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LAUDA JERTFEI FÃRÃ NUME
Când, acum mai bine de un an ºi jumãtate, mã gândisem cã

o adunare de învãþãturi cu aspect de concluzie de viaþã ar sluji celor
ce sunt ºi mai ales celor ce vor veni dupã noi, nu mi-am închipuit
cã, la o anumitã vreme, se va putea adãuga ceva consistent la „depo-
zitarul iniþial“ ºi cã va mai exista încã un episod din ceea ce nãzuisem,
totuºi, sã existe. ªi, iatã cã, acum, dupã o vreme anumitã, a dat
Dumnezeu sã nu rãmânã totul o simplã „începãturã“ ºi sã se adauge,
la ceea ce era, încã o zidire oricât de mãruntã. 

Continuarea „Cuvintelor pentru Urmaºi“ se produce prin
acest volum ce apare ºi el, ca ºi cel dintâi, atunci când i-a venit
sorocul. Cei ce au fãcut posibilã aceastã carte nouã sunt oameni
de pe la noi care, din bunã-voire, „gând bun“ ºi nazuinþa de a nu
lãsa sã se piardã niºte concluzii ce cred ca îi definesc, s-au îngã-
duit cu timpul ce li s-a dat ºi au aºternut aici aceste ºire care impre-
sioneazã, întâi de toate, pentru cã existã. Ceea ce am adunat — atât
cât s-a putut acum — tulburã ºi emoþioneazã ca orice mai mare ori
mai mãruntã înfãptuire ce încearcã a se sustrage vremurilor ºi, puse
toate „cap la cap“, par un fel de creaþie rapsodicã de esenþa întocmi-
rilor ce nu au nume. Dar acest simþãmânt nu se opreºte numai la
„cuvinte“ sau la „poveþe“, ci merge ºi mai sus, acolo unde se aflã o
fabulã cu înþelesuri mai înalte. Le observãm pânã ºi în ilustraþiile ce
compun îmbrãcãmintea acestei cãrþi care reproduc imagini ale „Locu-
lui“ românesc, semne de identitate culturalã ºi enigme ale naturii;
ele pot fi, ºi sunt chiar, operã de anonim.

La drept vorbind, aceastã realitate este neîntâmplãtoare ºi sen-
sul ei l-am urmãrit încã de pe când nici nu se închipuia cã vom avea
locul potrivit de a face astãzi ceea ce ni se îngãduie sã facem. Rezultã,
deci, cã perspectiva întregului capabil sã fructifice nu-i spontanã ci
voitã ºi, mai mult ca sigur, e un accent programatic decurs din ve-
rificarea istoriei noastre de valori. Astfel încât a vedea pretutindeni
pe omul ce încearcã a se defini prin ºiruri de înaintaºi ºi prin urmaºii
posibili, preluând ceea ce îi este de folos ºi lãsând altora ceea ce
socoteºte folositor, este întocmai ceea ce ne poate da astãzi o
nãdejde ºi ne poate întãri în ideea cã nimic nu este încã pier-
dut definitiv ºi, aºa cum avem un trecut, vom avea ºi un viitor.
Atitudinea aceasta nu este încã atât de rãspânditã precum ar tre-
bui ºi nici nu se apreciazã câteodatã. Sunt unii, care din reaua-voire
ori din neînþelegerea nãscutã de modul mãrunt de înþelegere a lumii,
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NOTÃ ASUPRA EDIÞIEI

Ciclul de volume „Cuvinte pentru Urmaºi“ a fost deschis cu
un volum apãrut în anul 2005; el a fost iniþiat de mine ºi a
apãrut prin efortul ARP — Asociaþia Românã pentru Patrimo-
niu. Prin însuºi programul schiþat la momentul originar, el
trebuia sã continue ºi, prin apariþia acestei cãrþi noi, se com-
pleteazã cu încã un episod, anunþând încã ºi alte volume care
vor putea sã prindã chip dacã va exista  îngãduinþã de la
Dumnezeu. Ca ºi în cazul culegerii iniþiale, ºi aici au fost cuprinse
„depoziþii“, „mãrturisiri de viaþã“ ºi poveþe aparþinând unor lau-
reaþi cu Premiile Patrimoniului Românesc acordate anual de
cãtre ARP; cele mai multe au fost scrise special pentru acest
ciclu considerat a avea o anumitã însemnãtate de „document
de epocã“. Cele, doar puþine, ce nu au avut aceastã destinaþie
originarã fac parte din formula cãrþii ºi au obiectivele aces-
teia, aºa cum autorii lor au hotãrât.
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„PÃRINÞI AI PATRIEI DE AZI“
Înºiruim aici, ca într-o frizã în basorelief, pe toþi cei care, pânã astãzi,

au primit recunoaºtere cetãþeneascã ºi gând bun de confirmare naþionalã,
prin „Premiile Patrimoniului Românesc“.

Antonie Plãmãdealã — pentru întreaga operã de istoriografie, omile-
ticã ºi „învãþãturã naþionalã“ • Nestor Vornicescu — in memoriam — pen-
tru iniþierea „ideii literare strãromâne“ ºi activitatea de cercetare a epocii
strãromâne • Bartolomeu Anania — pentru monumentala traducere a
„Bibliei“ în limba românã • Ioan Opriº — pentru activitatea în domeniul pa-
trimoniului cultural • Ion Sandu — pentru studiile dedicate patrimoniuluiui
cultural • Constantin Ciopraga — pentru contribuþia în domeniul istoriografiei
literare ºi pentru activitatea de „Învãþãtor al Þãrii“ • Zoe Dumitrescu
Buºulenga — pentru contribuþia în domeniul studiilor de comparatism lite-
rar ºi pentru activitatea de „Învãþãtor al Þãrii“ • Ion Hangiu — pentru monu-
mentala sintezã „Dicþionarul presei literare româneºti“ • Ion Rotaru — pentru
monumentala sintezã „O istorie a literaturii române“ • Gabriel Strempel
— pentru monumentala lucrare „Catalogul manuscriselor româneºti“ •
Marian Popa (Germania) — pentru „Istoria literaturii române de azi pe mâine“
• Ion Ghinoiu — pentru ansamblul operei monumentale de etnolog ºi pen-
tru lucrarea „Pantheonul românesc“ • Ovidiu Drîmba — pentru „Istoria cul-
turii ºi civilizaþiei“ • Mihai Ungheanu ºi Ilie Bãdescu — pentru lucrarea „Enci-
clopedia valorilor reprimate“ • Mircea Pãcurariu — pentru monumentala
lucrare „Dicþionarul teologilor români“ • Paul Anghel — in memoriam — pen-
tru „Istoria literaturii române. Modelul magic“ • Florin Constantiniu — pentru
contribuþia magistralã de cultivarea valorilor româneºti • Romulus Vulcã-
nescu — in memoriam — pentru marea sintezã „Mitologia românã“ • Con-
stantin Joja — in memoriam — pentru contribuþia unicã la studiul arhitec-
turii româneºti • Edgar Papu — in memoriam — pentru istorica teorie a
protocronismului • I.C. Chiþimia — in memoriam — pentru studiile monu-
mentale de culturã româneascã „veche“ • Pandele Olteanu — in memo-
riam — pentru contribuþia la dezvoltarea cercetãrii Evului Mediu românesc
• Gh. Ivãnescu — in memoriam — pentru marea sintezã „Istoria limbii române“
• Dinu Adameºteanu (Italia) — in memoriam — pentru studiile de arheolo-
gie privind Magna Graecia • Mariana Brãescu — pentru promovarea tradiþiei
româneºti ºi valorilor patrimoniale de civilizaþie naþionalã prin publicaþiile edi-
tate de Casa Lux • Dumitru Abrudan — Premiul de excelenþã pentru aniver-
sarea a 150 de ani de la fondarea publicaþiei „Telegraful român“, Patriarhul
presei româneºti • Th. Damian (SUA) — pentru revista „Luminã linã“ •
Dumitru Bunoiu — pentru publicaþia licealã Cuget Liber • Iosif Bãcilã — pen-
tru publicaþia localistã Almãjana • Traian Galetaru — pentru publicaþia loca-
listã Suflet nou • Ion Bãnºoiu (Editura Paideia) — pentru colecþia „ªtiinþe
sociale-Restitutio“ • Florian Dudaº (Editura Lumina) — pentru întreaga acþiu-
ne de editare ºi recuperare a marilor valori româneºti • I. Opriºan (Editu-
ra Saeculum I.O.) — pentru curajoasa acþiune de editare ºi recuperare a
marilor valori româneºti ºi pentru volumul „Troiþe româneºti“ • Alexandru
Stãnciulescu-Bârda (Editura Cuget Românesc) pentru eminenta acþiune

ar fi voit sã audã mai degrabã vocile mandarinilor clipei ºi ale acelei
categorii ancilare ce ne fac zilele nelãmurite prin stãruinþa lor în „ideo-
logia neîncrederii“, care ne intoxicã ºi nu duce nicãieri. Dar aceastã
opinie nu se poate nici mãcar pune la socotealã. Cãci astãzi, ca
ºi ieri, au însemnãtate nu vorbitorii de profesie ºi cheltuitorii
din banul sãracului idealist ci, fãrã nici cea mai micã îndoialã,
cei care îºi dedicã viaþa binelui colectiv, nu „stau“ ci „fac“ iar
prin înfãptuirile lor, prea de multe ori dispreþuite de o „inte-
lighentsie“ lacomã, hoaþã ºi rea, þin pe umerii firavi, slabi ºi
tremurãtori, întregul duh tainic al acestei þãri ce nu va pieri.
Cãci aceºtia sunt mulþi ºi nici nu mai are importanþã dacã ei au nume
ori nici nu li se mai ºtie „felul cum li se zice“. Pe aceºtia, prea ade-
seori umiliþi, obidiþi ºi dispreþuiþi, trebuie sã-i vedem mai cu precãdere,
deschizând ochii în lãrgime ºi preþuind, cu emoþia ce ne aduce
simþãmântul Faptei Mari, jertfa lor cotidianã, „sãracia“ lor însuºitã,
„castitatea“ sufleteascã ºi „ascultarea“ faþã de un Ceva ce le vine
din vremurile fãrã nume ºi fãrã istorie, trãind, astfel, ca un fel de
cãlugãri laici ai unui ordin de „cavaleri ai þãrii“. 

„Cuvintele“ acestea sunt opera lor ºi declaraþia lor de existenþã
în istorie. Tot ce am adunat aici, am adunat nu spre a evidenþia „chipuri
diferite“ ci în ideea de a înfãþiºa o ipotezã de Om Român de peste
tot ºi dintotdeauna. Cãci esenþialul în aceste ºiruri de experienþe
însuºite ºi, uneori, traduse în poveþe, învãþãturi ori fabule, nu stã
atât în experienþa individualã, în concluziile proprii ºi în „lecþia unei
biografii“ — care, având însemnãtate, rãmân fructul timpului ime-
diat — cât mai degrabã în abstragerea din contingent ºi în privirea
de sus ºi de la înãlþimi ce lãmuresc pe deplin înþelegerea formelor
de relief ºi a proporþiilor ce definesc lumile vãzute. De fapt, acolo
unde astfel de „cuvinte“ se reþin ºi se vor citi încã multã vreme de
acum înainte, ele ating un fel de anonimat de suflet colectiv ºi sunt
tot atât de puþin definite istoriceºte precum este producþia de fol-
clor. Ca ºi pildele fãrã autor ºi fãrã de vârstã, acestea îºi aflã locul
între alcãtuirile ieºite de la sine din tainele fãrã istorie, precum pãdurile
de brazi.
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la istoria românilor în Austria • Alexandru Husar — pentru ansamblul acti-
vitãþii de estetician ºi istoric al culturii • Virgil Cândea — pentru ansamblul
operei culturale ºi pentru cercetãrile dedicate donaþiilor voievodale la Locurile
Sfinte • Calinic Argatu — pentru ansamblul operei culturale ºi pentru con-
tribuþia eminentã la editarea scrierilor ªcolii Cernicane • Gligor Popi (Ser-
bia) — pentru ansamblul activitãþilor de cercetare privitoare la istoria românilor
din Banat ºi pentru acþiunea culturalã întreprinsã în acest scop • Viorel
Roman (Germania) — pentru ansamblul activitãþii de cercetare privitoare la
istoria politicã a Românilor ºi pentru volumul „România în sfera de influenþã
a Marilor Puteri“ • Theodor Codreanu — pentru ansamblul activitãþii de istoric
literar ºi, în special, pentru studiile de istoriografie literarã dedicate Basara-
biei • Lucia Olaru Nenati — pentru contribuþia la fondarea aºezãmântului
muzeal „Mihai Eminescu“, Ipoteºti ºi pentru propagarea spiritului emines-
cian în lume • Emilian Popescu — pentru ansamblul activitãþilor de bizan-
tinolog ºi pentru studiile de sinetzã privitoare la epigrafia daco-romanã •
Vasile Oltean — pentru cercetãrile de istorie localã ºi pentru acþiunile de
cercetãtor în domeniul culturii naþionale • Ion Pachia Tatomirescu — pen-
tru studiile de daco-românisticã ºi pentru activitãþile de „editor naþional“ •
Napoleon Sãvescu (SUA) — pentru acþiunea de re-vigorare a „dacismului“
ºi pentru cercetãrile personale efectuate în acest domeniu • Alexandru
Ligor — pentru ansamblul cercetãrilor de istoriografie ºi, în special, pentru
studiile dedicate istoriografiei moldoveneºti • Lucian Hetco (Germania) —
pentru acþiunea culturalã desfãºuratã la conducerea revistei AGERO-Stuttgart
ºi pentru studiile personale publicate în cartea „Sufletul Românesc“ • Venia-
min Micle — pentru activitatea de cercetãtor în domeniul istoriei locale ºi
bisericeºti • Ion Ionescu — pentru activitatea de cercetãtor în domeniul isto-
riei bisericeºti ºi a culturii române vechi • Jean-Louis Courriol (Franþa) —
pentru activitatea de propagare a literaturii române în mediile francofone
• Svetlana Matta-Paleologu (Elveþia) — pentru cercetãrile de eminescolo-
gie ºi memorialisticã pe teme de culturã literarã românescã • Ioan Barbu
— pentru opera literarã de inspiraþie ortodoxã ºi pentru activitatea culturalã
în ansamblu • Sabin Bodea — pentru acþiunea culturalã iniþiatã prin revista
„Viaþa de Pretutindeni“ • Nicolae Danciu Petniceanu — pentru acþiunea de
promovare a culturii ºi creaþiei regionale prin revista „Eminescu“ • Valeriu
Bârgãu — pentru acþiunea de promovare a culturii ºi creaþiei regionale prin
revista „Ardealul Literar“ • Gheorghe Neagu — pentru acþiunea de promovare
a culturii ºi creaþiei regionale prin revista „Oglinda Literarã“ • Eugen Evu
— pentru acþiunea de promovare a culturii ºi creaþiei regionale prin revista
„Provincia Corvina“ • Ion Beldeanu — pentru acþiunea de stimulare a cul-
turilor regionale, în cadrul revistei „Bucovina Literarã“ • Dumitru Bãlãeþ —
pentru opera în domeniul biblioteconomiei ºi pentru cercetãrile de istorie
literarã veche • Ion Gaghii — pentru acþiunea culturalã în domeniul orga-
nizãrii ºi dezvoltãrii activitãþilor de bibliotecã publicã • Dumitru Bãlaºa — in
memoriam — pentru opera eminentã în domeniul „dacismului“ ºi pentru stu-
diile de istoriografie localã • Petru Petrescu — pentru opera plasticã ºi lite-
rarã de inspiraþie arhaicã • Grigore Vieru (Republica Moldova) — pentru
opera literarã ºi civicã • Modest Ghinea — pentru iniþierea revistei de schit

editorialã, unicã în mediul rural • Tudor Nedelcea (Fundaþia Scrisul Româ-
nesc) — pentru colecþia editorialã „Românii uitaþi“ • D. Vatamaniuc — coor-
donator Ediþia Academica „Eminescu“ — pentru „Opere-Eminescu“ • Viorica
Enãchiuc-Mihai — pentru Ediþia „Codex Rohonczi“ • Dan Zamfirescu — pen-
tru monumentala ediþie „Dobroljubije“, Filocalia slavonã a lui Paisie Velicikovski
• Nicolae Georgescu — pentru ediþiile alternative „Eminescu“ ºi studiile de
eminescologie publicate • Alexandru Nemoianu (SUA) — pentru eminenta
operã de antropologie culturalã • Ilie Purcaru — pentru contribuþia la dez-
voltarea reportajului românesc • Petre Simionescu — in memoriam — pen-
tru contribuþia deosebitã la cercetarea istoriograficã localã • Ion Filipciuc
— pentru contribuþia la dezvoltarea cercetãrii etnografice româneºti • Graþian
Jucan — pentru ediþiile de istorie localã, etnografie ºi folclor • Eugen Goia
— pentru studiile ºi cercetãrile de istorie localã dedicate Þãrii Moþilor • Stan
V. Cristea — pentru lucrãrile de istoriografie localã dedicatã judeþului Tele-
orman • Gheorghe Jurma — pentru „Dicþionarul scriitorilor din Caraº-Se-
verin“ • Alexandru Oproescu — pentru lucrãrile de istoriografie localã de-
dicate judeþului Buzãu • Mihai Cimpoi (Republica Moldova) — pentru con-
tribuþia la istoriografia literaturii româneºti în Basarabia • Vasile Barba (Ger-
mania) — pentru contribuþia la cercetarea ºi afirmarea culturii aromâne •
Ervino Curtis (Italia) — pentru contribuþia la cercetarea culturii istroromâne
• Adrian Dinu Rachieru — pentru antologiile de literaturã basarabeanã ºi
bucovineanã • Ion di la Vidin (Petrov Ivan) (Franþa) — pentru contribuþia
la cercetarea istoriei culturii românilor timoceni • Nicolae Dabija (Repu-
blica Moldova) — pentru contribuþia la conservarea spiritualitãþii româneºti
în Basarabia • Vasile Tãrâþeanu (Ucraina) — pentru contribuþia la conser-
varea spiritualitãþii româneºti în Bucovina • Vasile Barbu (Serbia) — pen-
tru contribuþia la conservarea ºi afirmarea culturii româneºti din Banatul
Sârbesc • Corneliu Bucur — pentru contribuþia la dezvoltarea tezaurului
muzeistic din România • Vasile Grigore — pentru crearea muzeului de artã
„Vasile Grigore“ • Bucur Chiriac — pentru crearea colecþiei de artã con-
temporanã care îi poartã numele • Vasile Parizescu — pentru contribuþia
la re-evaluarea picturii româneºti prin activitatea jurnalisticã ºi iniþiativã pro-
fesionalã • Tudor Octavian — pentru volumul „Pictori uitaþi“ • Ioan I. Mirea
(Franþa) — in memoriam — pentru opera artisticã unicã, de pictor ºi poet •
Andrei Ostap — in memoriam — pentru memorabila operã de sculptor mo-
numentalist • Nicolae Dragoº, Nicolae Dan Fruntelatã, Mihai Ungheanu
— pentru contribuþia la promovarea „luceferismului“, curent literar românesc
• Alexandru Cristian Miloº — pentru creaþia de idei literare originale • Flo-
rentin Smarandache (SUA) — pentru ansamblul operei culturale ºi pentru
lucrarea „Fourth Internaþional Anthology on Paradoxism“ • Antoaneta Olteanu
— pentru lucrarea „Calendarele poporului român“ • Adrian Bucurescu — pen-
tru studiul „Dacia secretã“ • Corneliu Florea (Canada) — pentru contribuþia
la istoria culturalã a diasporei • Vasile Dumitrache — pentru monografia
„Mânãstirile din Biserica Ortodoxã Românã“ (vol I-IV) • Raoul ªorban — pen-
tru ansamblul operei culturale ºi pentru studiile dedicate Transilvaniei • Lauri
Lindgren (Finlanda) — pentru activitatea de propagare a limbii ºi literaturii
române în Finlanda • Trinþu Maran (Austria) — pentru cercetãrile privitoare

6 7



Cârciumaru — pentru ansamblul operei ºi contribuþia deosebitã la studiul
istoriei noastre strãvechi • Petre diaconu — pentru ansamblul operei ºi con-
tribuþia deosebitã la studiul istoriei noastre vechi • Andrei Vartic (Repu-
blica Moldova) — pentru opera eseisticã eminentã de susþinere a Tradiþiei,
valorilor ºi conºtiinþei originilor româneºti • Vasile Florea, Negoiþã Lãp-
toiu, Alexandru Cebuc — pentru monumentala lucrare „Enciclopedia artiºtilor
români contemporani“ • Constantin Toni Dârþu — pentru monumentala
operã de recuperare, afirmare ºi impunere a valorilor româneºti • Julia
Maria Cristea (Austria) — pentru valorificarea eseisticã a fondului naþional
de obiceiuri ºi tradiþii reflectatã în volumul „Timp ºi sãrbãtoare“ • Eugen
Budãu — pentru eminenta operã de cercetãtor al „regionalismului creator“
• Alexandru Ruja — pentru eminenta operã de cercetãtor al „regionalis-
mului creator“ • Mircea Motrici — pentru re-editarea operei arhim. Dio-
nisie Udiºteanu • Miron Þic — pentru studiile ºi volumele de istorie localã
• C.A. Protopopescu — pentru studiile ºi volumele de istorie localã • Pavel
Panduru — pentru studiile ºi volumele de istorie localã • Nicolae Romulus
Dãrãmuº — pentru contribuþia deosebitã la conservarea mediului naþional
ºi pentru volumul de jurnalism ecologist „Dregãtoria cârtiþelor“ • Radu Rey
— pentru studiile privitoare la civilizaþia montanã • Isabela Vasiliu Scraba
— pentru studiile de istoria culturii • Nicolae Gheran — pentru monumen-
tala ediþie a operei lui Liviu Rebreanu • Constantin Cãlin — pentru ansam-
blul operei ºi pentru ciclul monografic dedicat operei lui Bacovia • Nicolae
Grigore Mãrãºanu — pentru ansamblul operei ºi introducerea în poezia
româneasca a lumii Dunãrii • Ion Marin Almãjan — pentru ansamblul operei
ºi pentru ideea literarã reconstitutivã conþinutã în romanul „Mãtuºa mea,
Maria Theresia“ • Teofil Rãchiþeanu — pentru ansamblul operei ºi pentru
introducerea în poezia româneascã a lumii Munþilor Apuseni • Radu Cârneci
— pentru ansamblul operei ºi pentru reconstituirea spiritului renascentist în
literatura românã • Ilie Rad — pentru contribuþia deosebitã la „restituirea
scriitorilor uitaþi“ ºi pentru studiile dedicate istoriei jurnalismului • ªtefan
J. Fay — pentru opera-unicat de evocare literarã a istoriei Transilvaniei •
corneliu Leu — pentru ansamblul operei literare ºi pentru genul „romanu-
lui documentar“ iniþiat în literatura românã • Valeriu Rusu (Franþa) — pen-
tru studiile de filologie româneascã ºi romanicã • Teodor Vârgolici — pentru
contribuþia deosebitã la cercetarea istoriei literaturii române • Stancu Ilin
— pentru contribuþia de istoric literar ºi folclorist • Tamara Repina (Fede-
raþia Rusã) — pentru ansamblul operei filologice ºi pentru valoarea contribu-
þiilor de „românisticã“ • Rajmund Piotrowski (Federaþia Rusã) — pentru
ansamblul operei filologice ºi pentru valoarea contribuþiilor de „românisticã“
• Max Demeter Peyfuss (Austria) — pentru opera dedicatã studiului isto-
riei aromânilor • Tudor Gheorghe — pentru ansamblul operei ºi pentru con-
tribuþia la re-crearea folclorului muzical românesc • George Enache — pen-
tru volumul „Ortodoxie ºi putere politicã în România contemporanã“ • Ion
Longin Popescu — pentru susþinerea ºi afirmarea culturii „românilor de pre-
tutindeni“ • George Roca (Australia) — pentru contribuþia jurnalisticã la con-
servarea tradiþiilor româneºti în Australia • Ioan Miclãu (Australia) —
pentru contribuþia jurnalisticã ºi cetãþeneascã la conservarea tradiþiilor

„Murmurul Sihaºtrilor“ • Adrian Riza — in memoriam — pentru studiile de-
dicate Transilvaniei • Florin Rotaru — pentru cercetãrile de istorie a cãrþii
ºi pentru contribuþia în domeniul dezvoltarii bibliotecilor • George
Munteanu — in memoriam — pentru contribuþia fundamentalã în emines-
cologie • Achim Mihu — pentru ansamblul activitãþii de estetician ºi istoric
al culturii • A.I. Brumaru — pentru ansamblul activitãþii de estetician ºi istoric
al culturii • Emil Poenaru — pentru ansamblul operei ºi studiile dedicate
sanctuarului dacic de la Sarmisegetuza • Constantin Daniel — in memo-
riam — pentru studiile de istorie a civilizaþiilor ºi, în special, pentru lucrarea
„Miturile lui Zalmoxis“ • Vasile Tomescu — pentru monumentala operã de
muzicologie „Muzica Daco-Romana“ • Dumitru Jompan — pentru ansam-
blul operei de istoriografie localã, de muzicolog ºi folklorist • Viorel Cozma
— pentru ansamblul operei muzicologice • Virgiliu Radulian — pentru ansam-
blul operei culturale ºi pentru memorialistica sa • Ion Drãguºanul — pentru
sinteza „Datina, Biblia Românilor“ • Emil Satco — pentru studii de Istoria
Bucovinei ºi pentru lucrarea „Enciclopedia Bucovinei“ • Aurel Sasu — pentru
ansamblul operei culturale ºi pentru contribuþia eminentã la istoria cultu-
ralã a românilor-americani • Vasile Drãguþ — in memoriam — pentru ansam-
blul operei ºi pentru contribuþia la istoria monumentelor de artã moldoveneºti
• Dan Culcer (Franþa) — pentru contribuþia deosebitã la dezvoltarea dialogu-
lui de idei în România • Francisc Pãcuraru — in memoriam — pentru ansam-
blul operei ºi pentru vol. I — „Românii ºi Maghiarii de-a lungul veacurilor“ •
Ghelasie Gheorghe — in memoriam — pentru opera de povãþuitor al naþiu-
nii ºi de cãrturar mãnãstiresc • Ioan Grigorescu — pentru ansamblul operei
ºi pentru ciclul „Spectacolul lumii“ • Ion Dodu Bãlan — pentru ansamblul
operei ºi pentru contribuþia la cunoaºterea operei lui Octavian Goga • George
Alexe (SUA) — pentru contribuþia la cultura românilor-americani • Dan
Romalo — pentru contribuþia deosebitã la studiul culturii strãvechi prin volu-
mul „Cronica getã, apocrifã, pe plãci de plumb?“ • Editurii ALCOR — Corina
Firuþa ºi Cori Simona Ion — pentru editarea volumului „Cronica getã, apo-
crifã, pe plãci de plumb?“ ºi Aurora Petan, pentru pentru îngrijirea volu-
mului ºi studiul însoþitor • Justin Pârvu — pentru ansamblul operei de
povãþuire creºtinã ºi pentru acþiunea spiritualã pe care o ilustreazã • Arse-
nie Papacioc — pentru ansamblul operei de povãþuire creºtinã ºi pentru
acþiunea spiritualã pe care o ilustreazã • Bojan Aleksandrovic (Serbia) —
pentru contribuþia eroicã de conservare a tradiþiei românilor din Valea Tim-
ocului • TudorOpriº — pentru contribuþia deosebitã la cercetarea istoriei
învãþãmântului românesc • Octavian Paler — pentru ansamblul operei cul-
turale ºi pentru acþiunea continuã în domeniul moralei publice • Octavian
Lazãr Cosma — pentru monumentala lucrare „Hronicul muzicii româneºti“
• Emilia Comiºel — pentru ansamblul operei de etnomuzicolog ºi pentru
activitatea de cercetãtor ºi editor dedicatã moºtenirii culturale a lui Con-
stantin Brãiloiu • Ivan Evseev — pentru ansamblul operei ºi pentru contribuþia
deosebitã în domeniul lingvisticii, etnologiei ºi istoriei civilizaþiei tradiþionale
• Petru Ursache — pentru ansamblul operei ºi pentru cercetãrile de isto-
rie literarã, etnografie ºi folclor • Vasile Boroneanþ — pentru ansamblul
operei ºi contribuþia deosebitã la studiul istoriei noastre strãvechi • Marin
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REVOLUÞIE ªI RECONSTRUCÞIE
Dan Culcer (Franþa)

Vremurile ce vin nu vor fi favorabile speciei umane. Omul
e un animal ingrat ºi agresiv faþã de toate ºi toþi. Oamenii români
sunt asemenea celorlalþi oameni de-acum, agresivi faþã de Codru,
Pãmânt ºi Apã, componente ale lumii pe care altãdatã le preþuiau
ºi ºtiau sã le pãstreze pentru urmaºi.

Ceea ce scriu aici nu e un fragment din cea mai recentã
broºurã ecologicã, ci concluzia unei vieþi din care am extras, cum
am putut, esenþa. Iar sensibilitatea mea la lumea naturalã din
care facem parte, îmi vine de departe, de la Tatãl ºi Unchiul meu,
cei care m-au încurajat, la jumãtatea secolului trecut, sã urc ºi
au urcat dimpreunã cu mine, adolescent urban, ignorant ºi ego-
ist, pe cîteva culmi ale munþilor României, de unde am putut privi
nu în jos ci în jur. Iar pe drum am putut bea apã de izvor, am
gustat fructe pãdureþe ºi aromate, am bãut lapte din ºiºtar, nefiert,
am mâncat mãmãligã cu smântânã groasã ºi brânzã de burduf,
cum poate cã nu mai existã, am ascultat pãsãri nevãzute ºi
mãiestre, despre care citisem basme ºi care, pentru mine, au
cãpãtat astfel Nume. 

Omul român, om în esenþã, dar om român prin identitatea
istoricã ºi diferenþã specificã, dacã vrea sã supravieþuiascã, va
trebui sã înceteze aceastã gâlceava a prostului cu Lumea, sã se
împace cu Codrul, sã ajute pãdurea sã redevinã ce-a fost, în loc
sã taie, distrugã, vândã în batjocurã ºi prostie ceea ce a mai
rãmas din Codru, prin vãile ºi colinele României.

Astfel ne vom ºi, mai ales, vã veþi pregãti pentru Rezistenþã
ºi Reconstrucþie, rezistenþã ºi reconstrucþie fizicã ºi moralã, desigur.

Pentru a realiza Reconstrucþia, treburile politice nu mai pot
fi lãsate pe seama ºi la îndemâna aºa-ziºilor politicieni profesio-
niºti, în majoritatea cazurilor nulitãþi patentate, agramate ºi cefe
groase, multe descendentele directe sau prin adopþie ale celor
din „iepoca de aur“, persoane care au dovedit deja, de o jumã-
tate de secol ºi mai bine, „comuniºti“ sau „necomuniºti“, cã apãrã
exclusiv interese de clan, de grup sau individuale, cã nu sunt în
slujba marii familii a cetãþenilor þãrii ci doar în slujba micii lor familii,

româneºti în Australia • Ioan I. Ivan — pentru ansamblul operei ºi eminen-
tele cercetãri de istorie localã bisericeascã • Daniil al Varsetului — pentru
contribuþia eroicã de conservare a tradiþiei românilor din Valea Timocului
• ªerban Andronescu (SUA) — in memoriam — pentru eminenta contribuþie
de cãrturar-patriot ºi pentru acþiunea de susþinere a Tradiþiei, valorilor ºi
conºtiinþei naþionale • Stelian Vasilescu — in memoriam — pentru eminen-
ta operã de cercetãtor al „regionalismului creator“ • Zenovie Cârlugea —
pentru cercetãrile în domeniul dacismului ºi pentru studiile privind „zalmo-
xismul“ — „Daco-România profundã — studii de dacologie“ • Gheorghe Iscru
— pentru cercetãrile de teoria istoriei ºi pentru volumul „Traco-geto-dacii,
naþiunea matcã din spaþiul carpato-danubiano-balcanic“ • Revista „Literaturã
ºi artã“ (Chiºinãu) — pentru însemnãtatea istoricã a acþiunii ei de conser-
vare a valorilor româneºti • Revista literarã „Argeº“ — pentru contribuþia
la întãrirea culturii regionale ºi valorificarea fondului cultural local • Revista
literarã „Ateneu“ — pentru contribuþia la întãrirea culturii regionale ºi va-
lorificarea fondului cultural local • Revista literarã „Tomis“ — pentru con-
tribuþia la întãrirea culturii regionale ºi valorificarea fondului cultural local •
Revista „Dacia literarã“ — pentru efortul de conservare a tradiþiei cultu-
rale majore în literatura românã • Revista „Altermedia“ — pentru contribuþia
deosebitã la rãspândirea informaþiei libere ºi pentru adeziunea la principiile
civilizaþiei tradiþionale • Revista „Rost“ — Diploma de Excelenþã — pentru
adeziunea la principiile civilizaþiei tradiþionale • Revista literarã „Ramuri“
— pentru contribuþia la întãrirea culturii regionale ºi valorificarea fondului cul-
tural local • Revista literarã „Tribuna“ — pentru contribuþia la întãrirea
culturii regionale ºi valorificarea fondului cultural local • Revista „Helis“ —
pentru contribuþia la întãrirea culturii regionale ºi valorificarea fondului cul-
tural local • Revista „Dor de Dor“ — pentru contribuþia la întãrirea culturii
regionale ºi valorificarea fondului cultural local • Revista „România pitore-
ascã“ — pentru contribuþia specialã la redescoperirea „României Frumoase“
• Revista „Formula AS“ — pentru contribuþia specialã la conservarea tradi-
þiilor ºi a spiritului românesc ºi pentru susþinerea ºi afirmarea culturii
„românilor de pretutindeni“ • Revista „Top Business“ — pentru contribuþia
la descoperirea „României Magice“ ºi pentru susþinerea inteligenþei creatoare
româneºti • Revista „Lumina“ -Pancevo — pentru contribuþia deosebitã la
dezvoltarea literaturii române generale • Revista „Lumina“-Gyula — pen-
tru contribuþia la crearea unei jurnalistici culturale româneºti în Ungaria •
„Dacia Revival International Society“ ºi revista „Dacia Magazin“ — pen-
tru contribuþia capitalã la re-descoperirea istoriei antice a poporului român
ºi pentru acþiunea de valorificare a tradiþiei culturale autohtone • „Centrul
de studii ºi documentare al românilor-americani“ („Valerian D. Trifa,
Romanian-american heritage center“ — Michigan, SUA) — pentru contribuþia
deosebitã la conservarea tradiþiei româneºti ºi a istoriei românilor-americani
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naþie comportamente de haitã ºi de fiare. Scopul acþiunii nostre
ar fi pãstrarea identitãþii. Care identitate? Suntem oare îndreptãþiþi
sã vorbim despre identitate în cazul unui popor, în speþã în cazul
unui popor ca acela românilor, despre care, nu-i aºa, se ºtie cã
e format din straturi de daci, de geþi, de cetãþeni ºi militari romani,
din slavi ºi alte popoare migratoare mai mult sau mai puþin urgent
sedentarizate? Se vor gãsi desigur spirite critice pentru a se între-
ba îngrijorate dacã nu vã aflaþi în faþa unui discurs de extremã
dreaptã. Vã spun: da — este un discurs de extremã ºi dreap-
tã saturaþie.

Cîteva proiecte mai se formuleazã totuºi, cîteva cãrãri mai
sunt deschise. Nu ne aflãm încã într-o fundãturã.

Reciclarea miturilor ºi crizele identitare
Punctul de plecare a reflecþiilor mele despre identitate, în

contextul unei existenþe de exilat cu vechime de aprope douã
decenii, este observarea problemelor psihologice, comportamen-
tale pe care le provoacã pierderile de „substanþã identitarã“ la
indivizi ºi eforturile pe care indivizii, atunci când sunt conºtienþi
de pricinile stãrilor negative trãite, le fac ca sã-ºi recupereze
rãdãcinile ºi substanþa identitarã.

Ipoteza va fi dezvoltatã analogic. Pornesc, adicã, de la ideea
banalã cã suferinþele indivizilor, crizele lor se reflectã în compor-
tamentul comunitãþii din care fac parte. Folosesc deliberat cuvân-
tul „comunitate“ în loc de naþiune pentru a evita o discuþie, oþioasã
acum, privind definiþia naþiunii.

Ce se întâmplã însã atunci cînd fenomenele de crizã iden-
titarã nu ajung la nivelul conºtiinþei? Cum reacþioneazã indivizii
sau grupurile? Ca în orice situaþie analoagã, se cautã derivative
sau se fac transferuri în alte domenii ale comportamentului de
crizã. De aici credem noi, împreunã cu psiho-sociologii care se
ocupã de aceastã categorie de fenomene, actele de violenþã,
refuzul autoritãþii, dezintegrarea moralã, dificultatea de integrare
socialã, cu grave consecinþe asupra întregii societãþi cãreia îi
aparþin, cu atât mai grave cu cât societatea însãºi este atinsã,
lucratã, agresatã de fenomene de crizã moralã globalã, de con-
secinþele dramatice ale eforturile de adaptare, supusã la crize
economice ciclice sau cronice.

în slujba celor care plãtesc mai mult. Majoritatea oamenilor politici
pe care îi cunoaºteþi îºi construiesc carierele prin demagogie ºi
oportunism, furt ºi corupþie. Excepþiile sunt prea puþine pentru
o atât de mare nevoie de oameni buni ºi cinstiþi câtã nevoie are
aceastã þarã unde ne-am nãscut. 

Nici aºa-zisa „societate civilã“, prin asociaþiile care pretind
sã vã reprezinte, nu s-a aflat la înãlþimea rolului pe care ºi-l
asumase, a speranþelor cu care au fost investitã. Aºa cã nu ne
rãmâne decât sã ne luãm inima-n dinþi ºi sã ne punem mintea
la contribuþie, sã ne asumãm, adicã, gospodãria þãrii. Pentru asta,
vãdit fiind falimentul metodelor folosite de o jumãtate de secol
ºi mai bine, e nevoie sã inventãm metoda necesarã. Cum? Nu
am o reþetã, ºi chiar de-aº avea una nu cred cã trebuie sã o
propun, dimpotrivã: doar sã va îndemn sã cãutaþi împreunã
soluþiile, cele potrivite firii ºi locului. Nu aplicând modele strãine
de spiritul locului, nu traducînd constituþiile altor þãri, cum s-a
fãcut de la 1945 încoace, prin adoptarea unui model sovietic,
apoi al unui model francez, amândouã inadecvate, fiind izvodite
de alte minþi ºi în alte vremuri. 

Nu pot decât sã repet ceea ce a fost ºi va mai trebui sã
fie grija noastrã comunã: îndemnul spre reînvãþarea speranþei,
reactivarea imaginarului social, visul cu ochii deschiºi, munca.
Principalul efort individual ºi colectiv trebuie orientat spre gãsirea
metodelor eficiente de rezistenþã la uniformizarea care ne ame-
ninþã. Comunismul a fost o ideologie a uniformitãþii, liberalismul
globalizãrii conduce spre acelaºi numitor comun alte generaþii în
suferinþã, care nu mai au nici mãcar forþa de a se opune, fiind-
cã râvniserã la aceastã uniformitate, prezentatã de noii ideolo-
gi ai universalismului ca fiind o diversitate, râvniserã la un ideal
de libertate individualã, opus colectivismului comunist. ªi când
momentul a venit, s-au scuturat de rãpciuga acestuia dar, din
egoism, neatenþie ºi grabã, s-au descotorosit, ca ºi cum ar fi
fost inutile, de toate valorile comunitare, cele ce dau coeziune
unei societãþi, fãrã de care nu mai suntem nici mãcar o hoardã,
ci doar prunci rãtãciþi la marginea grupului animalelor adulte ºi
puternice, cei ce vor fi atacaþi mereu de fiarele pânditoare. Fiind-
cã, dincolo de orice idealizãri, grupurile umane pãstreazã cu obsti-
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frontaliere ci de fluxurile interne a cãror importanþã, insuficient
cercetatã, din secolul al XVIII-lea ºi pânã acum, rãmâne mare. Aces-
te fluxuri interne au efecte negative puternice cãci dezmembreazã
familiile, rup lanþurile trofice sociale, înstrãineazã fratriile, îneacã
în uitare tradiþia ºi dezleagã omul de locul sãu de origine, singu-
rul care îi poate oferi un sentiment de siguranþã stabil. („Spaþiul
mioritic“, în cazul românilor, cu toate formele localismului creator).

Cãci o definiþie minimalistã a patriotismului identitar ar fi
negativã: „aparþin identitãþii elementele pe care nu le putem
lua cu noi atunci când plecãm.“

Sã pomenim doar, pentru istoria recentã a României,
migraþia unei pãrþi a populaþiei moldoveneºti spre Ardeal în cãutare
de locuri de muncã, între anii 60 ºi 80 ai secolului XX, miºcare
forþatã de lipsa dezvoltãrii industriale suficiente în zona de baºtinã,
incapabilã de a absorbi populaþia ruralã excedentarã creatã de
mecanizarea agriculturii, migraþie internã încurajatã de condiþiile
salariale superioare acordate proletariatului în formare forþatã
dupã 1950, într-o þarã dominant agrarã pânã atunci.

Sau, dupã 1990, masivele plecãri de cetãþeni români spre
Europa occidentalã. Cea mai importantã scurgere de populaþie
din ultimele douã secole. Cine poate mãsura consecinþele de pildã
ale deplasãrii pe lungi perioade, deci a lipsei din mediul familiar,
astfel dezagregat, a unor populaþii din satele Maramureºului sau
Oaºului spre Franþa? Care vor fi consecinþele îmbolnãvirii endemice
cu boli sexual transmisibile? În unele cazuri jumãtate din popu-
laþia în putere de muncã a unei localitãþi traieºte 250 de zile din
365 în zona parizianã, în localitãþi cã Nanterre de pildã, supra-
vieþuind din furt, muncã la negru, prostituþie masculinã ºi femi-
ninã, cerºetorie mascatã prin vânzarea de ziare. Consecinþele
interne sunt dezastruoase: cele demografice — depopularea masivã
a unor localitãþi, micºorarea ratei natalitãþii; cele sanitare — privind
bolile cronice ºi endemice derivate din condiþiile extreme de exis-
tenþã în strãinãtate; cele morale — degradarea prin pierderea
mândriei (auto-aprecierii) individuale ºi de grup care nu mai este
susþinutã ºi controlatã de nici o privire colectivã, comunitarã,
degradarea moralã derivatã din practica furtului ºi prostituþiei,
a consumului de droguri. Ele pot pãrea ireversibile.

Observaþiile pornesc din analiza propriului meu comporta-
ment, din observarea membrilor familiei, ºi — în cercuri mai largi —
din atenþia acordatã populaþiilor imigrate în Franþa ºi descendenþilor
acestora, în mijlocul cãrora trãiesc ºi/sau lucrez din 1987.

Comportamentul primei generaþii poate fi impregnat fie de
dorinþa intensã de integrare, de identificarea excedentarã, ca un
fel de lepãdare a pielii, sau chiar de o lepãdare de sine. Paralel
apar note de xenofobie faþã de alte elemente alogene, hetero-
gene care se exprimã uneori chiar ºi prin opþiuni politice extre-
miste, pe care unii politicienii „localnici“ le folosesc, le manipuleazã.

Numãrul „strãinilor“ europeni sau non-europeni naturalizaþi
care figureazã pe listele candidaþilor propuºi de Frontul Naþional
al lui Jean Marie Le Pen nu este doar expresia unei ºiretenii politice
prin care se cautã eliminarea acuzei de rasism sau xenofobie,
ci ºi expresia unui fenomen de „francizare“ intensivã, cînd opor-
tunismul depãºeºte limitele obiºnuite pînã la a deveni identificare
compulsivã cu modelul (indivizii devin „mai catolici decât papa“).

În celelalte tabere politice sunt exploatate fenomenele
inverse, de refuz al integrãrii totale, printr-un „multiculturalism“
programatic care ascunde însã programul de integrare politicã
aparent democraticã, republicanã tradiþionalã, când aceste grupuri
ghetoizate se transformã în mase de manevrã ale socialiºtilor
sau comuniºtilor localnici.

Generaþia a doua este atinsã de criza identitarã, preia com-
portamente ancilare sau dimpotrivã se revoltã, se autoexclude
din societatea majoritarilor, pentru a regãsi o identitate negativã.
(„Suferinþa urmaºilor“)

Revolta contra Tatãlui, cel care nu mai poate transmite ele-
mentele identitare, care ºi-a pierdut autoritatea odatã cu identita-
tea originarã, abandonatã prin dislocare, devine comportamentul
dominant. Revolta contra societãþii derivã din prima.

S-ar putea crede cã aceste fenomene privesc doar diverse-
le grupuri de imigranþi când, în realitate, ansamblul populaþiei unei
þãri este atins de crizele identitare. Chiar dacã mai puþin vizibile,
miºcãrile migratorii definesc ansamblul populaþiilor europene, inclu-
siv deci populaþiile originare ale Franþei ºi României ultimelor douã
secole, de pildã. Nu este vorba doar de fluxurile migratorii trans-
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În numele spiritului critic ºi al luptei contra sechelelor naþio-
nal-comunismului, culturile Europei de est sunt pe cale sã aban-
doneze orice sisteme de apãrare, sã arunce peste bord drept
rebuturi ale comunismului, ultimele valori spirituale specifice care
au supravieþuit, de bine-de rãu, tocmai nocivului universalism
comunist, ºi sã dinamiteze ultimele metereze de la înãlþimea cãro-
ra se mai putea nu doar apãra teritoriul spiritual comunitar ci
vedea, observa, supraveghea, ºi deci înþelege, natura bãtãliilor
metafizice mondiale, combate consecinþele lor destructive, mor-
bide (de la morb — adica boalã) ce riscã sã fie ireversibile, letale
pentru comunitate ºi deci ºi pentru indivizii care îi aparþin.

Ce se mai poate face?
În primul rând trebuie revalorificate, redescoperite ºi difuzate

toate valorile produse de aceste culturi. Nimic din ceea ce s-a
produs în culturile est-europene nu trebuie sã ne fie strãin, coro-
larul acestei atitudini fiind cel care conturase acþiunea de recu-
perare a moºtenirii culturale în anii 70-80 în România, de pildã.
E vorba de continuarea unor acþiuni în spiritul celor deja înce-
pute în anii 80 ai secolului trecut.

Editarea Bibliotecii de filosofie româneascã, începutã sub
îngrijirea lui Constantin Noica, editarea lui Vasile Lovinescu, a
operelor sociologilor români din ªcoala Gusti, reeditarea lui Simion
Mehedinþi, a operei Brãtienilor, inclusiv a istoricului care a scris
despre un spaþiu geopolitic insuficient cunoscut ºi valorificat de
modernitate, Marea Neagrã, urmatã de revalorificarea altor
domenii cum ar fi sociologia grupurilor, studiul arhivelor, care tre-
buie sã fie deschise integral, imediat dupã inventarierea lor. O
memorie socialã ºi istoricã inertã ºi intangibilã este tot atât de
periculoasã social ca ºi amnezia. Au rãmas, pânã în 1990, drept
tabuuri editoriale zonele geopoliticii, valorificate prin Ion Conea,
a statisticii generale ºi sociologiei ca ºi a etno-statisticii, prin Anton
Golopenþia, publicarea unor documente de istorie recentã, memo-
rialisticã politicã ºi neconformistã, ºi (re)editarea integralã a cãrþilor
care fuseserã cenzurate ºi ciopârþite sub comuniºti. Dupã 1990,
în oarecare mãsurã aceste acþiuni continuã, dar ele se pierd sub
avalanºa maculaturii editoriale. Dezastrul se adânceºte datoritã
excrocheriei unor editori care încaseazã sponsorizãri pentru cãrþi
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De toate acestea responsabili sunt oamenii politici actuali,
cei mai iresponsabili cetãþeni ai României.

Dacã luãm în considerare intensitatea ºi durata crizei ima-
ginarului social, adicã totalul blocaj al gândirii sociale reformiste
proiective la nivelul maselor în Europa de Est, în ultimele cinci
decenii, asumarea unor idealuri impuse prin aculturaþie, lipsa de
ideal social sau transferarea idealului spre trecut, de pildã sem-
nele clare de revalorizare a epocii naþional-comuniste ca o „epocã
de aur“ în raport cu prezentul, vom înþelege ce profunde traume
produce criza identitarã, cauzã ºi efect a condiþiilor de existenþã
evocate ºi invocate de noi mai sus.

Ce sunt aceste elemente identitare, aceastã substanþã
identitarã?

Regãsim aici istoria ºi geografia miticã, morala tradiþionalã,
grila de valori unde diferenþierea netã dintre bine ºi rãu ar tre-
bui sã funcþioneze. Aici, tocmai aici naºte criza: diferenþa nu mai
este perceputã clar, modelele lipsesc sau au fost declasate.

Absenþa tatãlui, care lucreazã, nu poate fi compensatã de
mamã. Familiile mono-nucleare ale imigraþilor induc efecte încã
ºi mai puternice asupra personalitãþii copiilor, decât în cazul fami-
liilor migrante loco-clanice. Lipsa bunicilor, de asemenea, e ca-
tastrofalã, amnezicã. Bunicii rãmaºi departe, necunoscuþi, care
nu au putut transmite nimic despre rãdãcini.

Aceste aspecte (cauze ºi efecte) negative au natura lanþurilor
trofice. Le-am numit „lanþuri trofice sociale“ ºi vom considera cã
omenirea nu se hrãneºte doar cu substanþe alimentare ci ºi cu,
mai ales cu substanþã psihicã. (cf. Stéphane Lupaºcu, Cele trei
materii [Les trois matières]). Ruperea lanþurilor trofice sociale
are ecouri în ansamblul structurii grupului, asupra continuumu-
lui individual-familial-microsocial-uman. Decãderea din uman este
principala consecinþã.

În plan micro-social toate aceste fenomene au fost obser-
vate separat dar manifestãrile lor nu au fost analizate ºi puse în
relaþie cu fenomene analoage din continuumul macrosocial, comu-
nitar, legãtura profundã nu a fost suficient analizatã.

Ca ºi cum trecerea, translaþia prin analogie ar avea în faþã
un prag de netrecut.
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tale, unde hârtia este scumpã fiind ºi suprataxatã ca industrie
poluantã.

Bazele agriculturii colectiviste, fermele ceapeurilor, au explo-
dat pentru a lãsa loc unei învãlmãºeli libere, în condiþiile în care
agricultura nu mai este subvenþionatã, planificatã iar statul se
dezangajeazã complet. ªi în care producãtori particulari, fãrã do-
tare tehnicã corespunzãtoare, genereazã mici cantitãþi de produse
similare, fiecare pe micul sãu teren, în condiþiile unei agriculturi
de început de secol XX, ºi deci inadecvate pentru dezvoltare, cu
un preþ ridicat corespunzãtor puterii scãzute de cumpãrare locale,
concuraþi de producþia agricolã industrialã din Occident, impor-
tatã, subvenþionatã ºi dominantã.

Artizanatul, aducãtor de plus valoare, este ºi el delãsat în
favoarea unui import inutil sau unei producþii de imitaþii la modã.

ªcolile de meserii îºi pierd definitiv prestigiul.
Câteva facultãti standard, cunoscute ca fiind producãtoare

de profesiuni bãnoase se erijeazã în oficine generatoare ale noii
elite: Dreptul, mai ales, Comerþul apoi Ziaristica, Comunicarea,
Sociologia, înþeleasã ca activitate lucrativã de analizã a electora-
tului ºi de producere de sondaje la cerere, pe când Medicina ºi
Ingineria îºi pierd din prestigiu, pe care din motive financiare, de
putere ºi rol îl cuceriserã în anii comunismului. O supraproducþie
în categoriile socio-profesionale urcãtoare, supra-reprezentate,
asemenea celei din anii 1920-1940, dezechilibreazã nu doar scara
meseriilor ci ºi mentalitãþile, idealurile, câºtigul uºor ºi manipu-
larea legilor devenind scopuri de carierã.

Dar aspectul cel mai neliniºtitor este punerea în vânzare
a teritoriului comunitar. Nu este vorba de darea lui în folosinþã,
pentru o exploatare mai raþionalã, ci de vânzarea terenurilor agri-
cole ºi forestiere, a subsolului în proprietate deplinã unor cetãþeni
strãini. Nu e vorba de a motiva o xenofobie oarecare. Ci de temeini-
ca îngrijorare cã, neinteresaþi de pãstrarea echilibrului ecologic
într-un teritoriu unde acþioneazã precum lãcustele, aceºti pro-
prietari neînþelepþi vor distruge ceea ce a mai rãmas nedistrus
de unii din cetãþenii iresponsabili ai României. 

Ceea ce induce efecte de o sãlbãticie teribilã este totala
neglijare a factorului timp (deversarea de cianurã în râuri, dislo-
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aºa-zis greu vandabile, dar nu difuzeazã produsele acestea decât
în tiraje simbolice; invizibile ºi ele pe piaþa cãrþii datoritã destrã-
marii sistemului centralizat de difuzare, înlocuit cu reþele private,
devenite afaceri în loc sã fie servicii naþionale. Nimeni, nici mãcar
cataloagele bibliotecilor încadrate în sistemul exemplarelor obli-
gatorii ale instituþiei Depozitului legal, nu mai dã seama de
ansamblul producþiei editoriale din România. De la ultracentralizare
am ajuns la ultradezordine.

Dar scãderea vertiginoasã a nivelului de trai, a puterii de
cumpãrare în general ºi a bugetului cultural în special, prãbu-
ºirea prestigiului social al meseriilor intelectuale, dizlocarea aces-
tora din vârful ierarhiei valorice de cãtre meseriile suferind de
platfus intelectual ºi de învârtealã cronicã, de genul avocaturii —
(nu uit sã fac elogiul minoritãþilor din aceste domenii pentru care
meseria continuã sã se supunã unui cod etic ºi sã aibã un conþi-
nut intelectual: modelul avocatului intelectual Petre Pandrea existã,
rezistã ºi poate servi ca model moral mai tinerilor „rãtãciþi“) –;
duce la pierderea contactului între aceastã culturã abia recupe-
ratã ºi beneficiarii ei teoretici, tinerii ºi adulþii ºcolarizaþi. Sub pre-
textul liberei informãri, sub presiunea permanentã a actualitãþii
se importã nu doar ceea ce cultura lumii a produs superior ci
ºi rebuturile acestei culturi, ceea ce induce procese de intoxi-
care, fãrã ca sã se ofere antidotul.

În acelaºi timp structurile organizatorice ale economiei de
stat centralizate, planificate au fost dinamitate, fãrã ca instituþii
ºi întreprinderi specializate sã fie capabile sã le ia locul, sau, când
existã, ele sã practice o politicã de preþuri acordatã la realitãþi.
Un exemplu: producþia de carte din România revine aproape la
acelaºi preþ cu cea din Occident (Franþa, de pildã) întrucât se
bazeazã mai ales pe hârtie importatã. Toatã producþia de hâr-
tie localã pare sã fi dispãrut, deºi fabrici de celulozã ºi hârtie mai
existã, devenite proprietatea unor strãini. De pildã, se importã
deci hârtie din Italia sau Austria, produsã probabil în România,
cu celulozã de origine localã, dupã ce aceasta este exportatã.
Probabil doar simbolic, fãrã ca sã se miºte din magaziile vechilor
fabrici româneºti. Dar aceastã celulozã de sursã internã (care
ar putea deci fi mai ieftinã) este vândutã la preþul pieþii occiden-
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Printre altele, interpretãrile lui Vasile Lovinescu, mai ales
cele dedicate basmelor româneºti, dincolo de unele afirmaþii greu
de controlat, ne pot permite sã integrãm observaþiile noastre
empirice într-o sistematicã analiticã.

Putem înþelege, pe aceastã cale aparent întortocheatã, douã
lucruri esenþiale. 

1. Între planul mitic ºi planul social nu existã nici o discon-
tinuitate. Sã ne dãm seama cã planul mitic este liantul identitar
de care orice grup uman are nevoie pentru a fi un grup structurat,
un cristal ºi nu o soluþie, nici mãcar suprasaturatã, sau o baltã
cu mormoloci din care nu vor ieºi niciodatã broaºte. Derivã de
aici faptul cã basmele (nu toate ci mai ales acelea parabolice,
cu împãraþi) nu sunt construcþii ale imaginaþiei populare de tradiþie
oralã ºi de sorginte „joasã“ ci produsele unei transmisii orale,
descendente, anterioarã civilizaþiei scrisului ºi tiparului, a
Tradiþiei, a cãrei producþie ºi sursã se aflã în pãtura cultã, din
preajma Regilor ºi Preoþilor (magilor). 

2. Între critica utilizãrii manipulatorii, politice a miturilor, cri-
tica mereu necesarã ºi urgentã, ºi critica distructivã a miturilor
identitare însele, cele care sublimeazã identitatea „tribalã“, tre-
buie realizatã, trasatã o limitã, pentru a reuºi stãvilirea proce-
sului distructiv pe care critica miturilor identitare, devenitã o nouã
ideologie oportunistã, îl genereazã. 

Lucian Boia, un istoric inteligent, critic al ideologiei ºi mito-
grafiei comuniste, a fost transformat, de unii comentatori naivi,
proºti sau interesaþi, în ideolog al noii destructurãri, pe fondul
vidului de simbolizare care s-a produs dupã cãderea regimului
nazional-comunist. Lui Lucian Boia i-a fost dat, ba chiar i s-a pro-
pus / impus de cãtre unii comentatori excesivi — iarã el s-a com-
plãcut o vreme sã-l joace din orgoliu intelectual — un rol de
ideolog, în aºteptarea umplerii acestui vid, un rol pe care un istoric
nu avea de ce sã ºi-l asume, întrucât rolul sãu de critic al unei
istoriografii mercenare se terminase. (Deºi nu suficient de pro-
fundã ºi explicitã, în cãutarea zonelor cu adevãrat vulnerabile,
menþionãm una din excepþii: critica, din unghi istoric identitar,
adusã de istoricul clujean Ion Aurel Pop, operei demistificatoare
la adresa „mitografiei comuniste“ a istoricului Lucian Boia.)
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carea populaþiilor ºi distrugerile de mediu, de peisaj — în cazuri
cunoscute precum Roºia Montanã — dar ºi în alte sute de cazuri
mai puþin mediatizate). Nu e vorba deci doar de strãini ci de toþi
acei cetãþeni ai României care ignorã în numele unei „rentabi-
litãþi“ imediate, orice preocupare de prezervare ºi reînnoire a
resurselor naturale, în special a pãdurilor, fînaþelor ºi râurilor. Nu
are rost sã mi se spunã cã astfel de procese de expansiune ºi
exploatare au avut loc în secolul XIX în Europa, continuã azi în
Africa sau Asia sub ocupaþie rusã, cã industrializarea le impune,
sau cã pânã ºi „comuniºtii“ au acþionat aºa, vezi exploatãrile de
sulf din epoca Ceauºescu sau catastrofele ecologice de la Turda,
Bicaz ºi Copºa Micã, din Deltã, în ultimii 50 de ani, cã America
de Sud suferã de aceleaºi teribile plãgi ale distrugerii. Chiar dacã
a fost sau este aºa, nu existã nici un motiv sã se persevereze
diabolic sub pretextul unui interes imediat, cu o viziune oportunistã
ºi sãlbatic capitalist-industrialistã.

Dar cine va putea schimba aceastã tendinþã susþinutã de
clasa politica reciclatã, a foºtilor activiºti ºi securiºti deveniþi investi-
tori ºi / sau excroci? Din cine se vor recruta ºi cum se va recom-
pune o clasã politicã responsabilã, moralã, pentru care codul etic
al servirii comunitãþii sã nu fie o vorbã goalã? În secolul al XIX-lea
ºi în prima jumãtate a secolului XX, personalitãþile de tip conser-
vator, care acþionau ca reformiºtii europeniºti, au construit un
stat ºi o naþiune: Mihail Kogãlniceanu, Al. Ion Cuza, Titu Maiorescu,
Mihai Eminescu, Constantin Stere, Onisifor Ghibu, ºi au fost susþi-
nuþi de ceilalti intelectuali constructivi, nu revoluþionari ci conser-
vatori. Paradoxul masonilor conservatori. Nu importã cum se
numeau atunci partidele lor, ci conteazã ce fãceau membrii lor. 

Actualmente compoziþia pe meserii a Parlamentului
României se apropie semnificativ de cea dinainte de 1944.
(http://diasan.vsat.ro/pls/parlam/de1?c=2&o=0)

Doar cã veniturile salariale ale acestor noi oameni politici
sunt, pentru pretenþiile lor sociale, de parvenire ºi îmbogãþire
rapidã, prea insignifiante pentru a-i face independenþi de grupurile
de presiune ºi mai ales a-i imuniza la tentaþiile corupþiei de toatã
mâna.

ªi acum, ce facem? 
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diferitele activitãþi umane ºi colective (de la adepþii OZN-urilor la
grupurile de rãzboinci paint bal: „Culorile rãzboiului“), ºi au încer-
cat sã meargã mai departe pe calea regãsirii Tradiþiei ºi a explicãrii
fundamentelor socialitãþii umane.

Unii sociologii (ca Michel Mafessoli în Franþa) au studiat acti-
vitãþile umane mitografice ºi solidaritãþile tribale reconstituite sau
inventate, la baza cãrora se aflã aceste activitãþi.

Intelectualii români, filosofi, etnologi, istorici sau sociologi,
au cercetat, dezvãluit, valorificat gândirea miticã. De la N.
Densuºianu la Vasile Pârvan sau la N. Iorga, de la Mircea Eliade
la Constantin Noica, de la Vasile Lovinescu la Eduard Pamfil ºi
Doru Ogodescu. Fãrã sã-i uitãm pe savanþii etnografi ºi antropo-
logi strãini interesaþi de cultura românilor.

Intelectualii care, la noi sau în general în culturile de tip euro-
pean, au practicat sau practicã criticismul „progresist“, aºa-ziºii
moderni, sunt inºi care au un dispreþ prostesc faþã de înaintaºi,
pe care îi considerã automat primitivi ºi incapabili de înþelegerea
profundã a realului. Orice lecturã normalã a textelor filosofice,
literare sau istorice, geografice ale antichitãþii, de la Socrate la
Strabon, sau de la Sfântul Augustin la Nicolaus Cusanus, dovedeºte
cã nu de prostie ºi „primitivisme“ sufereau aceºtia, ci, eventual,
de lipsã de informaþie. Principalele întrebãri privind umanul au
fost puse definitiv atunci, chiar dacã rãspunsurile erau uneori
inexacte, fãrã a fi decât rareori inadecvate.

Dar acum e vorba nu doar de studierea mitologiei ci de
salvarea ei, de regenerarea acesteia pentru a rãspunde agresivi-
tãþii lumii „postmoderne“ în care criza identitarã este exploatatã
politic, întreþinutã de grupuri ºi guverne care, de altfel, în interio-
rul lor, cultivã gândirea miticã ºi structureazã cu ajutorul ei iden-
titãþi noi ºi puternice, în timp ce în exterior atacã ºi destructureazã
alte identitãþi prin raþionalizarea excesivã, prin ideologizarea ºi
politizarea miturilor, prin ridiculizare ºi subminare pseudo-criticã
a miturilor „adversarilor“ reali sau potenþiali. (Se pot da destule
exemple din propaganda politicã americanã, rusã, israelienã...)

Comunitãþile Europei de Est sunt mai fragile ca niciodatã.
Între 1945 ºi 1990 ele au fost supuse unei aculturaþii violente
din partea sistemului de propagandã sovietic, cu scopul asigurãrii
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Se aºtepta, dupã 1990, reideologizarea ºi resimbolizarea
de tip mondialist-capitalist, lucru care se produce acum ºi la care
contribuie intelectualii sponsorizaþi, democraþii de faþadã, uma-
nitariºti de paradã sau naivi apolitici, dar complet dezarmaþi, moti-
vaþi mental ºi mai ales moral de nevoia de a-ºi gãsi o utilitate
socialã remuneratã, care sã le dea fundament ºi legitimitate
socialã lor ºi legitimitate politicã comuniºtilor reciclaþi mai spãlãþei,
pãturã clanicã ale cãrei rezervã de cadre au devenit mai sus
pomenitele categorii de „intelectuali“. Presa opoziþionistã, fost
disidentã, a devenit bastionul noii ideologii oportuniste.

Semnalele de alarmã pe care comunitatea le dã, ºi pe care
le-am evocat, ca ºi luciditatea proiectivã ºi prospectivã, ne îndeam-
nã sã credem cã trebuie fãcut ceva pentru a încetini ºi opri
aceste procese de dezagregare socialã. Mãcar pentru a permite
stabilizarea instituþionalã în România, ca ºi în alte þãri ale Europei
de Est, întãrirea sistemului juridic independent ºi frânarea expor-
tului de capitaluri noi spre pieþele financiare occidentale. E nevoie
(ºi trebuie cãutate, inventate deci, metodele) pentru cã, prin
difuzare culturalã ºi reiniþializare, miturile sã fie regãsite ºi repuse
la baza societãþii, la începutul lanþului trofic.

Aceasta acþiune de rezistenþã ºi reconstrucþie nu poate fi
doar rolul statului, al unui partid de guvernãmânt sau din opo-
ziþie, nici doar rolul ºcolii. Astfel de organisme sociale au ten-
dinþa naturalã de a se servi de mituri în scopuri politice, iar
scopurile politice nu sunt scopuri de interes general, deºi ar tre-
bui, ºi organismele respective se proclamã apãrãtoare ale valo-
rilor fondatoare, pe care le redefinesc periodic.

Fenomenul iradierii miturilor fondatoare, din centre ini-
þiatice diverse, cunoscute sau necunoscute, vizibile sau invi-
zibile, poate fi Calea Regalã. 

Riscurile sunt cele cunoscute: mãrirea influenþei sectelor,
a societãþilor secrete diverse, care recupereazã dar ºi degra-
deazã miturile, transformate în marfã; manipularea polticã. Dar
ele trebuie asumate ºi compensate.

Mircea Eliade, C.G. Jung, Julius Evola, René Guénon, Gilbert
Durand, au fost printre puþinii gânditori europeni care au recunos-
cut prezenþa miturilor în formele degradate ale modernitãþii, în
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memoriei ºi justiþiei celor tari (dulãilor) aplicatã doar celor
slabi (cãþeilor).

Denigrarea valorilor comunitãþii româneºti, care au cres-
cut ºi s-au definit din chiar necesitãþile de existenþã ale acesteia,
se realizeazã sub diferite pretexte, dintre care cele mai curente
sunt aºa-zisa stare de xenofobie tradiþionalã, inventarea unui anti-
semitism metafizic, anistoric ºi intrinsec, a unor pogromuri ºi ac-
þiuni genocidare care, deºi au responsabili juridic ºi moral definiþi,
sunt extinse la scara comportamentului comunitar; a raritãþii sau
a lipsei de contribuþii „semnificative“ (cine le defineºte dacã sunt
sau nu sunt astfel?) la cultura universalã. 

Existã chiar o amarã ºi radicalã „demonstraþie“ a lui Ioan
Petru Culianu, un strigãt de disperare prost plasatã în context
european, lamentare pe baza unui imens complex de superio-
ritate-inferioritate, plângere nu complet inutilã, ci doar prost inter-
pretatã de cei care o cunosc etc., etc.

Realitãþile istorice, de genul celor mai sus înºirate, nu sunt
explicate, ci recadrate, încadrate anacronic, analizate doar din
unghiul actualitãþii, adicã din perspectiva decalogului pseudo-uma-
nitarist, a corectitudinii politice, a aºa-zisei apãrãri a drepturilor
omului, a dreptului minoritãþilor (îndreptate ele însele în acest fel
spre ghetoizãri forþate, în numele ideologiei solidaritãþii etnice —
sub lozinca „Înainte de toate suntem…“) ºi a supravieþuirii, ca ºi
cum deciziile ºi acþiunile respective nu ar fi avut cauze, cronologii
ºi nu s-ar fi încadrat în serii istorice ºi sociale similare cu cele
ale altor comunitãþi ºi cu comportamentele altor clase politice.
Nu este vorba de a evita o judecatã istoricã ºi moralã ci de a
evita anacronismul ºi prejudecata, ca ºi moralismul unor supe-
rioritãþi inexistente.

Complexele de inferioritate pe care ni le-am inculcat noi
înºine, prin intelectualii noºtri de serviciu, sunt exploatate cu mi-
nuþie de propaganda altor neamuri.

Ar fi ridicol sã cãdem în ghearele unei paranoia naþionale.
Nu vedem aici un complot împotriva poporului român ci o con-
juncþie de fenomene complexe al cãror sens ºi semnificaþie tre-
buie analizate lucid, dar ale cãror efecte nocive trebuie stopate
urgent prin cea mai inteligentã ºi ieftinã metodã: reciclarea ºi
revalorizarea miturilor. Pentru toate celelalte soluþii: reforma
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controlului politic, social ºi economic al acestor teritorii ºi state.
Dupã 1990 ele nu au putut sã respire liber nici o clipã, invadate
de droguri, ºomaj, înfometare endemicã, import excesiv. În vreme
ce reformele inadecvate, avortate sau amânate au generat auro-
lacii, ºomerii, pensionarii muribunzi, sindicaliºtii manipulaþi de ser-
viciile secrete ºi mafioþii ce finanþeazã asociaþii umanitare ºi turnee
de tenis open (vezi cazul relativ recent al excrocului Sever Mureºan,
care îl invitase ca umbrelã — probabil bine remuneratã, precum
directorul întreprinderii de coarne ºi copite din romanul lui Ilf ºi
Petrov — pe Bush — tatãl la Bucureºti pentru un turneu de tenis
open, în care vânzarea spaþiului publicitar, la preþuri extraordinare,
se negocia, în Franþa, pe un numãr de telefon mobil, în numele
unei agenþii nedeclarate), pentru spãlarea banilor scoºi din pros-
tituþie masculinã ºi femininã, pedofilie organizatã, export de copii
înfiaþi, comerþ de droguri ºi trafic de influenþã.

Ziarele sunt pline de probe cã a avut loc lichidarea, în numele
economiei de piaþã, a bunurilor sociale care mai aveau o oare-
care valoare, de fapt transferul pe nimica toatã a acestor bunuri
în mâinile unor excroci (Bãncile noi, falimentate cu acordul BNR,
excrocii care obþin împrumuturi imense fãrã garanþii ºi acoperire:
Sever Muresan ºi atâþia alþii) ºi export de beneficii, fãrã reinve-
stirea lor în teritoriul neo-colonial, complet dependent.

Comunitatea româneascã din România este victima
acestor agresiuni contra duhului, contra materiei psihice
adicã, din care suntem formaþi, contra sentimentului de
apartenenþã, de mândrie, de continuitate, de solidaritate.
Se atacã încã o datã bazele civilizaþiei româneºti însãºi. Iar
uneltele sunt extrase din arsenalul de elemente clasice din-
tre cele mai superficiale ale „modernitãþii târzii“ pânã la sis-
tematica propagandei ºi manipulãrii, interdicþia recuperãrii
integrale a tradiþiei, deformarea acesteia prin propagandã,
impunerea unei autocritici excesive ºi dezechilibrate în raport
cu practicile comunitãþilor limitrofe sau integrate (unguri,
ucrainieni, ruºi, sârbi, bulgari, polonezi, germani sau evrei)
ºi modelatoare (francezi, americani, ruºi, greci, turci), în nu-
mele intereselor acestor altor comunitãþi, ca ºi prin crearea
artificialã a bazei pentru o culpabilizare colectivã, în numele
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feþele oriunde v-ar duce soarta sau vrerea. Le veþi cunoaºte
cutreierându-le de mici, cu taþii, mamele ºi fraþii voºtri, apoi, mai
tîrziu, dimpreunã cu pruncii voºtri.

Astfel le veþi cuprinde ºi desluºi tainele luminoase ºi întu-
necate, iar locurile vã vor protegui, de va veni vremea primejdiei.
Care va veni.

Nu e un discurs apocaliptic. Nu vã îndemn sã urcaþi la
cer ca sã vã salvaþi, nici sã vã supuneþi celor care vã promit
salvarea. Dimpotrivã, salvarea va veni din voi, ea va veni din
rãmînerea pe loc, din statornicie, din înrãdãcinare, din
rãsãdire. Ea este aici, Hic et nunc.

Vã îndemn sã învãþaþi a vã cunoaºte vecinii ºi deci sã vã
preþuiþi vecinii. Ei vã pot fi prieteni sau vrãjmaºi, uneori mereu
prieteni ºi rareori mereu vrãjmaºi. Dar ºi dacã undeva ºi cîndva
vrãjmaºia v-ar rãzbi, preþuiþi-i, învãþaþi-le limba, înþelegeþi-le obi-
ceiurile, aflaþi-le istoria. Vã veþi înþelege mai bine pe voi înºivã.
Vã veþi înþelege mai uºor cu ei, veþi ºti cum sã le vorbiþi, cum sã
le arãtaþi cã îi preþuiþi, cã nu vã e fricã de ei, cã nici lor nu tre-
buie sã le fie fricã de voi, fiindcã palma voastrã e deschisã ºi nu
ascunde pietre sau arme. Dar cã vreþi sã fiþi respectaþi, cu obi-
ceiurile voastre chiar aºa diferite cum sunt de-ale lor, cã nu vreþi
sã îi faceþi sã devinã asemenea vouã, cã nu veþi accepta sã deveniþi
asemenea lor, fiindcã toate neamurile sunt frumoase iar orice
copil e frumos pentru pãrinþii sãi.

Nu vã lãsaþi stãpâniþi de cei ce se propun drept interme-
diari, tâlmaci sau dragomani. Aceºtia vor încerca adesea sã-ºi
foloseascã poziþia privilegiatã pentru a vã învrãjbi cu vecinii, inven-
tînd primejdii, comploturi, pentru a câºtiga foloase proprii, îndem-
nându-vã la harþã ºi suspiciune. Vecinii trebuie sã ºtie cã înþelegeþi
vorba lor, cã aveþi ºtire de planurile lor ºi cã e mai bine sã vã fie
prieteni, fiindcã sunteþi vecini, decât sã-ºi caute prieteni de ocazie
depãrtaþi, complici de o clipã pentru a obþine, în contra voastrã,
avantaje temporare de putere ºi bogãþie.

Împreunaþi-vã cu cei din neamul vostru, cu ei veþi face coconi
de vazã pentru care meritã sã adunaþi ºi sã vegheaþi. Dar nu vã
fie fricã de muierile vecinilor sau de bãrbaþii lor. Dacã le respec-
taþi rînduiala, ei vor respecta-o pe a voastrã. A trãi dupã douã
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economicã, lupta împotriva corupþiei, recuperarea instinctului de
creaþie prin muncã, blocarea exportului de capital, reconstituirea
ºi moralizarea clasei politice, contra-propaganda, cercetarea ºtiin-
tificã fundamentalã ºi aplicatã, etc, trebuiesc bani, mulþi bani.
De unde?

Suntem în faþa necesitãþii de a recunoaºte în reciclarea mitu-
rilor un act de autoapãrare, de supravieþuire, de cultivare a minþii
ºi a þarinii spirituale, fãrã de care recãdem în starea de animale.
Doar spiritul este universal. Dar el se întrupeazã în identitãþi. Nu
existã identitate umanã globalã, ci doar identitãþi regionale sau
statale, comunitãþile etnice adicã, singurele care pot fi cuprinse,
înþelese ºi menþinute în echilibru, pentru moment, singurele în care
individul, liber ºi înspãimîntãtor de singur, se poate simþi solidar
ºi protejat. Protejat de morbul pierderii fiinþei. Estimp, adicã în
acest spaþiu ºi în acest timp.

De aceea se cuvine sã cunoaºteþi tradiþia, adicã Legea
nescrisã, ºi sã faceþi Legile în acest spirit, sã le respectaþi
apoi în litera ºi spiritul lor, cãci ele sunt instrumentele Rezis-
tenþei ºi Reconstrucþiei.

Deveniþi astfel slujitori ºi apãrãtori ai Duhului, intelec-
tuali adevãraþi, creatori de spirit în respectul Materiei, care
e spirit întrupat. ªi muncitorii, ºi þãranii sunt, cînd îi ajutã
mintea, nu cartea ci memoria, înþelepþi, adicã adevãraþi in-
telectuali.

Suntem toþi fii Þãrânei ºi ai Apelor deasupra cãreia a
suflat Duhul, ca furtuna deasupra feþei Mãrii.

Mã simt un privilegiat. Nu prin titluri ºi lefuri, cariere ºi fa-
milie. Ci fiindcã fac parte dintre aceia care au mai vãzut plutaºi
pe Bistriþa sau pe Dorna, au auzit cum coboarã duruind lemnul
din munte. Eu ºtiu ce este un „hait“, am vãzut urºi mâncând fructe
în aceeaºi vreme cu mine, de partea cealaltã a zmeuriºului; am
cuprins în braþe, în pãdurile de la poalele Pietrelor Doamnei din
Rarãu, copaci mai groºi ca trunchiul a trei bãrbaþi maturi. Gândind
la aceste întâmplãri normale, dar care pot fi ºi citite ca mira-
culoase, am putut rezista în þinutul Soarelui Apune, care nu mã
primea ca pe fiul sãu.

Pentru a rezista ºi Domniile Voastre, Cuconii mei, ar fi nevoie
sã cunoaºteþi locurile de baºtinã ale lumii voastre, sã nu le uitaþi
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afacerilor proprii iar tradiþia nu are alt scop decît conservarea
bunurilor obþinute prin fraudã.

Nu la acest progres visãm ºi nu la aceastã tradiþie se cuvine
sã ne referim.

21 martie 2003, 18 august 2006

AMERICA E DOAR SOÞIA MEA, PE CÂND
ROMÂNIA E MAMA. DE MAMÃ NU POÞI

DIVORÞA NICIODATÃ

Anton Lixãndroiu, SUA

De ce am rãspuns atacurilor din presa americanã împotri-
va României? Pentru cã eu nu suport ca cineva sã se lege pe
nedrept de þara mea! Dar mai ales nu suport sã vãd cã reprezen-
tanþii statului român, trimiºi sã reprezinte þara la Washington,
stau cu mâinile în sân ºi nu au nici o atitudine. Mi-au raspuns
congresmeni ai Partidului Republican ºi chiar Casa Albã. În nici
un caz Ambasada României din Washington. La o sãptãmânã
dupã ce am trimis dosarul ambasadorului Ducaru spre luare la
cunoºtinþã, l-am primit înapoi, într-un plic, cu antetul ambasadei,
fãrã nici o menþiune. S-au temut, pur ºi simplu, sã-l deschidã,
de parcã ar fi conþinut spori de antrax. ªi m-au tratat cu dis-
preþ, de parcã n-ar fi români. Din pãcate, aºa sunt mulþi dintre
cei care ne reprezintã peste hotare — români doar pe hârtie.
Mi-am zis: cineva trebuie sã acþioneze, suntem români ºi nu mai
suport sã fim duºi la oala cu gunoi în halul ãsta. Atunci am început
campania, adicã nu am iertat nimic unde am vãzut cã este ceva
antiromânesc; m-am pus pe scris ºi pe argumentat, cerând celor
care publicau articole despre români sã retracteze minciunile ºi
afirmaþiile aberante. Practic, am ajuns la concluzia cã existã un
complot contra României, ºi nu poate nimeni sã-mi scoatã aceastã
convingere din cap. Pe locul întâi, de la distanþã, se situeazã The
New York Times. Acestui ziar i-am trimis nu mai puþin de 790
de scrisori de protest, la care nu a rãspuns deloc! Mai departe,
am cerut sprijinul a ºase senatori care, la rândul lor, au scris
redacþiei, sugerându-i sã-ºi respecte cititorii. Nici ei n-au primit

29

rânduieli bune e mai bine decât a trãi dupã o singurã rânduialã,
dar proastã.

Fiinþa noastrã se face din laptele de þâþã al Mamei, din
bucatele pe care Dînsa le-a gãtit pentru noi, din poveºtile pe care
ni le-a susurat ºi din încrengãturile de neamuri despre care ne-au
vorbit ea, pãrinþii. Memoria individualã pãstreazã memoria colec-
tivã. Pare simplu ºi adevãrat, dar împrejurãrile schimbate adunã
greu bunicii cu nepoþii, transvazarea memoriei nu mai are loc
decât rar ºi nu îndestul. Neamurile încep sã creadã cã nici nu
mai au nevoie de memorie, cã vieþuirea în prezent e singura va-
loare. ªi uitã, golindu-se de sevã, secate precum pâraiele ale cãror
surse s-au înnãmolit, invadate de deºeuri, de gunoaie ºi de idei
preconcepute. Uitã, precum nepoþii cãrora bunicii le-au pierit în
rãzboaie sau, amnezici ºi depãrtaþi, nu mai simt îndemnul sã
povesteascã sau sã îndemne sã li se punã întrebãri.

„De unde venim, cine suntem, încotro mergem“ nu sunt
întrebãri fãrã importanþã pe care nici n-ar mai merita sã (ni) le
punem, ci cu adevãrat primele ºi cele mai importante întrebãri
omeneºti.

Genealogia, cronologia ºi memoria sunt cele trei surse ale
continuitãþii, mamelele — precum þâþele Reparatei poetului
Brumaru — din care sugem laptele statorniciei de familie, de trib
sau de neam.

Sursele vizibile sunt arhivele. Nu lãsaþi sã vã fie îngrãdit
mãcar ºi pentru o clipã, accesul la arhive. Puternicii zilei vor încer-
ca sã o facã pentru a vã castra de memorie ºi a vã supune.

Nu e ruºinos sã dãinui.
Semnele Cerului, Apei ºi Pãmântului, peste care ºuierã Vân-

tul, sã vã fie cunoscute, sã le luaþi din cãrþile vechi sau din gura
pãrinþilor, de e nevoie chiar cu oarecare violenþã. Cine nu ºtie sã
citeascã semnele zborului rândunicilor, susurul izvoarelor, ºuie-
ratul vântului, nu e pregãtit nici pentru viaþã ºi nici pentru moarte. 

Puteþi pierde tot, nu îngãduiþi sã vi se confiºte Speranþa ºi
Memoria. ªi faceþi distincþia între Autoritate ºi Putere. Puterea
actualã nu are autoritate. ªi nimic nu i-o poate conferi. Clasa po-
liticã actualã este aproape fãrã excepþie o nouã burghezie, descenden-
ta „burgheziei roºii“, ambele — clase sociale exclusiv preocupate
de propriile interese. Pentru acestea progres însemna progresul
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nici episcopul Tokes nu e prea departe de aceºti denigratori, când
afirmã, la Cleveland, cã maghiarii sunt un fel de sclavi negri ai
României. Este adevãrat. The New York Times n-a mai scris nimic
în ultimul an despre România. Nici rãu, nici bun. Dar asta nu
înseamnã cã jurnaliºtii respectivi nu trebuie sã rãspundã pentru
ceea ce au fãcut. ªi-i voi chema în justiþie. Pentru cã nu pot sta
indiferent când se duce o vendetã contra þãrii mele. 

În justiþie am chemat ºi Ungaria, la CEDO. Înaintea mea,
profesorul Duma a fãcut o greºealã: a cerut compensaþii finan-
ciare. Or, Curtea nu judecã astfel de cazuri, ea judecã încãlcãri
grave ale drepturilor omului. Eu am plecat de la adevãrul cã
Ungaria este un stat democratic ºi civilizat, iar în consecinþã nu
poate ignora fapte din trecutul sãu. De aceea, nu cer bani, vreau
doar ca Statul Ungar sã recunoascã public atrocitãþile ºi crimele
comise în Transilvania în timpul ocupaþiei horthiste (1940-1944).
Vreau sã nu uite cã horthismul a desfigurat imaginea sa de stat
modern. Germanii ºi-au cerut iertare evreilor, polonezilor ºi þiganilor.
Austria, la fel. Japonezii au fãcut acelaºi lucru în faþa coreenilor
ºi chinezilor. România, prin vocea preºedinþilor ei democraþi, a
condamnat crimele antievreieºti din timpul rãzboiului. Sunt un
român liber ºi-mi cunosc istoria neamului. Cum sã las sã treacã
în uitare crime oribile, precum cele de la Ip ºi Treznea, demo-
larea a sute de biserici ortodoxe ºi de sinagogi, alungarea a sute
de preoþi ºi intelectuali, expulzarea a 500.000 de români din Tran-
silvania de Nord? În septembrie-decembrie 1940, armata ungarã
a lui Horthy, în colaborare cu extremiºtii maghiari locali, a ucis
6.000 de români. În martie-august 1944, a masacrat peste 80%
din populaþia românã de origine evreiascã, deportând la Auschwitz
ºi Maidanek 160.000 de evrei, în cadrul unui plan de purificare
etnicã. Se va spune cã Hitler a dat ordinul, dar pe mine nu mã
intereseazã acest lucru, eu ºtiu cã ucigaºii purtau uniforma sta-
tului ungar. Iar dupã cum au recunoscut înºiºi naziºtii, „eficienþa“
ºi „rapiditatea“ ungureascã în a trimite oamenii la camerele de
gazare au fost superioare celor germane. Aºa cum am scris în
Expunerea Faptelor din dosarul depus la Strasbourg, ar fi o mare
injustiþie ca aceste crime sã fie þinute în secret ºi pe mai departe.
Ele trebuie prezentate comunitãþii internaþionale, completându-se,
astfel, abominabilul tablou al Holocaustului. Iar dacã Ungaria
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nici un rãspuns. Mã gândesc sã dau în judecatã acest ziar ºi sã-i
cer 200 de milioane de dolari — daune pentru defãimarea sta-
tului român, sumã pe care o voi dona pentru construirea de azile
ºi spitale în þarã. Urmeazã ziarele International Herald Tribune,
Chicago Tribune, The New York Review of Books, Financial Times,
precum ºi.televiziunile CNN ºi Channel Seven. Aici a lucrat otrãvitã
de Barbara Walters, în ale cãrei emisiuni insista pe faptul cã Româ-
nia îºi vinde în masã copiii sau îi lasã sã doarmã prin canale ºi
în gurile de metrou. Am cerut redacþiilor respective s-o scoatã
la pensie, cã nu ºtie ce vorbeºte. De ce nu vede câþi drogaþi ºi
copii abandonaþi zac prin canale în Brooklyn ºi Bronx (New York)
sau în Chile, Peru sau Venezuela? Nu cumva e plãtitã de cineva
sã vadã numai boschetarii din Bucureºti? Mai enumãr câteva
teme: în România trãiesc 3 milioane de maghiari ºi 3 milioane
de þigani, iar ansamblul minoritãþilor naþionale depãºeºte 40%
din populaþie. Cu alte cuvinte, numai 60% din populaþia României
sunt români! Armata Românã a împuºcat ºi aruncat de vii în foc
zeci de mii de evrei din nordul Transilvaniei, în timp ce guvernul
român condus de Antonescu a trimis la Auschwitz 200.000 de
evrei din Transilvania. Declaratia generalului american Wesley
Clark, potrivit cãreia „Tratatul de la Trianon a fost o mare greºealã
si ar trebui revizuit“. Harta publicatã de National Geographic, în
care se aratã cã în Transilvania se vorbeºte o singurã limbã:
maghiara. Harta revistei Arborele Lumii, care ne înfãþiºeazã
„Ungaria Mare“, întinsã de Ia Tisa pânã la Dunãre, la Marea Nea-
grã ºi la Nistru. Aberaþiile ramolitului G. Prouty, colonel din al
doilea rãzboi mondial, care a vãzut, cicã, prizonierii americani
venind din România, fiecare cu piciorul tãiat din genunchi de cãtre
barbarii de români, dupã un obicei ce vine de la Dracula. În rea-
litate, se ºtie cã piloþii americani doborâþi de germani la Ploieºti
au fost þinuþi la Timiºul de Sus ca niºte boieri, trãind mai bine
decât ofiþerii din armata românã. În fine, am fost scandalizat-de
declaraþia consulului american la Bucureºti, Michael Mates, potri-
vit cãreia Biserica Ortodoxã Românã persecutã alte biserici, în
special Biserica Maghiarã. Mulþi nervi mi-a fãcut ºi articolul lui
Thomas I. Noon, intitulat „România îºi persecutã minoritatea
maghiarã“. Probabil l-a scris în stare de ebrietate, aºa cum par
a fi multe articole antiromâneºti publicate în America. De altfel,
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însumeazã ani de cercetare în arhive, biblioteci, scotocind în cufe-
rele cu amintiri ale oamenilor pentru a le reda oamenilor. Este
nevoie de luciditate ºi fler sã cerni faptele, nu dupã reperele istori-
cilor, ci mai ales dupã parfumul presãrat de cronicar în colec-
þiile ziarelor-câte s-au mai pãstrat, ºi de funcþionarul conºtiincios
în arhive-câte s-au mai pus la adãpost.

Ne-a îndemnat la aceastã muncã devoratoare disperarea
cã se pierd documentele identitãþii noastre, cã mereu mai mulþi
ignoranþi ºterg, rup sau iau ceea ce aparþine zestrei unui neam
întreg.

Suntem jurnaliºti ºi ºtim ce dimensiuni capãtã clipa pusã
în pagina unei publicaþii.

Suntem pedagogi ºi vedem cât de puþine lucruri mai
recunosc tinerii, astãzi.

În mod decisiv am pornit la drum într-o zi când, la Cernavodã,
contemplând podul de peste marele fluviu, nemurit de mintea ºi
cutezanþa lui Anghel Saligny, ºi preocupaþi sã redactãm un pliant
la punerea în funcþiune a Centralei nucleare, am simþit cã strãinii
aflaþi în misiune la noi nu ºtiu mai nimic despre pãmântul pe care
calcã. ªi este chiar pãmântul din care s-au întrupat Gânditorul
ºi nevasta lui, care ne dovedesc fãrã tãgadã cât de adânci rãdã-
cini avem pe lumea asta. Aºa s-a nãscut Cernavoda 1995. Prima
monografie semnatã Aurelia ºi ªtefan Lãpuºan.

Ne-au îndemnat sã continuãm prietenii, mereu mai curioºi
de ceea ce le spuneam noi, mereu mai antrenaþi în misterioasa
cãutare a trecutului dobrogean. Medgidia Carasu a devenit cartea
unui oraº aflat la rãscruce de drumuri, locul de bejanie a mocanilor,
hanul lui Jules Verne, mai târziu a adunat lacrimile deportaþilor,
dar a rãmas mereu un centru spiritual de expresie multietnicã.
Constanþa-memoria oraºului a adunat în filele ei cele mai impor-
tante momente din albumul sentimental al marelui port. ªi astãzi
credem cã este una dintre cele mai consistente lucrãri prin bogãþia
surselor ºi ineditul relatãrilor. A venit rândul Techirghiolului pen-
tru Europa, cea mai bogatã monografie despre un lac hãrãzit
românilor de Dumnezeu pentru a-i tãmãdui de suferinþã ºi despre
artizanii turismului litoral. Binecuvântatã ºi prefaþatã de Prea Feri-
citul Pãrinte Teoctist, cartea ne-a adus bucurie ºi recunoºtinþa
localnicilor. Au urmat Drumuri în istorie, o amplã incursiune în
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prietenã îºi va prezenta scuzele, cum se cuvine unui stat respon-
sabil, cred cã prietenia româno-maghiarã se va întãri ºi mai mult. 

Indiferent ce va fi, precedentul a fost creat. Mulþi oameni
vor afla cã ºi Ungaria a luat parte activã la Holocaust. Se va vorbi
din nou de crimele ce fuseserã împinse, discret, într-un sertar
al uitãrii. Deocamdatã însã, eu merg pe varianta pozitivã: cred
cã voi câºtiga acest proces. Pe urmele mele vor veni probabil
sute ºi mii de urmaºi ai celor deportaþi sau uciºi, deschizând pro-
priile procese ºi solicitând cuvenite compensaþii financiare. Drep-
tatea nu moare niciodatã.

În privinþa „visului american“, trebuie sã ºtiþi cã anul trecut
am trecut printr-o depresie groaznicã. Mi-am instalat antenã de
satelit, sã prind posturi româneºti de televiziune. La etaj, i-am
lãsat soþiei televizorul cu posturi americane, iar eu mi-am pus
un alt televizor, într-o „camerã a plângerii“, pentru canalele româ-
neºti. De câte ori se deschidea mira unui canal de acasã, izbuc-
neam în plâns. Zãream în vitrinele unor magazine ziare româneºti;
mã pomeneam cu lacrimile pe obraz. Dacã puneam muzicã
româneascã în timp ce eram la volan, eram nevoit sã trag pe
dreapta, pânã mã opream din plâns. Am decis sã merg la un
psihiatru, ºi el român. Dupã ce mã ascultã cu atenþie, îl vãd cã
se întoarce cu faþa la perete ºi se pune pe plâns. Pãi ce dracu
faci, doctore, zic, am venit sã mã vindeci, ºi tu mã îmbolnãveºti ºi
mai tare? Asta e situaþia cu visul american. Eu trãiesc acolo, dar
sufletul ºi-a pãstrat înveliºul românesc. America e doar soþia mea,
pe când România e mama. De mamã nu poþi divorþa niciodatã. 

2006

DISPERAREA CÃ SE PIERD
DOCUMENTELE IDENTITÃÞII NOASTRE

Aurelia ºi ªtefan Lãpuºan

Eu, Aurelia Lãpuºan, împreunã cu soþul meu, ªtefan Lãpuºan,
scriem monografii despre aºezãri ºi oameni ai locului. Am scris
zece pânã acum, însumând peste 4.000 pagini, ºi lucrãm mereu.
Dupã cum bine ºtiþi, monografiile sunt cãrþi grele, cãci ele
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le vândã. Face audienþe la mai marii ghiftuiþi care lasã frizerului
ciubuc mai mare decât preþul cãrþii, dar când îi aratã splendida
monografie scoasã din tipografie, care i-a luat ceva ani sã o rea-
lizeze, te invitã cinic sã mai treci pe la el anul viitor, cã acum nu
are bani. Adicã nu poate sã mai cumpere ºi aceastã carte pe
banii societãþii! Regret cã m-am lãsat dominatã de tristeþi, dar
aceasta e soarta cãrþilor numite „monografie“. 

Cele mai mari dificultãþi le-am avut de la necunoscãtori. De
la oamenii neoameni care distrug arhivele. De la pseudocolec-
þionari. Dar aceºtia sunt puþini. Cei mai mulþi oameni — din miile
pe care i-am intervievat — ne-au fãcut mãrturii cu precizia aminti-
rilor trãite în adevãr. Ne-am rezemat tot timpul unul pe celãlalt,
coechipieri perfecþi, completându-ne ºi bucurându-ne fãrã rezerve,
cinstit, de fiecare descoperire. Dragostea ne-a fost liant, limpe-
zime ºi îndemn.

Monografia este studiul ºtiinþific amplu asupra unui subiect
anumit, tratat detaliat ºi multilateral.

Numele nostru este de monografi, deºi la acesta adaug pe
cel de infofagi. Cãutãtori neobosiþi de informaþii. Cãrþile noastre
sunt, dupã cum se vede, o provocare. O provocare pentru ca ºi
alþii sã scrie ºi sã cerceteze. În special tineri. Mulþi dascãli au
lucrat la monografii. Spiru Haret, apoi Dimitrie Gusti au cerut
expres dascãlilor de þarã sã cerceteze ºi sã scrie. Ar merita sã
se facã acest lucru ºi astãzi chiar dacã nu mai existã un ministru
precum Spiru Haret ºi nici un sociolog precum Dimitrie Gusti.

E scump sã faci cãrþi, dar ºi mai scump sã laºi sã se
distrugã istoria unui loc, tradiþiile oamenilor, legendele.
Arhivele se risipesc astãzi ca argintul viu. Diletanþi care nu
ºtiu sã preþuiascã dau la tocat dosare care pot ascunde infor-
maþii unice, de excepþionalã valoare. Ceea ce facem noi este
ºi o formã de a protesta împotriva acestui genocid al arhivelor
din întreprinderi, din instituþii, chiar ºi împotriva modului cum
se conservã arhivele statului. Ministerul de Interne preocupat
de infractori nu poate gestiona astãzi fondul de patrimoniu pe
care îl pãzeºte cu soldaþi la poartã ºi-l mãsoarã la metru.

Am realizat foarte puþin din ce am fi vrut sã facem. ªi tim-
pul nu vrea sã stea. Trebuie sã ni se alãture ºi alþii. Sã fie tot
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biografia petrolului românesc purtat prin portul Constanþa, Teatrul
ºi presa în Dobrogea, un excurs cultural recuperator, o altã mono-
grafie-album a Constanþei.

Una din cãrþile de succes a fost Drumul Pâinii în istoria
Dobrogei, de asemenea prefaþatã de Patriarhul Bisericii Strã-
moºeºti, lucrare care a dezvoltat cultul acestui aliment primordial
la români, în legãturã cu tradiþiile meºteºugãreºti ºi truditorii aces-
teia. Douã volume consistente reunesc în peste 700 pagini Isto-
ria cãpitãniilor porturilor fluviale ºi maritime româneºti, de la Baziaº
la Marea Neagrã ºi de pe Siret pe Someº, o adevãratã epopee
a navigaþiei sub tricolor, din toate timpurile ºi pentru toate genurile
de cititori. Se aflã sub tipar o istorie a Mamaiei centenare, în
lucru o alta a Mangaliei, s-a reeditat Techirghiolul, în aºteptare
mai sunt ºi alte proiecte. Într-o zi, la o expoziþie de carte, într-o
vitrinã aranjatã de Biblioteca judeþeanã am descoperit expuse la
vedere cãrþile noastre. Cu paginile la colþuri exfoliate, de multele
mâini care le rãsfoiserã. Erau cele mai citite cãrþi dobrogene din
expoziþia bibliotecii ºi atunci am simþit cã primisem cea mai mare
rãsplatã a muncii noastre.

Îndemnul de a persevera þine de pofta fiecãruia de a-ºi face
datoria în viaþa asta scurtã, de a lãsa ceva ºi altora, de a veºnici
prin fapte. Am salvat de la distrugere multe documente care pot
scrie sau rescrie istoria. Am refãcut prin forþe proprii multe colecþii
de ziare sortite distrugerii, am compus o bancã de date extrem
de valoroasã, ajutând biblioteca judeþeanã sã conserve mai bine
fondul de patrimoniu existent. Cred cã munca noastrã trebuie
luatã în seamã, ea nu este nici recital de muzicã, nici tablou, oricât
de mare îmi este respectul faþã de orice fel de artã adevãratã.
Monografistul curãþã arhivele de praf, cautã pâna la nebunie un
petic de hârtie îndosariat aiurea ºi pe care nu l-a ºtiut nimeni,
citeºte pe microfilme, cu ochii plini de lacrimile efortului, adunã
avar informaþie dupã informaþie, plãteºte în dreapta în stânga
fiecare paginã xeroxatã, fiecare drum prin beciurile vreunei insti-
tuþii care nu ºtie ce acte are în magaziile sale pline de ºoareci.
Se îmbolnãveºte de alergie, îºi mãreºte cu fiecare carte dioptrii-
le, stivuieºte hârtiile ºi fotografiile recuperate din tot felul de
cotloane ºi scrie. Nu se opreºte ºi scrie. Îºi plãteºte singur teh-
noredactarea, tiparul ºi apoi umblã umil cu traista cu lucrãri sã
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Apusenilor — aceea de a fi umani. Apusenii au suflet, un duh ºi
o magie a lor, aparte de ceea ce au ceilalþi munþi româneºti, au
în ei tot ceea ce poate satisface setea de sublim a celor ce-i locu-
iesc dar ºi a celor ce se încumetã sã-i strãbatã. Apusenii au,
încã, pãduri, codri imenºi de brazi — fagi — goruni — arbori tote-
mici, arbori-simbol ai unei istorii milenare care sugereazã o ca-
racteristicã a locuitorilor lor — statornicia. Gurile de rai, picioarele
de plaiuri, raiurile ºi plaiurile înseºi au fost ºi sunt aici aievea.
Pentru a le vedea ºi a le trãi îþi trebuie un suflet anume pe care,
în general, cei ce trãiesc aici îl au. Apusenii sunt munþi magici.
Peisajele lor, fie de suprafaþã, fie subterane sunt magice. Topo-
nimia e ºi ea magicã: Lumea Pierdutã, Piatra Grãitoare, Cheile
Galbenei, Focul Viu (peºterã), Calea Cenuºii, Fântâna Galbenã,
Fântâna Rece, Fântâna-de-Dreþe, Fântâna Bradului, Fântâna Cer-
bului, Fântâna lui Nedei, Fântânele, Preluci, Poiana Lupului, Poiana
Vârtop, Poiana Florilor, Poiana Tomnatecului, Stâniºoara, Poiana
Stâniºoarei, Stâna-de-Izvor, Stâna-de-Vale, Pârâul Cãlinescu, Pârâul
Corbului, Pârâul Tâlharului, Piatra Tâlharului, Buteasa, Munceii,
Briþeii, Cornul Muntelui, Nimãiasa, Fulgerata, Mãgura Vânãtã,
Valea Firii (ce s-ar fi perpelit Constantin Noica dacã ar fi auzit de
acest toponim!), Pârâul Cheii, Pârâul Crucii, Pârâul Icoanei,
Cumpãnãþelu, Peºtera Altarului ºi a Vârtopului, Peºtera Onceasa,
Valea Crãciunului etc., etc., nume de locuri cãlcate, parcã, de
picioarele eroilor basmelor noastre vechi, evocând un om, o întâm-
plare, cel mai adesea miraculoasã, un duh sau o vrajã a locului.

Existã un duh al Apusenilor, unul special ce nu poate fi prins
în cuvinte sau în imagini fotografice. El sãlãºluieºte în anume pietre,
râuri sau fântâni, în bãtrâni brazi-paltini-fagi ori goruni, în altarele
de o suprafireascã frumuseþe din catedralele de calcar ale unor
peºteri, în unele izvoare de sub poalele unor bãtrâni codri ori din
marginile unor mirifice dumbrave în al cãror murmur cel care
ºtie sã asculte aude glasul Veºniciei, în poienile cu auroase lanuri
de arnica (un fel de Floarea Soarelui în miniaturã), în pâlcurile,
de pe malurile unor râuri, de bujori-de-munte, în misticele covoare
de brânduºe, primãvara, în Mai, de pe luncile Apei Obârºiei, în
molizi-brazi-fagii seculari de pe versanþii prãpãstioºi ai Cheilor
Someºului cald ori din pãdurile dimprejurul Stânei-de-Vale, în
zborurile îndelung-ameþitor-orbitoare ale pajurilor peste Piatra
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mai mulþi monografiºti care sã strângã în cãrþi biografia aºezãrilor
româneºti, portretele oamenilor obiºnuiþi, viaþa trãitã în eroicul
anonimat al istoriei.

Constanþa, 17 aprilie 2006

SÃ UMBLI PRIN CODRI PLANTAÞI
DE PROPRIA-ÞI MÂNÃ...

Teofil Rãchiþeanu

Eu sunt, prin toatã fiinþa mea, un om al Muntelui, înþelegând
prin acest cuvânt Apusenii sau Munþii Apusului, cum îmi place
cel mai mult ºi cel mai adesea sã le spun. M-am nãscut la munte,
am copilãrit la munte, am lipsit din munte doar câþiva ani, în tim-
pul studiilor liceale ºi universitare, ultimii treizeci de ani ai veiþii
mele i-am trãit la munte; aici, când va fi sã fie, doresc sã fiu înmor-
mântat ºi cineva apropiat mie sã-mi planteze pe mormânt un brad,
copacul cel mai longeviv din munþii noºtri. Viaþa ca ºi moartea
mea sunt legate de munþi, de cei ai Apusului ºi doresc ca ºi în
eternitate sã fie tot aºa.

Între munþii româneºti, cei ai Apusului au ceva aparte.
Carpaþii Rãsãriteni sau cei de Miazãzi sunt, pe suprafeþe întinse,
nelocuiþi, pustii, pe alocuri chiar terifianþi. Cei ai Apusului sunt
locuiþi aproape peste tot. Aproape nu existã vale sau culme sau
dumbravã în Apuseni în care sã nu existe un cãtun, un canton
pãdurãresc, o stânã, o colibã în care drumeþul, la vreme rea,
sã nu afle un adãpost. Peisajele Apusenilor s-au impregnat în sufle-
tul celor ce, de-a lungul istoriei, le-au locuit. Omul le-a asimilat,
dar ºi ele au asimilat omul. Osmoza om-naturã a fost aici, ºi mai
este încã, aproape perfectã. Odatã ce le-ai vãzut ºi trãit, peisajele
Apusenilor nu pot fi uitate, mereu ºi mereu doreºti sã le revezi,
sã te întorci la ele ca la iubiri ce nu pot fi uitate. Poetul Gheor-
ghe Pituþ, de a cãrui prietenie m-am bucurat, cât a trãit, origi-
nar din Beiuº, fost, înainte de a se fi afirmat ca poet, pãdurar,
îmi spunea, odatã, cã nu existã peisaj în Apuseni (vale, culme,
dumbravã) în care sã nu fi dorit sã aibã o casã. Cuvintele aces-
tea ale dumnealui subliniazã, o datã în plus, o caracteristicã a
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existenþa ºi m-am întreþinut la „ºcolile cele mari“: Am plantat brazi,
molizi, fagi , paltini în nenumãrate locuri din Apuseni, la Rãchiþele,
Ponor, Valea Crãciunului, a Drãganului, Zãrna, Poieniþa, Preluci,
Buteasa, Ciripa, Aria Vulturilor, Tãlianu, Chenþu, Bacu, Fulgera-
ta, Nimãiasa, Piatra Arsã, Fîntînele, Izbuc, Valea Obîrºiei Tom-
natec, Monoºei ºi în cel puþin alte câteva zeci de locuri. Puieþii
plantaþi de mine atunci au crescut, iar acum ei alcãtuiesc ade-
vãraþi tineri codri prin care, la anii de acum, care sunt, pot zice
fãrã echivoc, ai unui început de senectute, deseori rãtãcesc în
cãutare de pace, de liniºte de singurãtate. Sã umbli prin codri
plantaþi de propria-þi mânã... E un sentiment ce nu se poate descrie
prin cuvinte. Am plantat brazi pentru pãdurile Apusenilor, pen-
tru pãdurea româneascã, în fond, dar nu m-am uitat nici pe mine
ºi nici pe urmaºii mei direcþi. În ultimii cincisprezece ani am plan-
tat, cu aceste biete mâini ale mele, în jur de cinci mii de brazi
pe care-i las moºtenire copiilor mei — Sânziana, Simina ºi Octãviuþ
—, alãturi de câteva cãrþi ºi de o casã din grinzi de brad, cioplite,
cu barda, de mâinile mele. Le mai las ºi sentimentul meu de teamã
pentru soarta Codrului Românesc, care e în pericol, împreunã
cu îndemnul de a-l apãra, cu oricât de firave puteri ºi cu porun-
ca sã planteze, în fiecare an ce-l au de petrecut pe pãmânt, cel
puþin o sutã de brazi. Au pãmântul lor, trei hectare, cumpãrat
de mine, din onorariul primit, cândva, pe câteva din cãrþile mele,
apãrute înainte de 1989; de atunci n-am mai primit de la nimeni
vreun onorariu pentru vreuna din cãrþile mele... Tot lor le mai
las credinþa cã mie, tatãl lor, Codrul românesc mi-i tatã, sã creadã
în el, în viitorul lui, sã nu uite cã eu cred — ºi sã creadã ºi ei —
cã þara noastrã trebuie sã redevinã o þarã plinã de pãduri ºi de
curate izvoare, ca aceea pe care ºi-o imaginase Eminescu în
„Memento mori“. Fãrã o naturã sãnãtoasã nu suntem ºi nu vom
fi un neam sãnãtos. Au fost vremuri când din orice punct al pãmân-
tului românesc ai fi pornit ai fi putut ajunge la Marea cea Mare
mergând doar prin pãduri. Am avut o naturã edenicã, dar n-am
ºtiut (de cele mai multe ori n-am fost lãsaþi) s-o pãstrãm. Am,
cu voie sau fãrã, degradat-o ºi o datã cu ea s-a degradat, din
nefericire, ºi neamul nostru. Regenerarea neamului românesc
trebuie sã înceapã cu regenerarea naturii în mijlocul cãreia atâta
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Alunului, Piatra Arsã ori Pietrele Albe, în jnepeniºul dens, pe care
calci ca pe valurile unei mãri, de jur-împrejurul piscului Buteasa,
în stâncile de calcar orbitor de la Cheile Vãii Stanciului, ale So-
meºului Cald sau ale Ordâncuþei, în pavajul ºi pragurile de pia-
trã aurie peste care, în partea lui dinspre izvoare îºi rostogoleºte
undele râul Drãganului, în ºurile vechi, dãrãpãnate, uitate de timp
ºi de lume, de pe Dealul Rãºinarilor, în turnurile acoperite cu
ºindrile, înnegrite de timp, ale unor biserici de lemn, în galerii de
mine pãrãsite, de unde, cândva, se scotea, mai ales pentru strã-
ini, aurul („Munþii noºtri aur poartã/Noi cerºim din poartã-n
poartã...“), în coloanele de bazalt ale Detunatei, în undele, în curge-
rea lui, când linã, când repede, ale Arieºului, evocatoare de vechi
ºi tragice întâmplãri ori în cele ale „tustrelelor Criºuri“, în viziunea
poetului ce-ºi doarme somnul etern în mausoleul lui de la Ciucea,
care duceau la vale jalea Ardealului oprimat de strãini în trecut
dar însângerate veacuri, în chiar dacã Lancrãmul e mai la ºes,
izvorul de acolo al lui Blaga („Stã acolo, gânditor/Lângã misticu-i
izvor,/Unde,-n ceas menit de Parce,/Se-ntorsese-n chip de
dor“...), în ecourile, purtate, încã, de vânturi, ale tulnicelor lãnice-
rilor lui Iancu, în platourile de vis — veritabile câmpii suspendate
în cer — care curg sau urcã domol dinspre Vlãdeasa spre Stâna-
de-Vale ori spre mirificul Padiº...

Duhuri ºi duhuri..., între care ºi cel al lui Horia („În vãz-
duh pe Detunata / Semn ceresc muiat în sânge / — A lui Horia,
mult grea Roatã/Care trup cere spre/a/l frânge“) ori cel al lui
Iancu, divinizatul Crãiºor al Munþilor, mai mare, mai adânc, mai
persistente decât toate adunate la un loc ale Apusenilor duhuri
(„Ca vrãjiþi codrii vuiesc/Leagãnã-se-n vânt ºi cresc./Cine-i udã?
Cine-i plouã?/Duhul Iancului când rouã...“)

În Apuseni codri bãtrâni mai existã, umblu adesea prin ei
ºi sentimentul ce-l trãiesc e cã atâta cât vor trãi ei ºi eu voi trãi,
ca duh, între celelelate ale lor duhuri. Sunt pãduri în Apuseni în
care mii de arbori au fost plantaþi de propria-mi mânã. Începând
de la vârsta de nouã ani, vârstã la care am putut þine în mânã
o unealtã folositã pentru plantatul pãdurilor, toate vacanþele mele
de ºcolar ºi, mai apoi, de student al Filologiei clujene, mi le-am
cheltuit la plantat de brazi, primãvara, la igienizarea lor, vara sau
la începutul toamnei. Prin asta mi-am câºtigat în acele timpuri
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delireazã, cu convingerea cã s-a descoperit noutatea noutãþilor,
s-a bulversat cu ea Poezia, pe cei înþepeniþi, cred cei ce fac aceas-
ta, în tradiþie ºi vechi ºabloane, când, de fapt, „noutatea“ aceas-
ta e veche de când lumea, poeþii de dinaintea celor de azi, de
dinaintea celor de dinaintea lor ºtiind-o, dar necoborându-se pânã
acolo încât s-o exhibe, s-o scoatã la vedere ca pe un blazon, ca
pe un port-drapel al „noii poezii“ (Mã mir cã nu le-a venit ideea
cu organele genitale purtate la gât în chip de amulete!). Sãrace
închipuiri ale unor tineri, blamaþi, pe drept, de Doamna Zoe
Dumitrescu-Buºulenga, care cred cã tot ce le trece prin cap e...
poezie. Pornopoezia e, cum prea bine se vede, o modã a zilelor
noastre, care modã, sunt convins, va dispare când purtãtorii ei
îºi vor fi trãit mai în profunzime vieþile. A ne aminti, în acest sens,
de Geo Bogza, despre care am auzit cã în tinereþe umbla cu un
prezervativ la gât spre a scandaliza cu acest gest pe burghezul
comod, înþepenit în idei fixe. Era un fel al sãu, excentric, de a
crede cã revoluþioneazã poezia (cei ce o fac astãzi sunt, precum
se vede, nici mãcar originali). Câtã distanþã, însã, între acest teri-
bilist Geo Bogza ºi cel cumpãnit, calm ºi esopic ºi justiþiar, cla-
sic ºi romantic în acelaºi timp, din a doua jumãtate a vieþii sale!
ªtiu de la dânsul — mi-a mãrturisit asta, personal, într-o searã
a anului 1975, la Predeal, unde îi fusesem, timp de o sãptãmânã,
oaspe — cã acele gesturi ale tinereþii sale le considera deja sim-
ple excentricitãþi, cã le fãcuse nu atât pentru a scandaliza Poezia,
cât lumea din jurul sãu care îl exaspera prin comoditatea vieþii
(ºi a gândirii). Trecut de ºaizeci de ani, Geo Bogza nu-ºi mai putea
nici mãcar închipui, în ce-l privea, asemenea gesturi. Sunt con-
vins cã citindu-i pe pornopoeþii de azi (care mai mult sunt porno-
poetese, din pãcate) ar zâmbi îngãduitor ºi ar cere pentru ei, ca
pentru pãcate ale tinereþii, iertare...

Pentru cã tot am amintit de Geo Bogza, þin sã mãrturisesc
aici cã acest om a fost pentru mine un model, mai ales sub aspect
moral. A fost un om extraordinar ºi mulþumesc Proniei cã mi-a
oferit privelegiul de a-l întâlni ºi a-l cunoaºte ºi de a mã bucura
ºi de prietenia ºi de preþuirea lui. Cândva, prin anii ’70, deza-
mãgit cã nu puteam publica, n-avea, o slujbã din care sã-mi câºtig,
fãrã a-mi prostitua pana, existenþa, mã aflam într-o situaþie dis-
peratã, cochetând chiar cu gândul sinuciderii. În acea cumplitã
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amar de timp a trãit. Când natura va înceta sã mai fie, nu numai
neamul românesc ci neamurile toate vor înceta sã mai fie...

Se poate ca un oarecine, cãruia sentimentul naturii îi lipseºte,
sã se întrebe la ce bun aceastã pledoarie? I-aº rãspunde cã mie
Codrul Românesc mi-i tatã, ca ºi tuturor celor ce români ade-
vãraþi sunt, cã tot ceea ce am realizat pânã acum de aici mi se
trage, Codrul Românesc e casa sufletului meu („Codrule, frunzã
domneazã,/Gerul nu te veºtejeascã/Cã eºti casã româneascã“,
zice dulcele poet anonim...), izvorul din care aproape tot ce am
realizat pe tãrâm literar curge. Sunt ºi eu o apã care aici avân-
du-ºi izvorul, se adaugã apei aceleia mari care este Poezia
Româneascã.

N-aº vrea sã se înþeleagã cã din cele aici spuse doar Muntele
este generator de poezie. Ca element cosmic, poezia existã ori-
unde. Totul e sã ai antene speciale spre a o detecta ºi a o aºterne
pe hârtie. Ceea ce pentru poezia mea a fost Muntele pentru alþii
pot fi cãrþile altor de dinaintea lor poeþi. Existã poeþi care din alþi
poeþi se nasc, ca florile din alte flori, ca oamenii din alþi oameni.
Sunt convins cã Eminescu, pe o anume dimensiune a lui, din natu-
ra româneascã se trage, dar, pe o alta, în mod sigur din poeþii
romantici germani. Romantismul german, ca sã ne exprimãm în
termenii filosofiei lui Blaga, a fost elementul catalizator care a
dat poeziei lui Eminescu o universalã dimensiune. Eminescu e o
floare care neudatã de apele novalisiene n-ar fi atât de frumos
înflorit. Nici Macedonsky — acel Macedonsky modern — n-ar fi exi-
stat dacã n-ar fi fost poeþii parnasieni. Sau dacã totuºi da, ar fi
fost un poet de o tonalitate minorã. Câteodatã un poet este, dupã
pãrerea mea, „summa“ poeþilor pe care i-a citit. Orice izvor îºi
are rãdãcinile în alte mai adânci izvoare. Poezia existã peste tot,
ca apa în oceane, ca stelele în vãile Chaosului. Totul e, ziceam,
sã ai tipul potrivit de antene spre a o capta. Felul în care o face
reprezintã originalitatea lui, prin care originalitate el devine
nepereche.

Deºi spuneam cã poezia e peste tot în univers, nu înseam-
nã cã tot ce experimentãm e neapãrat ºi poezie adevãratã. Exem-
plul cel mai la îndemânã e pornografia, care a generat dupã cum
lesne se poate observa, pornopoezia. Prea mult, în poezia aces-
tui început de mileniu se „ejaculeazã“, „orgasmeazã“ ºi scabros
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intens-cenuºie, pe lângã care trecusem pânã atunci de nenu-
mãrate ori fãrã ca ele sã-mi fi atras în mod special atenþia. Ei,
bine, cu ochiul lui de experimentat reporter, Geo Bogza a obser-
vat cã una din stâncile acelea avea o conformaþie neobiºnuitã.
„O vezi?, mi-a zis, deodatã, oprindu-se locului ºi întinzându-ºi braþul
într-acolo, exact cum fãcuse la Predeal când îmi arãtase Orionul,
stânca aceea are conformaþia unui cap de sfinx. E sfinxul de la
Rãchiþele!“. M-am uitat ºi eu, cu mai multã luare-aminte decât
o alteori fãcusem ºi într-adevãr aºa era. În partea ei superioarã
stânca aceea avea conformaþia unui misterios cap de sfinx. În
peregrinãrile mele prin munþi trec, de atunci, mereu pe acolo,
privesc stânca aceea ºi ea îmi aduce aminte de Geo Bogza. Acum
stânca aceea are un nume, acela pe care i l-a dat Geo Bogza:
Sfinxul de la Rãchiþele.

A fost acest Geo Bogza cel mai important reper moral al
tinereþii mele. M-a cãlãuzit ºi mã cãlãuzeºte încã. Nu-i uit nici pe
alþii pe care, întâlnindu-i în anumite delicate momente ale vieþii
mele, mi-au fost benefici: domnul profesor ºi istoric Nicolae ªteiu,
de la liceul din Huedin, care mi-a inoculat pasiunea pentru isto-
rie ºi mitologie, domnului Ioanichie Olteanu, care m-a publicat în
revista „Luceafãrul“, încurajându-mi începuturile poetice, ªtefan
Aug. Doinaº, care, în vremea când eram militar, îmi trimitea mici
sume de bani pentru mici necesitãþi zilnice pe care, sãrac de tot
fiind, n-aveam cum le acoperi, încurajându-mi, prin scrisorile pe
care din când în când mi le trimitea, ezitantele începuturi într-ale
poeziei. Recunoscãtor sunt, apoi, d-lui Artur Silvestri, primul cri-
tic român care s-a aplecat cu seriozitate asupra scrierilor mele
poetice. A scris prima cronicã literarã serioasã la o carte de-a
mea, dându-mi prin ea sentimentul cã nu scriu în zadar, fãcân-
du-mã sã am încredere în forþele mele, ºi sã înþeleg cã drumul
meu poetic nu e greºit. Oameni providenþiali pentru destinul meu
au fost ºi alþii, între ei Mircea Borcilã, actualmente preºedinte
al „Societãþii L. Blaga“ de la Cluj. Datoritã dumnealui mi s-a acor-
dat primul premiu din viaþa mea — cel al „Festivalului Internaþio-
nal L.Blaga“ de la Cluj, ediþia 2002, pentru volumul „Tãrâmul de
Rouã“. Sunt convins cã dacã dânsul, un bun diagnostician al
poeziei, n-ar fi atras atenþia asupra acestei cãrþi nimeni nu s-ar
fi gândit sã mi-o premieze. A fost din partea lui un gest absolut
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noapte a sufletului meu el a rãsãrit ca un far izbãvitor. Atunci
întunericul din mine s-a luminat. În urma discuþiilor ce le-am avut,
o noapte întreagã, la Predeal, cu dumnealui (nu mi-a permis nicio-
datã sã mã adresez cu „Domnia voastrã“) noi speranþe au început
sã pâlpâie în inima mea ºi dintr-odatã am avut convingerea cã
viaþa meritã, totuºi, trãitã. Cesare Pavese spune — mi-am amintit
atunci asta — cã viaþa e mai importantã decât literatura. Dacã
nu l-aº fi întâlnit pe cel care a fost pentru mine omul potrivit la
momentul potrivit ºi nu m-ar fi cu lumina lui luminat, probabil cã
m-aº fi sinucis. Geo Bogza avea o bunãtate ºi o generozitate
zeiascã. M-a fãcut sã înþeleg cã dacã unul ca el crede în mine
ºi în ceea ce scriu, meritã sã trãiesc. Dar pentru mine numele
lui Geo Bogza e legat, între multe altele, ºi de Constelaþia Orion.
Pânã nu l-am întâlnit pe Geo Bogza, Orionul era pentru mine o
constelaþie oarecare, pe care o priveam, din când, în când, în
unele nopþi de iarnã ºi atât. Într-o noapte de ianuarie, Geo Bogza
mi-a arãtat, pe cerul Predealului, Orionul. De atunci percepþia
mea asupra acestui astru ceresc s-a schimbat total. Geo Bogza
m-a învãþat sã-i desluºesc mãreþia ºi sã mã înfiorez de imensa
lui tainã. Din acea noapte a devenit pentru mine aproape un obi-
cei, pot sã-i spun chiar ritual, sã ies în unele nopþi de iarnã afarã,
special pentru a privi Orionul. ªi totdeauna când îl privesc asocierea
cu imaginea în care braþul lui Geo Bogza e îndreptat spre el se
face în mod automat. De atunci, când se întâmplã sã zãresc pe
cer Orionul îmi amintesc de Geo Bogza, iar, pe de altã parte, de
câte ori îmi aminteºte cineva de Geo Bogza în cerul sufletului meu
strãluceºte, mãreþ, Orionul. „Corabie legãnatã în eternitate...“

Lui Geo Bogza, de când l-am cunoscut, i-am purtat un puter-
nic sentiment de respect ºi preþuire. A fost, în anii tinereþii mele,
un model de moralitate ºi un etalon al conºtiinþei de scriitor. Dân-
sul a simþit ataºamentul faþã de dânsul ºi a cãutat, pe cât cu
putinþã, sã nu mã dezamãgeascã. Spre a sublinia încrederea ce
o avea în mine, prietenia ce mi-o dovedea, a binevoit, în ciuda
vârstei sale înaintate, sã-mi facã o vizitã în Apuseni, prilej cu care
s-a arãtat curios ºi interesat de orice amãnunt vãzut aici. Aflân-
du-mã cu dânsul la cascada „Vãlul Miresei“, cea mai frumoasã
din cascadele din Apuseni, a observat, în versantul din dreapta
râului ce strãbãtea acea cascadã, niºte stânci de granit, de culoare
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elegant de a trece prin viaþã mã impresioneazã ºi mã întãreºte
în convingerea cã am în faþã un model demn de urmat. O carte
cum e „Prag de lume“ e o sãrbãtoare ºi sunt mâhnit cã puþini
dintre criticii literari de astãzi se fac cã nu o observã. Prea mare
mirare nu-i, însã, dacã ne gândim cã azi critica româneascã a
cam uitat care-i e menirea. E pãcat, totuºi, cã modelele demne
de urmat sunt prea puþin mediatizate ºi, prin urmare, prea puþin
urmate. Spre detrimentul noilor generaþii de tineri care, dupã pã-
rerea mea, au nevoie de astfel de modele. Sunt convins însã cã
timpurile bune vor reveni. Dupã oricât de îndelungi ploi, soarele,
în cele din urmã, tot rãsare. ªi atunci lumea e iarãºi frumoasã...

Trãind eu de o viaþã în Apuseni, e firesc ca în ceea ce scriu
viaþa aceasta sã rãzbatã aºa cum în scrierile altora rãzbat strãzile
oraºelor în care trãiesc, simpatiile ºi antipatiile ce le trãiesc, femeile
pe care le iubesc, impresiile cãlãtoriilor pe care le fac ºi ale cãrþilor
pe care le citesc. Cãrþi citesc ºi eu aici, în mãsura în care îmi
sunt accesibile (o necesitate zilnicã a atâtora din semenii mei,
cum e telefonul, spre exemplu, mie, aici, îmi lipseºte), dar cartea
pe care cel mai mult o citesc e cea a munþilor. E o carte pe care,
de fapt, citind-o, o ºi trãiesc. În ea aud murmurul râurilor ºi al
miilor, de aici, izvoare, nãlucesc, în miez de bãtrâni codri, dum-
brave, cântã prin pãduri vânturile ºi lunecã spre neundele lor norii,
ard, în genuni de cer, stelele, Luna ºi Soarele se cautã fãrã a
se vreodatã reuºi sã se întâlneascã, sufletele strãmoºilor pâlpâie
în trunchiurile copacilor, ale pruncilor morþi prea devreme în brân-
duºele ce împânzesc luncile râurilor ºi pâraielor, din trunchiurile
unor arbori aud plânsul unor de demult fãrã noroc mirese, glasuri
de huhurez despicã în miez de adânci nopþi, tãcerea, vulturi despicã
ºi clatinã, ameþitor, ceruri, stânci se ridicã, sfidãtor, în vãzduh
ca hohote ale munþilor, în catedralele de calcar strãlucesc, ne-
lumesc, sub pãmânt, mirifice altare, dumbrãvile, izvoarele, râurile
au fiecare câte un duh al lor, inconfundabil, sufletul meu le ºtie
pe toate, le simte, se face una cu ele, devine el însuºi duh, cu
ele sã vieþuie, sã cânte pe-aici pânã-n vecia veciilor.

Apusenii sunt munþi magici ºi aceastã magie am cãutat în
toate cãrþile mele s-o fac sã rãzbatã. Apusenii sunt, de fapt, o
misterioasã carte din care mereu învãþ. E în ea o paginã din care,
mai ales, învãþ cum e sã mori. „Nu credeam sã-nvãþ a muri
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dezinteresat, expresie sincerã a preþuirii ce, neoficial, pânã atunci
mereu mi-o arãtase. Dânsului i-a plãcut cartea mea ºi a consi-
derat cã meritã a fi premiatã. A insistat, ca acest lucru sã se
întâmple cu adevãrat. Dacã premiul acesta ar fi fost rezultatul
altei propuneri decât a dânsului, probabil cã aº fi rãmas indife-
rent. Nu m-au obsedat niciodatã premiile, n-am fost invidios pe
cei care le-au primit, n-am suferit cã mie nu mi s-au acordat,
nici n-am considerat cã obþinerea unui premiu ridicã valoarea
operei premiate. Pãrerea lui Cioran despre premii ºi premianþi
m-a consolat totdeauna ºi m-a determinat sã nu râvnesc nici sã
invidiez vreodatã pe cineva care a luat un premiu. 

M-a bucurat însã, într-un mod cu totul aparte, premiul acor-
dat, prin bunãvoinþa, sunt convins, d-lui Artur Silvestri, de Asocia-
þia Române pentru Patrimoniu, în 2006. Premiul mi-a fost acordat
(de fapt n-a fost premiu, ci o „Diplomã de excelenþã“, care pen-
tru mine tot un fel de premiu este) pentru „Introducerea în poezia
româneascã a Munþilor Apuseni“. A fost o recunoaºtere oficialã
a dragostei mele pentru tot ceea ce þine de aceºti Munþi ai Apusu-
lui, în care m-am nãscut, trãiesc ºi în care am sã mor împãcat
cu toate ale lumii. Eu mã consider un poet al Apusenilor ºi fap-
tul cã mi s-a recunoscut acest lucru m-a bucurat mai mult decât
orice altceva. Ceea ce face Artur Silvestri la Asociaþia Românã
pentru Patrimoniu e vrednic de mai mult decât laudã. Faptul cã
cineva promoveazã valorile autentice ale neamului meritã toatã
consideraþia celor ce se simt cu adevãrat români. În dragostea
pentru tot ceea ce e românesc, Artur Silvestri e pentru mine un
model. ªtiu cã detractorii dumnealui vor zâmbi maliþios la aces-
te cuvinte ale mele, dar asta nu mã împacienteazã deloc. Invi-
diile ºi rãutãþile n-au viaþã lungã. Aurul, chiar dacã stropit cu noroi,
tot aur rãmâne.

Un model ºi artistic ºi moral este pentru mine dl. Mircea
Vaida-Voevod (nepot al celebrului Vaida-Voevod, despre care ºtie
toatã lumea ce a fãcut pentru neamul nostru), poet de rasã, de
stirpe blagianã, care, asemeni d-lui Artur Silvestri, a scris despre
mine cu competenþã, dându-mi sentimentul cã ceea ce fac, fac
bine. Ultima carte a dumnealui, printre cele mai bune din ultimii
cincizeci de ani — „Prag de lume“ — mi-i o carte de cãpãtâi. Citesc
din ea mereu ºi totdeauna cu emoþie, iar felul sãu distinct ºi
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Intoleranþa unor cercuri naþionaliste este înspãimântãtoarei dar
autoritãþile locale închid. Suntem fãrã ºcoli, iar unica bisericã de
la Malainiþa, construitã în 2004, vor s-o dãrâme.

Imediat dupã tragicul an 1833, când episcopul sârb Melen-
tie Vuici a impus o decizie conform cãreia copiilor români li s-au
putut da numai numele sârbeºti care existau pe o hârtie atâr-
natã pe uºa bisericii. Astãzi, avem, în sat situaþia în care o femeie
se numeºte Gherghina, dar în acte personale ºi în bisericã este
Gorgia. Om care e cunoscut în sat ca Milos Trãilã, în documente
se cheamã Milos Crstici; Dumitru este Dimitrie, Crãciun este Crã-
ciunovic, Blaga este Blagoievic ºi aºa mai departe.

Prima diferenþã dintre timoceni ºi bãnãþeni este cã timo-
cenii sunt mult mai mulþi la numãr, ºi asta ºtie toatã lumea, chiar
dacã oficial nu se recunoaºte acest lucrul. Pe de altã parte,
bãnãþenii se bucurã de multe drepturi în fapt, pe când noi, doar
pe hârtie. Dintr-o experienþã dramaticã de 172 de ani, noi am
înþeles cã în Serbia, un bun român, apreciat de autoritãþi, este
doar acela care zice cã e sârb ºi nu catã drepturile pe care le
are dupã lege. Dupã ultimul recensãmânt din 2001, ar mai fi
45.000. În realitate, sunt mult mai mulþi, dar lumea e fricoasã,
nu-ndrãzneºte sã-ºi declare adevãrata naþionalitate, în cele 134
de comune cu populaþie compact româneascã ºi cele 20 de oraºe
cu populaþie mixtã, este imposibil sã fie atât de putini etnici români.
Sunt bãtrâne care nu ºtiu sârbeºte, dar se declarã sârboaice
când le întreabã cineva în mod „oficial“. Ele nu fac deosebirea
dintre naþionalitate ºi cetãþenie. 

Cum s-a pãstrat limba fãrã ºcoli — aceea este numai voia
lui Dumnezeu! În alt fel nu ºtiu sã rãspund. Tinerii vorbesc
româneºte, dar tot mai puþin ºi cu multe vorbe sârbeºti. Pe unele
locuri, s-a ajuns sã fie de ruºine când vorbeºti româneºte, înseam-
nã cã nu ai fost la ºcoalã ºi nu eºti om învãþat. Se zice de vre-
unul: „Nu a mers la ºcoalã, de aia nu ºtie sârbeºte“. Cu toate
astea, Sf. Liturghie ºi toate slujbele eu le þin în limba noastrã
cea româneascã. De la fraþii de la nord de Dunãre aºteptãm numai
atât: barem sã ne audã, ºi apoi, de le-o fi cu voie, sã ne susþinã.
Guvernul român ar trebui mai mult sã ne bage în seamã. E în-
fiinþatã Federaþia Românilor din Serbia, ºi credem cã ar trebui
sã fie mai des contactatã; cã în ea s-au unit mai toate asociaþiile
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vreodatã“, ca sã nu uit cât de-al Eminescului sunt... Ciudat, dar
reconfortant, însã, e cã din aceastã carte aflu cã moartea e o
iluzie, Viaþa e eternã. Când mori, nu mori, devii copac, râu, nor,
floare sau izvor, creºti, cânþi, te zbaþi în vânturi, luneci, ca nor,
pe ceruri, pluteºti, ca vultur, peste ameþitoare genuni, devii parte
a Veºniciei.

Citind aceastã carte a munþilor, trãind-o, de fapt, sunt, acum,
convins cu adevãrat cã nu moartea ci viaþa e veºnicã.

NUMAI ATÂT POT SPUNE PE SCURT: EU
AM PREDAT VIAÞA MEA ÎN MÂNILE LUI
DUMNEZEU. CRED CÃ NU MÃ VA LÃSA

Pr. Bojan Aleksandrovic (Serbia)

Noi suntem aici cu mult înainte-de împãratul Traian ºi facem
parte din populaþia romanizatã a anticei provincii Tribalia. Marele
învãþat Petre Þuþea ne-a numit „proto-români“. Din vremea Bizanþu-
lui ºi apoi a turcilor, pânã la jumãtatea secolului al XIX-lea, înflorirea
vieþii culturale ºi bisericeºti a românilor din Timoc s-a fãcut cu
sprijinul ºi daniile domnilor români care au construit aici biserici
ºi mânãstiri. Începând cu 1833, Imperiul Otoman a lãsat adminis-
trarea teritoriilor în care locuiau românii timoceni în seama
sârbilor. De îndatã, li s-au luat toate drepturile. Sub presiunea
Bisericii Ortodoxe Sârbe, românii s-au prefãcut în sârbi. Limba
românã a fost interzisã, ºcolile au fost desfiinþate, preoþii români
au fost alungaþi ºi înlocuiþi cu sârbi. În 1918, în timpul Confe-
rinþei de la Paris, profesorul ºi filosoful nostru, Atanasie Popovici,
a condus o delegaþie din Timoc ºi a cerut marilor puteri unirea
timocenilor cu România Mare. Nu au fost ascultaþi, iar deznaþio-
nalizarea a continuat în forþã, pe tot parcursul secolului al XX-lea.
Nici în ziua de azi, situata nu s-a schimbat prea mult. Dacã Fe-
deraþia noastrã gãseºte la Belgrad o oarecare înþelegere ºi dia-
log, la Bor nu ne ascultã nimeni. Sparg geamurile asociaþiilor
româneºti ºi scriu pe pereþi „Marº din Serbia!“ sau „Moarte,
românilor“. Bineînþeles, poliþia nu-i gãseºte niciodatã pe fãptuitori.
Dar noi suntem aici dintotdeauna, iar: Serbia este patria noastrã.
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fãrãdelegi. Curând, în oraºele din Transilvania, românii vor rãmâne
doar cu blocurile ceauºiste. Prin retrocedãrile aflate în curs, sunt
împroprietãrite biserici ºi organizaþii maghiare care nu au deþi-
nut niciodatã în proprietate nudã aceste edificii. La fel se întâm-
plã cu pãdurile composesoratelor din Covasna ºi Harghita. Secuii
nu le-au deþinut niciodatã în proprietate, ci doar în folosinþã. Nu
i-a împroprietãrit nici Împãratul, nici guvernul de la Budapesta,
timp de sute de ani, în schimb o face ignorantul guvern român
de azi. În acest fel, este negat însuºi actul Marii Uniri din 1918,
potrivit cãruia, în acord cu Dreptul internaþional, toate proprietãþile
statului maghiar au trecut în proprietatea statului român. De
aceea, nu pot lipsi de la întâlnirea cu aceºti români care se con-
stituie într-o asociaþie ºi au de gând sã dea guvernul în judecatã,
mergând pânã la Strasbourg. Sper sã fiu înþeles: pentru volumul
de „Cuvinte pentru Urmaºi“, aþi putea publica un interviu pe tema
retrocedarilor din Ardeal, o convorbire cu Vasile Lechinþan, un
istoric de seama al Ardealului.

VASILE LECHINÞAN: „PRIN
«RETROCEDÃRILE» UNOR CLÃDIRI

PUBLICE DIN TRANSILVANIA, ROMÂNII
SUNT SCOªI DIN CENTRELE ORAªELOR,

ÎNTOCMAI CA PE VREMEA IOBÃGIEI“
Parcã luându-se de mânã cu ierarhii Bisericii Ortodoxe, cãro-

ra li s-a nãzãrit sã dea o grea loviturã unitãþii spirituale a Ardealu-
lui, guvernanþii au decis sã legifereze, ºi ei, aberaþia împroprie-
tãririi bisericilor ºi organizaþiilor maghiare din Transilvania, cu bunuri
care nu le-au aparþinut niciodatã. Mascatã sub denumirea de retro-
cedare, operaþiunea a demarat sub guvernarea Nãstase, fiind
desãvârºitã de guvernul actual. Cu o sfidãtoare nonºalanþã bon-
juristã, ignorând învãþãturile istoriei ºi refuzând consilierea unor
cunoscãtori ai realitãþilor de peste Carpaþi, guvernul Tãriceanu
joacã iarãºi ceardaºul pe furate cu UDMR-ul. Consecinþele igno-
ranþei guvernamentale sunt scoase în evidenþã, în exclusivitate
pentru „Formula AS“, de unul dintre cei mai buni cunoscãtori ai
trecutului Ardealului, istoricul Vasile Lechinþan, referent la Arhivele
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româneºti din zona noastrã. Patriarhia, la rândul ei, ar trebui sã
ne sprijine ºi sã ne susþinã mai mult. Noi suntem credincioºii BOR,
cu voia noastrã, ºi nu ar fi corect sã fim pãrãsiþi ºi lãsaþi la aceia
care ne-au fãcut din români sârbi (BOS). Episcopia ortodoxã
românã din Vârºeþ este episcopia românilor din Serbia, ºi noi
suntem sub jurisdicþia ei. Eu sunt ºi hirotonit de cãtre episcopul
nostru Preasfinþitul Dr. Daniil. Sârbii din România au episcopia
lor la Timiºoara, noi avem la Vârºeþ. Unde este problema? Pen-
tru ce sunt sârbii acestei eparhii recunoscuþi de stat în Româ-
nia, dar noi, în Serbia, nu suntem recunoscuþi de statul sârb?
Viaþa singurului preot român care slujeºte în româneºte în Ser-
bia de rãsãrit este foarte, foarte grea. Numai atât pot spune pe
scurt: eu am predat viaþa mea în mânile lui Dumnezeu. Cred cã
nu mã va lãsa. Ieºit în oraº, toþi se uitã la mine ca la vreun trãdã-
tor, se aud comentarii împotriva mea. Ministrul Cultelor de la
Belgrad îi þine parte episcopului sârb Iustin, spune cã toatã pro-
blema este în mine. Doamne , noi numai asta vrem: sã avem
drepturile noastre în þara noastrã, Serbia, ºi nimic decât asta...
Am spus cã viaþa mea este în mânile lui Dumnezeu, cum e voia
Lui, aºa o sã fie. Un creºtin n-ar trebui sã se teamã.

CURÂND, ÎN ORAªELE DIN TRANSILVANIA,
ROMÂNII VOR RÃMÂNE DOAR CU
BLOCURILE CEAUªISTE; ASTFEL,

ESTE NEGAT ÎNSUªI ACTUL MARII
UNIRI DIN 1918 

Ion Longin Popescu

Apreciez mult iniþiativa fundaþiei voastre de a mã nomina-
liza pentru un premiu. Mã onoreazã în cel mai înalt grad, mai
ales cã lista celor premiaþi în ediþiile trecute este ameþitoare. Din
pãcate, îmi este imposibil sã particip la reuniunea de premiere;
aveam deja programatã o deplasare la Cluj, unde am o întâlnire
cu un grup de artiºti români evacuaþi din atelierele lor din cen-
tru, retrocedate abuziv Bisericii Reformate. Este scandalos ce
se întâmplã, mai ales cã autoritatile sprijinã direct astfel de
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în vederea susþinerii bisericilor, ºcolilor ºi studenþilor: Fondul de
Religie, Fondul de Studii ºi Fondul de Burse. Dupã instaurarea
dualismului austro-ungar (1867), uriaºele averi au fost deturnate,
treptat, de Statusul romano-catolic (maghiar), exclusiv spre reli-
gia romano-catolicã, slujind astfel interesele pur maghiare. Sta-
tusul era o organizaþie formatã din clerici ºi civili catolici maghiari,
care se considerau urmaºii unei caste privilegiate din Evul Mediu. 

– Dar instituþiile ºi bisericile maghiare vin totuºi cu
documente... 

– Documentele lor sunt cel mai mare fals în acte publice
din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea! În anul 1866, Statusul
romano-catolic ardelean a solicitat împãratului de la Viena sã i
se dea în administrare aceste fonduri (aºadar, nu în proprietate).
Împãratul aprobã cererea, transferându-le din administrarea sta-
tului austriac, în administrarea Statusului, ºi astfel se deschide
calea deturnãrii respectivelor averi în scopuri pur maghiare.
Maghiarii au luat totul, românii, nimic. Spre sfârºitul sec. al XIX-lea,
se produce falsul de care vorbeam: maghiarii „corecteazã“ cartea
funciarã, ºi la fondurile tereziene ardelene introduc o acoladã (Onisi-
for Ghibu a publicat o copie a acestui fals, în perioada interbe-
licã), scriind, la fiecare fond, „al Statusului romano-catolic arde-
lean“. Fals uriaº, pentru cã, prin definiþie, o fundaþie nu poate fi
proprietatea cuiva, nici mãcar a celui care a constituit-o, având
personalitate juridicã proprie. Poate fi doar administratã de cineva.

– Cu patrimoniul urban la îndemânã, cu o lege a minoritãþilor
prin care sperã sã obþinã „autonomia“, UDMR este gata sã edi-
fice un stat în stat, lãsându-i pe români cu buza umflatã. 

– Împroprietãririle acestea, numite retrocedãri, nu con-
stituie o simplã deposedare materialã a românilor de o clãdire
sau alta, fie ele ºi din centrele oraºelor, ci constituie o loviturã
adusã în spirit românilor, o lezare a intereselor noastre morale
ºi spirituale. Noi avem în aceste clãdiri o mare investiþie moralã
ºi sufleteascã, pentru cã aici au învãþat ºi au profesat marile per-
sonalitãþi ardelene. De aceste clãdiri sunt legate eforturile prin
veacuri ale strãmoºilor noºtri iobagi. Spre exemplu, Colegiul refor-
mat unguresc din Aiud avea în stãpânire feudalã 5 sate româneºti
care contribuiau la susþinerea financiarã a acestuia. Colegiul refor-
mat (unguresc) din Cluj dijmuia satele Gadalin, Aruncuta, Miceºti
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Naþionale din Cluj-Napoca. Autor ºi coautor a peste 20 de vo-
lume de istorie, între care monumentalele „Instituþii ºi Edificii
istorice din Transilvania“, „Românii din Harghita ºi Covasna“ ºi
„Oficiali de stat români din Transilvania, 1368-1918“, Lechinþan
este cunoscãtor al paleografiei latine ºi maghiare (din secolele
XVI-XVIII), fiind ºi un reputat medievist. (I.L.P.)

– Guvernul, în plin avânt stahanovist, retrocedeazã cen-
trele istorice ale oraºelor din Ardeal. Vã rog sã ne introduceþi în
aceastã dramaticã operaþiune antinaþionalã, domnule Vasile Lechinþan.

– Este vorba de un fenomen uluitor, la care nu s-a aºtep-
tat nici un român ardelean. Prin aceste aºa-zise retrocedãri, se
revine, practic, la vechile Constituþii medievale (colecþii de legi ale
Dietei Transilvaniei), prin care românii sunt scoºi din centrele
oraºelor, întocmai ca pe vremea iobãgiei. Vechile clãdiri publice
ale Transilvaniei istorice, dedicate învãþãmântului, instituþiilor bi-
sericeºti etc., la ridicarea, susþinerea ºi dezvoltarea cãrora au
contribuit decisiv ºi românii transilvãneni, sunt purificate de români!
Sunt clujean ºi observ în fiecare dimineaþã cum copiii de etnie
maghiarã se îndreaptã spre centru, la ºcoli, ºi copiii de etnie
românã, spre periferii. De pildã, clãdirea fostului Liceu al Piariºtilor
de pe strada Mihail Kogãlniceanu (unde au învãþat sau au pro-
fesat marile personalitãþi ale trecutului nostru naþional: Inochenþie
Micu Klein, Gheorghe ªincai, Petru Maior ºi alþii) a fost deja golitã
de români. Clãdirea zisã „Bastilia“, a fostului Colegiu Reformat,
tot de pe strada Mihail Kogãlniceanu (colegiu susþinut material
secole de-a rândul de sate româneºti de iobagi!), ºi clãdirea fos-
tului Colegiu Unitarian (ridicatã, de asemenea, din importante fon-
duri publice) au fost date unor instituþii de cult maghiare, deºi
nu le-au deþinut niciodatã în proprietate. 

– Instituþiile maghiare ºi Biserica Romano-Catolicã susþin
cã sunt proprietarele acestor clãdiri. Nu e adevãrat? 

– Nimic mai fals. Nu trebuie sã cerceteze nimeni arhivele
pentru a vedea din ce fonduri a fost ridicat, de exemplu, fostul
Liceu al Piariºtilor din Cluj. Scrie clar, încrustat în piatrã, pe fron-
tispiciu, cã a fost ridicat din Fondul de Studii — o fundaþie publicã
alimentatã de la bugetul de stat, al cãrui gros îl plãteau românii.
Era pe vremea împãrãtesei Maria Tereza, care a instituit trei mari
fonduri publice (similare unor fundaþii de azi) administrate de stat,
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de fân, o vadrã de miere, o vadrã de unt ºi pãtrimea dijmei grâu-
lui ºi vinului de pe teritoriul domeniului fiscal Alba-Iulia (date din
anul 1634). Tot din aceste fonduri publice erau susþinute cole-
giile reformate din Târgu-Mureº, Cluj, Odorheiu Secuiesc, Sighetu
Marmaþiei, Aiud etc. ºi ºcolile inferioare reformate din Blaj,
Fãgãraº, Gurghiu etc. (cu aproximativ 250 de florini anual). 

– Putem, totuºi, nega dreptul maghiarilor la unele dintre
aceste clãdiri ºi fonduri? 

– Nimeni nu neagã dreptul maghiarilor, precum ºi cel al
germanilor, armenilor ºi al altor etnii din Transilvania, la aceste
moºteniri istorice comune. Dar purificarea lor etnicã de români
nu se justificã, sub pretextul conservãrii naþionalitãþii. În sec. al
XVIII-lea ºi pânã la 1848, în aceste instituþii învãþau, în aceeaºi
clasã, fii de magnaþi maghiari cu fii de iobagi sau de mici nobili
români, precum ºi germani/saºi, armeni etc. Nimeni nu ºi-a pier-
dut etnia, Avram Iancu a rãmas tot român, baronul Josika
Miklos, romancierul, a rãmas tot ungur. 

– Publicul de azi ºtie prea puþin despre trecutul românilor
ardeleni. De ce, spre exemplu, nu au construit ºi românii palate
în oraºele Transilvaniei, mai cu seamã cã erau populaþia
majoritarã? 

– Nu vom face acum o lecþie de istorie, dar trebuie sã
amintim cã religia ºi naþiunea românilor erau tolerate dupã bunul
plac al stãpânilor de moºii, iar accesul la meserii ºi la culturã nu
le era permis. Sute de ani la rând, românii au fost lãsaþi în oraºe
doar la muncã sau pentru a-ºi vinde produsele agricole. Nu numai
stabilirea în oraºe le-a fost interzisã, dar nu aveau voie sã-ºi con-
struiascã bisericile ºi casele din cãrãmidã sau piatrã. Colecþia
de interdicþii aplicate românilor este halucinantã. Spre exemplu,
nici un român n-avea voie sã cãlãreascã. Puteai sã ai cai, dar
nu-i puteai cãlãri. Nici un român n-avea voie sã poarte armã, deoa-
rece era un potenþial pericol pentru groful zonei. Nici unui român
nu-i era îngãduit sã îmbrace haine de postav sau sã încalþe cizme
ºi ghete. Ceea ce mã doare cel mai mult, raportat la dimensiu-
nea istoriei Transilvaniei, este faptul cã multe posibile genii artis-
tice ºi ºtiinþifice ale noastre s-au stins din cauza opresiunii etnice
ºi sociale. Dar cel mai mare prejudiciu adus românilor de stãrile
nobiliare catolice, reformate ºi unitariene rezultã din faptul cã
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ºi altele. Strãmoºii mei din Silivaºu de Câmpie, alãturi de alþi io-
bagi români din Câmpia Transilvaniei, duceau dijma produselor
lor Colegiului Reformat din Târgu Mureº, actualul liceu Bolyai
Farkas. De aceea am resimþit mai acut, în urmã cu doi ani, dure-
rea tinerilor români de la acest liceu, care au protestat când au
fost daþi afarã. Oricare român care trece pe lângã instituþiile purifi-
cate etnic resimte lezarea demnitãþii sale istorice. ªi lista exem-
plelor este abia la început. 

– Retrocedãrile, o ruºine a guvernului Tãriceanu, au loc
în toate oraºele ardelene, dar la Cluj sunt mai avansate. Cum
reacþioneazã localnicii faþã de alungarea românilor din clãdirile
construite cu jertfa lor? 

– La Cluj sunt 170 de clãdiri revendicate în centrul istoric.
Dacã în perioada interbelicã, mari profesori de drept ºi istorici
ai Universitãþii clujene s-au implicat în problemele ardente ale socie-
tãþii, de data aceasta, ei tac. Mai mult chiar, d-l Andrei Marga,
fostul rector, este semnatarul unei decizii politice de „restituire“
a clãdirii „Bastilia“ din Cluj (luând-o de la Liceul „Gheorghe ªincai“)
cãtre Biserica reformatã maghiarã. Or, niciodatã în istorie, aceastã
clãdire n-a fost a Bisericii reformate! Altã monstruozitate juridicã
este produsã de cãtre Judecãtoria Cluj-Napoca, atunci când
atribuie clãdirea de pe strada Iuliu Maniu nr. 5, fostã în admi-
nistrarea Statusului romano-catolic ardelean, Bisericii Romano-
Catolice din Cluj, care se trezeºte astfel cu un plocon fãcut de
forul de judecatã sus-amintit. Biserica nu a deþinut niciodatã în
proprietate clãdirea respectivã. Arhivele sunt pline de documente
care demonstreazã cã românii sunt parte efectivã la toate aces-
te construcþii cedate acum. De exemplu, în 1666, preoþii români
erau impuºi la o contribuþie extraordinarã de 500 de taleri, la
fel ºi preoþii saºi, dar nu erau impuºi preoþii ºi nobilii unguri. În
1689, Dieta Transilvaniei stabilea darea preoþilor români la
13.250 florini, 200 de cable de grâu, 500 de ovãz, 300 maji
de carne, 20 buþi de vin, 200 care de fân, iar vlãdica era dator
cu 25 de florini anual, 32 piei de jder ºi 4 piei de râs. În acest
timp, episcopul reformat (maghiar) primea de la stat 300 de flo-
rini în bani, 300 vedre de vin ales, 70 de galete de ovãz, 60 de
grâu, 8 de mei, 6 de mazãre, 3 de linte, 12 coþi de postav bun,
granat, 4 porci îngrãºaþi, 16 miei, 20 de care de lemne, 18 care
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pe împãrat ºi împãrãteasã cu un fiu, Fãt Frumos. Era ºi el aºa
cum cere legea poveºtilor româneºti, adicã creºtea într-un an
cât alþii în ºepte, era voinic, deºtept ºi milos, ba îºi fãcuse toate
lecþiile ºi la ºcoala ursitelor, adicã gãsise calul ce mânca jãratic,
avea buzdugan mai greu decât toate buzduganele din lume ºi când
îl arunca în sus nu cãdea jos cu sãptãmânile, de se minuna ºi
Sfântul Petre de puterea lui. Avea ºi paloº pe care îl mânuia de
parcã era un fir nevãzut, ºi la lupta cea veche, corp la corp, fãrã
sabie ºi fãrã coif, rãmasã de la daci, de care se temeau ºi romanii
lui Traian, era meºter mare, cã zbura peste copaci, ºi stânci, ºi
râuri mai repede ca un vifor; ºi carte ºtia, mai ales cea pe care
o învãþase de la sihaºtrii din munþi, cartea stelelor ºi a gãurilor
de nimic din care se nasc stelele. Ce se mai poate adãuga la
aceste calitãþi ale lui Fãt Frumos? Era bãrbat în toatã legea ºi
le curgeau ochii fetelor tuturor împãraþilor din jur dupã el, dar
ºi al fetelor din împãrãþie, cã, vorba ceea, ochiul vede ºi inima
cere indiferent de rangul social. Cu toate astea, Fãt Frumos, aþi
ghicit, era trist, foarte trist, ºi nici el nu ºtia de ce este atât de
trist. Se urca pe o stâncã uriaºã de pe malul mãrii ºi privea (fãrã
rost, spuneau sfetnicii de la curtea împãratului) zãrile în care nu
se vedea absolut nimic ºi despre care cei mai bãtrâni marinari
spuneau cã nu duc nicãieri ºi cã poþi sã pluteºti ani de zile, vieþi
dupã vieþi, fãrã numãr, ºi totuna nu ajungi nicãieri, va fi numai
apã ºi apã, numai stele pe cer care nu duc nicãieri. 

Dar cum vine asta, tot întreba Fãt Frumos din om în om,
cã marea de mare ce e, nu are margini? ªi, mai întreba, cum
se poate ca marea sã aibã numai malul cu împãrãþia lor, ºi alte
maluri sã nu mai aibã? Nimeni nu ºtia rãspunsul la aceastã între-
bare, cã, de fapt, nici nu plutise aºa de departe ca sã poatã sã
se dea cu pãrerea despre nesfârºituri, fiindcã aºa le erau corã-
biile în acea împãrãþie, mici ºi încete, fãcute pentru a prinde peºte
lângã þãrm ºi a se rãzboi cu vecinii, ºi nu pentru a descoperi capã-
tul mãrii ºi þãrile de dincolo de mare. Aºa cã feciorul de împãrat
venea zilnic pe stânca de la malul mãrii ºi privea departe-departe,
în gol, fãrã a se gândi la ceva. Dar uneori era sãltat de un impuls
venit din interiorul lui, ºi parcã dispãrea, i se pãrea cã-i o sferã
uriaºã de ceva strãveziu ºi bun, în care se învârt planete ºi sori,
i se pãrea cã el este beatitudinea însãºi, dar asta era o stare
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naþiunea românã, majoritarã în þarã, nu a fost acceptatã în Dieta
ca naþiune politicã. 

– Ce s-ar mai putea face acum, dupã ce împroprietãririle
au devenit efective?

– În primul rând sã nu se mai „retrocedeze“ nici un imo-
bil construit din fonduri publice, cãtre organizaþii ºi instituþii de
cult sau civile ale unei singure etnii. Soluþia pentru viitor este con-
vieþuirea în bunã înþelegere ºi armonie cu marea masã a maghia-
rilor, dar nu putem accepta, prin manipulãri politice, sechestrarea
de cãtre anumite organizaþii etnice sau biserici a unor bunuri
istorice comune, cu valoare de simbol, din centrele oraºelor tran-
silvane, aºa cum s-a întâmplat în istoria de secole a Transilvaniei.
Retrocedãrile de azi, exclusiv cãtre maghiari, nu au nici un drept
moral ºi juridic. Românii nu au totuºi creierele spãlate ºi sufletele
golite de orice simþãmânt faþã de strãmoºii lor. Tabloul vechilor
Constituþii ale Evului Mediu prinde din nou contur, aºa cã unii
oameni au început seria proceselor ºi sunt hotãrâþi sã meargã
pânã la Strasbourg, atât organizaþii ºi persoane fizice române,
cât ºi maghiare (din unele clãdiri retrocedate au fost daþi afarã
ºi maghiari). În Cluj ºi Alba-Iulia (probabil ºi în alte oraºe) se aflã
deja mai multe procese pe rol. 

(apãrut iniþial în „Formula AS“, interviu de Ion Longin Popescu)

POVESTE DACICÃ

Andrei Vartic (Chiºinãu)

„Pe-un mal al unei mãri, dar tot peste nouã mãri ºi nouã
þãri, era odatã o împãrãþie. ªi acea împãrãþie avea tot ce tre-
buie ca sã nu fie umilitã de împãraþii din jur: împãrat harnic la
aºezarea þãrii ºi deºtept în bãtãlii, împãrãteasã frumoasã, oaste
viteazã, generali corupþi, primari hrãpãreþi, soþi beþivi, soþii nepo-
tolite la ocãrât, poeþi invidioºi, femei cucernice, cãlugãri iluminaþi,
þãrani harnici, evrei aºa cum ni-i descrie Mihail Sadoveanu în „Bal-
tagul“, hoþi de drumul mare ºi babe cotoroanþe, draci ºi îngeri,
codri la fel de adânci ca ºi marea din jur, munþi înalþi ºi cãrunþi,
vânat cât vezi cu ochii, oraºe ºi sate, ºi mãnãstiri, ºi râuri pline
cu peºte. ªi, ca în orice poveste, Bunul Dumnezeu mai dãruise
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în chip de pasãre mãiastrã, o rezonanþã a sufletului cu tainele
la care omul nu are acces.

Nici nu a dispãrut bine mãiastra, cã Fãt Frumos a ºi înþe-
les de ce a deprins atâtea îndeletniciri ºi împuterniciri, de ce este
aºa de voinic ºi deºtept, de ce a cunoscut mila ºi ne-iubirea de
sine, de ce a învãþat matematica ºi geometria, ºi unde mi se
duce la Împãrat ºi-i zice sã-i dea voie sã construiascã numaidecât
o corabie, ºi încã una cum nu se mai vãzuse prin acele locuri,
— avea ºi proiectul desenat pe o coala de hârtie — cã el ºtie cã
marea are capãt ºi cã la celãlalt mal este o împãrãþie mai rãsãritã
ca a lor, ºi cã împãratul de acolo are o fatã frumoasã, el ºtie
precis cã acea fatã este frumoasa frumoaselor de pe lume, ºi
el vrea ca acea fatã sã-i fie mireasã. Dar, ca în poveste, totul se
învârte pe firul cu neveste. De unde avea proiectul nimeni nu ºtie,
— corabia era într-adevãr o minune a lumii, dar nu asta era pro-
blema, ci faptul cã împãrãteasa (ºtiþi doar povestea cu Maria
Voichiþa ºi Bogdan al ei, ºi cu Maria Rareº ºi Petru al ei, cã ºi
Bogdan, ºi Petru aveau, adicãtelea, un singur tatã) nu vroia nici
în ruptul capului sã-ºi lese odorul sã plece. Cât a plâns, cât ºi-a
rupt pãrul din cap, cât ºi-a frânt mâinile, nu a fost chip sã-l
convingã. Fãt Frumos a construit minunea de corabie în numai
câteva zile, ca în poveºti (ºi noi chiar în poveste suntem!), o cora-
bie mândrã, înaltã ca vârful Moga din Cindrel, prelungã ca o
scrumbie de Dunãre, rapidã ca sãgeþile geþilor, de care vorbeºte
ºi Ovidiu în „Tristele“ sale. El a echipat-o cu cei mai buni mari-
nari, a cãutat în munþi pentru drumul lung pe care-l avea a face
ºi un duhovnic din cei cu plete albe, dar a mai luat pe corabie ºi
vestiþi feciori ai împãrãþiei, ca sã aibã cu ce se mândri când s-a
aºeza la masã cu împãratul de dincolo, sã fi fost de toþi peste
o sutã de oameni, unii zic cã, urmând niºte legi din vechime, au
urcat pe acea corabie anume108 oameni. Apoi el a împlut
cãmãrile cu apã ºi mâncare pentru foarte multe zile, unii vorbesc
de trei sute ºaizeci de zile, s-a gândit ºi la zilele cele urâte ale
omului, cã de urât, vorba lui Creangã, nu scapã nimeni, ºi a luat
pe corabie ºi câþiva lãutari vestiþi, cã nu doar grecii lui Iason îl
luarã pe Orfeu când s-au dus dupã lâna de aur (Orfeu, fie spusã
ºi vorba asta, tot trac de al nostru era) ºi, cu voia lui Dumnezeu,
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care trecea foarte repede, uneori mai repede decât un ciripit
de vrabie, ºi întotdeauna la final venea ºi întrebarea despre
nesfârºirea mãrii. El încerca sã înþeleagã atunci cum vine asta,
ca marea de mare margine n-are, cã dincolo de mare nu existã,
nu-i ºi gata, ºi aºa cum nimeni nu putea sã-i rãspundã nici la
întrebarea despre capãtul lumii ºi despre ce este dincolo de acel
capãt, tot aºa ºi apa din faþa lui nu avea, adicãtelea, nici sfârºit,
nici început, iar rostul ei, adicã a nesfârºirii de apã, aºa cum
auzise din bãtrâni, era sã împuterniceascã zi de zi partea bunã,
luminoasã a omului, fiindcã asta e taina vieþii celui care se naºte
ºi moare, lumina din lumile de dincolo la care în viaþa asta nu
putem ajunge. Numai nesfârºirea care nu poate fi cunoscutã
prinde viaþa ºi moartea, ca ºi cuiul lui Arvinte, de alt rost al omu-
lui decât cel al necuvântãtoarelor, numai lipsa capãtului ºi a
începutului îl face pe om sã priceapã cât de mici sunt mãririle
lumeºti ºi cât de înalte sunt mila ºi bunãtatea cu care Bunul Dum-
nezeu a miluit fiece fiinþã omeneascã.

Deci, tot ca în poveste, într-o bunã zi, Fãt Frumos, care,
uitasem sã vã spunem, era ºi unicul moºtenitor al tronului, a auzit
o voce de pasere mãiastrã cuvântând dintr-un brad mãreþ, verde-n
orice vreme, ce creºtea pe acea stâncã, aºa cum spune despre
brad ºi B. P. Hasdeu. Paserea, aºa s-a auzit de la oameni, deve-
nea ba zânã de o frumuseþe nepãmânteascã, ba glas nevãzut
ce cânta jalnic dintre cetini privind peste grãdini, ca în cealaltã
doinã a lui Eminescu. Oricum, toþi sunt de acord cu faptul cã
anume mãiastra îi spuse lui Fãt Frumos cã drumul este legãnat
de pustiuri, cã marea se terminã-n râuri de râuri, cã cerul este
oglindit de pãmânt, aºa cum frunza este metafora plopilor fãrã
soþ, chiar dacã o scuturã vântul, risipind-o, soarele de pe cer
uscând-o, râmele ducând-o iar în humã, ºi, deci, aici este cumpã-
na, glãsuia mãiastra — marea din faþa ta are capãt, aºa cum viaþa
frunzei are capãt, ºi la capãtul mãrii este o împãrãþie mult mai
rãsãritã ca împãrãþia lor, fiindcã acolo, aºa e povestea, strugurii
se coc pe viþa de vie anul împrejur, iarna viscolul nu adunã troiene
ºi lupii nu urlã a pustiu, iar pe stânca de la malul mãrii, cã avea
ºi acea împãrãþie o stâncã, ºede zi de zi fata împãratului, Ileana
Cosânzeana, frumoasa frumoaselor de pe lume. Cum a spus aºa
a ºi dispãrut acea pasãre, de fapt unii spun cã a fost o nãlucã
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fãptura bãtrânului. În cele din urmã, se spune, bãtrânul a început
sã vorbeascã fãrã a se clinti din nemiºcarea lui:

— Pluteam, pluteam ºi, deodatã am înþeles cã nu mai aveam
nevoie de pânze ºi nici de vâsle, fiindcã marea devenise o curge-
re imensã de apã, un rãu fãrã maluri, totul curgea ºi corabia
curgea împreunã cu nesfârºirea de apã, aºa cã am dat jos pânzele
ºi am strâns vâslele, ºi am plutit, când mai repede, când mai
încet, când trecând prin adevãrate vijelii, când prin ape tihnite,
când ziua, când noaptea, dar mereu fãrã stele pe cer, uneori
prin adevãrate terciuri de întuneric, alteori prin zile de o seninã-
tate de cristal, deºi soare pe cer parcã nici nu era. Dar de la
un timp nici pe astea nu le mai observam. Dormeam, mâncam,
ascultam muzica lãutarilor ºi priveam în depãrtare poate cumva-
cumva s-o zãri vreun capãt de pãmânt. Însã peste 30 de zile ni
s-a urât de plutirea asta care nu mai avea capãt, de fapt nici nu
ne mai interesa unde ne ducea valul ºi de ce nu se mai vedea
capãtul plutirii noastre. Am început sã ne certãm înde noi, sã
ne batem, sã ne tãiem cu sãbiile, sã ne scuipãm ºi sã ne înjurãm
de parcã eram un grup de boschetari jalnici. Fãt Frumos, cãpi-
tanul ºi duhovnicul abia ne opreau sã nu ne ucidem cu totul ºi
sã nu ne aruncãm unii pe alþii în mare. Peste 60 de zile, dar
poate peste 600 de zile sau 600 de ani, cã nimeni nu mai numãra
nici zilele, nici anii, nici veacurile, ni s-au urât toate cântecele lãu-
tarilor. Dar ºi ei, se vede, se istovise de atâta cântec ºi de atâta
plutire, ziceau din lãute a lehamite. ªi într-o zi i-am aruncat în
mare, probabil chiar ei ne rugaserã sã-i aruncãm în mare, cã
nu am auzit þipetele lor de disperare atunci când i-am aruncat.
Peste 90 de zile s-a terminat apa de bãut, peste alte 30 de zile
am început sã ne batem ca nebunii de la apa pe care o strângeam
în pânzele corãbiei din rouã ºi ploi. Încã peste 30 de zile ni s-au
terminat toate rezervele de hranã ºi peste alte 30 de zile nu mai
aveam puteri sã prindem nici peºtii mãrii, fiindcã ºi aceia se vede
cã dispãruserã. Nu ne mai spãlam, nu ne mai tundeam, nu ne
mai tãiam unghiile. Nu mai vorbeam, ci doar mârâiam, iar noaptea
unii din noi urlau ca lupii la Lunã. ªi atunci am început sã ne
mâncãm unii pe alþii. Cei mai puternici îi mâncau pe cei slabi.
Cei care se trezeau dimineaþa mai puternici, ºi asta se vedea de
la o poºtã, îi înjunghiau pe cei mai slabi, ºi cei slabi nici mãcar
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în bãtaia tunurilor împãrãteºti ºi cu plânsul mamei sale, împã-
rãteasa, dar ºi a mamelor celorlalþi feciori, dus a fost.

Amu, cât au plutit ºi unde au plutit nu se ºtie. Unii ziceau
cã au plutit o mie de zile, ºi apoi au pierit într-o furtunã, alþii cã
numai o zi, dar a fost una mai lungã decât o mie de zile, cã Dum-
nezeu a rânduit ºi asemenea zile, aºa cum i-a rânduit ºi lui Socrate
jele pentru þipãtul Alkionei. Unii, dimpotrivã, strigau, dar numai
seara, la cârciumã, cã Fãt Frumos ºi oamenii lui nici nu au plu-
tit peste mare, ci s-au dus la un împãrat vecin ºi s-au dat în dezmãþ
cu fetele de acolo pânã s-au stricat cu totul. Alþii, mai atenþi,
spuneau cã nu e bine sã vorbim de rãu pe cei care, poate, mai
plutesc pe nemarginile mãrii, e bine ca þara sã aºtepte, fiindcã,
iatã, nici o viaþã de om nu a trecut, ºi cum pot vorbi de rãu pe
Fãt Frumos, care în viaþa lui, ºtiutã de toatã împãrãþia, era ºi
învãþat, ºi milos, ºi voinic, ºi nici înfometat de cele lumeºti nu se
arãtase. Oricum, peste foarte mulþi ani, când în acea împãrãþie
se schimbase mulþi împãraþi ºi împãrãtese, când ºi împãrãþia ba
crescuse, ba se micºorase, când ºi de plecarea lui Fãt Frumos
pe mare se pomenea doar în unele poveºti, ºi multe altele se
primenise dupã rostul vremii, în portul cetãþii de scaun, alãturi
de preafrumoasele vapoare de croazierã, a ancorat, de fapt s-a
lipit tihnit de un chei mãrginaº, o micã corabie cu pânze, bãtutã
de vânturi ºi ploi, arsã de soare ºi argintatã de lunã. Corabia,
spun bãtrânii mateloþi, cã ºi asta s-a întâmplat tare demult, a
ancorat mai mult singurã, fãrã sã fie anunþatã de cineva, fãrã
sã fi strigat cineva de pe catargul ei, iar pe puntea de sus se
putea vedea doar un bãtrân cu o barbã uriaºã, ºezând pe un
scãunel micuþ, de numai vreo zece centimetri înãlþime, aºa cum
îl ºtim de la Daniil Sihastrul ºi de la Gânditorul de la Hamangia,
privind tãcut peste depãrtãrile mãrii. Câþiva tineri s-au urcat pe
corabie, au încercat sã stea de vorbã cu bãtrânul, dar el ºedea
nemiºcat pe scãunelul lui, de parcã era venit de pe alte tãrâ-
muri, privirea îi era dusã în depãrtãrile mãrii, nu se miºca, nu
rãspundea la întrebãri, ºi tinerii, fermecaþi de aceastã nemiºcare
magnificã, au hotãrât sã stea ºi ei nemiºcaþi în jurul lui mai multe
zile ºi nopþi, cât a putea fiecare, cã, li se pãrea, anume spre
aceastã acþiune, sau, mai repede, non-acþiune, îi îndemna toatã
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la bucatele cu care fusesem întâmpinaþi, ba unii din noi s-au repe-
zit ºi la femeile din preajmã, bulucindu-se ºi pocnindu-se, ba mai
loveau ºi mârâiau ºi la oamenii acelei împãrãþii aºa cum ne
obiºnuisem pe corabie... La un semn al împãratului toþi cama-
razii mei au fost uciºi pe loc ºi doar eu, fiindcã eram cel mai istovit
dintre toþi ºi rãmãsesem mai în urmã, am fost lãsat în viaþã, dar
asta, cum am aflat mai târziu, la rugãmintea fetei împãratului,
cã i se fãcuse milã de mine. Am fost spãlat, tuns ºi îmbrãcat în
hainele locului, mi s-a dat de bãut ºi de mâncat, am fost lecuit
de bolile trupului ºi ale sufletului de cei mai buni vraci. Aºa cã
încet-încet pornirile mele animale s-au stins, nu mai mârâiam ºi
nu mai urlam ca lupii, am început sã scot ºi câte un cuvânt. Fata
împãratului stãtea lângã mine zi ºi noapte, încerca din rãsputeri
sã mã omeneascã, dar aºa ºi nu am putut sã-mi amintesc cine
sunt, de unde vin, ce caut în acea þarã. Apoi fata a dispãrut de
lângã mine, am rãmas cu slugile, care spuneau cã ea s-a mãri-
tat cu feciorul unui împãrat vecin, ºi aºa þara lor a devenit de
douã ori mai puternicã fãrã nici un fel de rãzboi. Într-o zi am obser-
vat pe geam stânca de pe malul mãrii ºi stânca mã trãgea spre
ea ca un magnet, ºi mi-am cerut voie de la tânãrul împãrat sã
stau pe acea stâncã. Am gãsit pe vârful ei ºi un loc lustruit, m-am
aciuat în el ºi acolo stãteam, uneori zi ºi noapte, ºi priveam tãcut
în zare, fãrã sã mãnânc, fãrã sã beau, fãrã sã mã miºc. Încet-
încet am albit, barba devenise culcuº al vrãbiilor din preajmã, une-
ori se ascundeau în ea ºi roiuri de albine rãtãcite, eu-l meu se
topise cu totul, uneori mi se pãrea cã sunt pãmânt, uneori mi
se pãrea cã sunt mare, alteori cã sunt o curgere fãrã capãt sau
o sferã strãvezie în care plutesc miliarde de planete ºi sori. În
una din zile, fiul acelei fete de împãrat, sã fi avut vreo 14 ani, a
venit pe stâncã, lângã mine, a stat alãturi de mine o zi întreagã,
cã doar el mã mai vizita din când în când, a privit împreunã cu
mine în zare, apoi, la asfinþit de soare, mi-a spus cã ºederea
mea pe stâncã neliniºteºte poporul, unii spun cã au visat o þarã
de basm la capãtul mãrii, în care vapoarele sunt de o sutã de
ori mai mari decât corabia cu care venisem, cã ei, adicã tatãl
lui, Împãratul, ºi mama lui, Împãrãteasa, au reparat corabia mea,
i-au împlut cãmãrile cu hranã ºi apã, ºi cã ar fi bine sã mã îmbarc
în ea, ºi sã plec de unde am venit. Nu am zis nici da, nici ba,
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nu se împotriveau. Nu mai ºtiam cine e cãpitan ºi cine este mari-
nar. Nu mai deosebeam care din noi e duhovnic, ºi care e Fãt
Frumos. Ne pierdusem numele ºi înfãþiºãrile. Demult nu ne mai
spãlam, demult nu mai purtam haine, demult nu ne mai tundeam
bãrbile. Cei mai puternici îi ucideau pe cei mai slabi ºi îi mâncau.
Nimãnui nu-i era jele de cel mâncat. Nu aveam nevoie de nici o
competiþie ca sã-l vedem pe cel slab, sau sã-l alegem pe cel pu-
ternic. Cel mai puternic se vedea ºi aºa, dupã mers, dupã felul
cum urina în apa mãrii, dupã cum mârâia sau dupã cum sãrea
ca sã se dea huþa pe funia catargului principal. ªi toþi cei rãmaºi
în viaþa se înºirau pe punte de la sine în fiece dimineaþã dupã
puterile care le mai rãmaserã. ªi cel de la coadã era ucis ºi mân-
cat, ºi cei puternici mâncau pãrþile cele mai bune, iar cei mai
slabi lingeau oasele. ªi tot aºa pânã când din cei o sutã ºi ceva
de feciori am rãmas numai nouã. Eu eram al nouãlea, ºi trebuia
sã fiu mâncat. M-am aºezat pe acest scãunel, adus pe corabie
de duhovnicul cel de la munte, nu mã gândeam la nimic, nu mã
temeam de nimic, aºteptam neclintit, fãrã sã mã împotrivesc,
ca sã mi se împlineascã destinul... ªi atunci s-a vãzut pãmântul,
ba mai întâi s-a vãzut o stâncã uriaºã pe care stãtea o fatã fru-
moasã, cea mai frumoasã fatã pe care am vãzut-o vreodatã. Ea
ne fãcea voioasã din mânã, corabia noastrã a încetinit, curgerea
a dus-o încet în portul împãrãþiei unde ajunsesem. Toatã împãrãþia,
cu împãratul ºi împãrãteasa, ºi cu fiica lor, cã ea ne fãcuse semne
de pe stâncã, ne ieºise în întâmpinare, cu steaguri, cu armatã,
cu bãtãi de tunuri ºi de clopote, cu mic ºi mare, cã nu mai vãzuse
asemenea corãbii ca a noastrã, înaltã ca muntele Mogu, pre-
lungã ca o scrumbie de Dunãre, nu mai veniserã nimeni de pe
mare la ei, pentru ei marea nu avea capãt ºi nici alt þãrm decât
al lor. Ne-au întâmpinat cum le era obiceiul, adicã cu pâine ºi
sare, cu muzici, cu flori, cu bãieþei îmbrãcaþi în haine de mari-
nari ºi fetiþe în costume naþionale. Dar noi eram aºa de flãmânzi
ºi însetaþi, sufletele noastre erau aºa de pierdute de nesfârºirea
plutirii pe mare, trupurile noastre erau aºa de buboase ºi însânge-
rate, bãrbile noastre erau aºa de sãlbatice, ochii noºtri atât de
fioroºi, nimeni din noi nu mai ºtia cum îl cheamã, cine este ºi
de unde vine, nimeni din noi nu mai ºtia a vorbi. Deci, atunci când
am coborât pe þãrm, ne-am repezit ca hienele cele mai flãmânde
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dãinui dacã nu e strãjuit de munþii cei cãrunþi, fiindcã marea face
legãturã cu sub-pãmânturile, iar munþii îl leagã pe om de înãlþi-
mile cerului, ºi malul se leagã de munþi, ºi munþii se leagã de
cer, ºi nu mai trebuie sã pleci din þara ta ca sã cunoºti rostul
vieþii, doar prin seminþia ta te mântui, prin cei care se nasc dupã
tine, aºa cum spunea ºi grecul Heraclit, pentru acelaºi destin“. 

Aceastã poveste am auzit-o într-o noapte ploioasã ºi rece
într-un cort minuscul aºezat la poarta cetãþii Sarmisegetuza, la
cota 1045. Vântul gemea din fagii cei nalþi, tunetele ne striveau
auzul, fulgerele strãluminau zidãria dacilor, dar eram mai mulþi
acolo, cei mai mulþi eram din Basarabia, îngrãmãdiþi unul în altul,
unii trãgeau ºi câte un gât de palincã tare, de la munte, iar cel
care povestea, un om al locului, de fapt un necunoscut care zicea
cã îl cheamã Vasile Lupu, se jura cã a auzit aceastã poveste de
la pãstorii din munþii Suryanului ºi ai Cibinului. Atunci când stau
la focurile lor de noapte din preajma cetãþilor de la Grãdiºtea de
Munte, Tiliºca, Craiva, Moigrad sau Cãpâlna, ciobenii îºi spun
asemenea poveºti pânã dupã miezul nopþii, ºi minunea e cã de
pe crestele cele înalte ale munþilor lor ei vãd uneori, în zilele senine,
acea mare unde s-or fi putut întâmpla cele relatate mai sus.

CU RÃDÃCINI ÎN BAªTINÃ

Dan Romalo

Cer iertare pentru întârzierea în a rãspunde la iniþiativele
dumneavoastrã, dar, la puterile mele, orice acþiune este încetinitã.
Aºa fiind prin firea lucrurilor, preget sã mã manifest public, cu
atât mai mult cu cât îmi cereþi sã identific, între altele, un îmbold
determinant în formarea mea ca om de culturã. Nu disting altul
decât o curiozitate nativã, nesãþioasã, o nevoie de cunoºtere ge-
neralã a fenomenelor bazatã pe explicaþii cât posibil de strict lo-
gice. Aceastã structurã mintalã a fãcut ca sã ader la o filozofie
poate excesiv de deterministã, „prieteni duºmãnoºi“ caracterizîn-
du-mã ca un „mecanicist impenitent“. Asta a fãcut ca sã rãmîn
cam izolat de asocieri în grup cu mai oricare specific altul decât
prietenia. Desigur cã veþi recunoaºte cã, astfel fiind, mã situez
foarte departe de ce trebuie ales pentru un model de „Om Român“.
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iar fiul împãrãtesei m-a luat de mânã, m-a dus pânã la corabie,
nimeni nu era în port ca sã mã petreacã, copilul m-a ajutat sã
urc, mi-a arãtat ce ºi unde stã, a învârtit cu plãcere ºi cârma
cea mare, a atins ºi catargul cel uscat de vreme, iar la despãrþire
m-a îmbrãþiºat, chiar ºi o lacrimã ia curs pe obraz... Am plutit
în neºtire foarte multe zile ºi nopþi, foarte mulþi ani, mai mulþi
decât poate numãra omul, nu m-am împotrivit furtunilor, nu
m-am împotrivit durerilor, ºi aºa am înþeles de la un timp cã de
fapt pluteam dus de un curent puternic, de curgerea unui rãu
fãrã maluri. ªedeam zi ºi noapte pe punte ºi într-o zi au apãrut
stele pe cer, Soarele ºi Luna, ºi mi-am amintit cã mai plutisem
pe o asemenea curgere, cu zile senine ca ºi cristalul ºi nopþi negre
ca pãcura, mi-am amintit ºi de cei o sutã de tineri care ne por-
nisem, conduºi de un Fãt Frumos, spre o þarã care trebuia sã
fie dincolo de mare, de felul cum ne-am sãlbãtãcit de atâta plu-
tit ºi urât, apoi ºi de lipsa apei ºi a mâncãrii, cum ne mâncam
unii pe alþii, cum ne-am uitat ºi numele, ºi anii, cum am ajuns în
þara de dincolo de mare, cum au fost uciºi ultimii mei camarazi,
cum am fost spãlat, hrãnit ºi lecuit, cum am stat nemiºcat pe
stâncã pânã am devenit o parte a stâncii, ºi cum am ajuns sã
plutesc singur pe aceiaºi corabia dus de apele aceluiaºi râu care,
acum, plutea de la sine în direcþie inversã. Într-o zi am vãzut o
stâncã, apoi acest pãmânt, acest port, corãbiile de o sutã de
ori mai mari ca aceastã corabie a mea, aceºti oameni, aceastã
împãrãþie, nu ºtiu cum mã cheamã, nu ºtiu câþi ani am, nu ºtiu
cine sunteþi, nu ºtiu ce limbã vorbiþi, simt doar cã sunt foarte
bãtrân, cã sunt la capãtul puterilor mele pãmânteºti, ºi vã rog,
fraþilor, sã mã duceþi pe vârful acela de stâncã, ºi sã mã lãsaþi
acolo, sã mã usuce vântul ºi soarele, sã mã albeascã Luna ºi
ploaia. Iar când voi muri, ºi zilele astea sunt aproape, vã rog sã
mã lãsaþi tot acolo, ca hranã a corbilor ºi a furnicilor, pânã ce
ºi din oasele mele s-a alege doar o plutire a frunzei în vânt.

Cei care au ascultat pe acel bãtrân, ce mai puteau face?
Doar sã-i îndeplineascã ultima vrere ºi sã nu uite povestea lui.
Iar noi încãlecãm, fraþilor, pe o ºa, cã ne stã mai bine anume
aºa, numai cã sub ea nu stã un cal, ci un val, cã cine urmeazã
valul sprijinã malul, adicã pune ºi omului ºi valului hotare si aºa
omul se naºte ºi moare fericit doar pe malul sãu, care nu poate
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în sensul cel mai strict al logicii matematice — spaþiului mioritic.
Pot, fizic, sã ies din el, ca sã vãd ºi sã învãþ, dar nu mã pot rupe
de el. Rãdãcinile leagã. Leagã ºi hrãnesc. Sã-mi fie ruºine cã am
rãdãcini ºi cã aceste rãdãcini mã leagã? Poate cã ar trebui, cãci
nu este specific uman, nu este nici modern, nu este raþional sã
ai, ca om, rãdãcini. Gândirea e liberã ºi elibereazã de constrân-
gerile care leagã. Dar ruºine nu-mi este. M-am resemnat. Am
rãdãcini! Sunt vecin de gîndire cu Cioran care, el, doar acceptã
vegetalul, în timp ce eu îmi chiar însuºesc ceva din specificul lui.
Lupt sã mã împlinesc în cuget fãrã dezrãdãcinãri zbuciumate,
pripite, avântate în necunoscut. Asta seamãnã tare a vegetal.
Refuz dezrãdãcinarea din mediul care m-a format. Nu se poate
oare lupta împotriva nedreptãþilor de pe loc? Zice Pleºu (Axa lumii
ºi „Spiritul locului“, în „Limba Pãsãrilor“): 

„... de la o anumitã înþelepciune în sus „centrul“ e peste
tot.“

Minunat! 
Stau deci ºi mã întreb: oare nu te poþi împotrivi furtunii stînd

neclintit, proptit în, legat de, rãdãcini, þinîndu-þi numai — de e curatã
— firea ta cea adevãratã? Dãinuind doar. ªi, prin aceasta poate,
prin simpla ta vecinãtate, ocrotind firi mai plãpânde. Sau, dacã
puterea ta nu depãºeºte pe cea a firului ierbii, sã o foloseºti,
înfrãþitã cu cea a firelor vecine, pentru ca, sub vânt pustiitor, sã
þii la locul ei þãrâna care te-a primit la naºtere. Sã nu se
împrãºtie în vînt firea neamului, cea bunã, cea în care fãrã ºovãialã
crezi. E o valoare localã, ºtiu, dar potenþial universalã dacã þi-ai
înþelepþit temeinic crezul.

VIETI ªI FAPTE ALE UNOR „EROI REALI
AI TIMPULUI NOSTRU“

Constantin Toni Dârþu

Prin lucrarea Personalitãþi române ºi faptele lor am încer-
cat sã pãtrundem în intimitatea vieþii ºi faptelor unor persona-
litãþi din mai multe domenii.Ne-am oprit mai cu seamã asupra
perioadei 1950-2003, pentru a stabili o perspectivã pe care o
socotim mai echilibratã asupra acestor ani. Dând la o parte grila
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Mare mi-a fost mirarea cînd, întors în þarã dupã o cãlãto-
rie prin apusul îndepãrtat ºi mult lãudat — prima dupã nenumãraþi
ani de interdicþii ºi refuzuri — m-am auzit întrebat de femeia de
serviciu, care spãla scara la intrarea în bloc, apoi, la serviciu,
de unii colegi, însfîrºit chiar ºi de prieteni apropiaþi: Te-ai
întooors??? Gîndeam cã n-ai sã te întorci. 

Sã nu mã întorc? Straniu! Nu-mi trecuse prin minte asta.
În modul cel mai firesc, cel mai puþin premeditat, nu mã gîndi-
sem la asta. 

ªi acum, auzind pe neaºteptate aceste vorbe, nu gãseam
în cugetul meu o explicaþie clarã, o motivaþie fireascã, aºteptate
de ceilalþi ºi devenite, brusc, dureros de necesare chiar ºi mie
însumi. Nu gãseam un rãspuns logic cu toate cã rãspunsul exis-
tenþial era imediat: aºa simt eu cã e firesc; ºi fusese dat, în mod
inconºtient, prin faptã. Fusese trãit. Dubiul apãrea, surprinzãtor,
post factum. Fapta întîmplatã, pe semne atât de anomalã, tre-
buia explicatã, trebuia justificatã logic, trebuia argumentatã raþio-
nal, clar, nu numai pentru ceilalþi, asta era secundar, dar pentru
mine. Obiºnuit fiind sã trãiesc într-un echilibru bazat pe raþiune,
mã aflam, în mod neaºteptat, descumpãnit. Descumpãnit prin
aceea cã nu distingeam motivele logice ale faptei mele. 

De-abia dupã o lungã maturare, dupã prospectarea rãbdã-
toare a întortochelilor ºi încâlcirilor din mintea mea, aservitã pri-
mar simþirilor, am desluºit, în sfârºit, un înþeles. Fapt surprinzã-
tor, un înþeles foarte simplu. Dezlegarea nodului din cugetul meu
a fost declanºatã, revelator, prin spusele unor cunoscuþi care re-
simþeau ca fiind o realitate ruºinoasã calificativul de „vegetal“
atribuit poporului nostru. Teza fusese exprimatã — într-o formã
liricã desãvârºitã, imediat penalizatã de autoritãþile de atunci —
de cãtre o tânãrã poetã: „Eu cred cã suntem un popor vegetal....
cred cã suntem un popor vegetal. Cine a vãzut vreodatã un copac
revoltându-se?“ 

Da, aici este adevãrul. Sunt vegetal; sunt ºi vegetal!
În primul rând, ºi în mod fundamental, pentru cã am

rãdãcini.
Am rãdãcini în „spaþiul mioritic“ — „mioritic“, calificativ de-

rizoriu în concepþia unora, fundamental însã pentru modul meu
de a înþelege lumea. Am rãdãcini atât de adînci încât aparþin —
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generale de dezvoltare tehnicã din deceniile precedente cereau
eforturi extraordinare pentru a descoperi, a inventa, a iniþia ceva
nou, nemaisocotind greutãþile inerente unei societãþi închistate,
direcþionatã ºi plinã de invidii ºi cult deºãnþat.

Se spune, cu o condamnabilã uºurinþã, despre unele
personalitãþi cã sunt controversate. Controversate faþã de
ce? Nu cumva perioadele de timp au fost ºi sunt, cu pãrere
de rãu, controversate încã? Personalitãþile din aceste vo-
lume nu au lãsat sau nu lasã un nume ºtiinþei ºi culturii
române prin întortocheata carierã politicã. Mai mult, în anu-
mite perioade au trebuit sã se lupte cu concepte politice în
loc sã-ºi vadã de menirea lor, pusã în slujba colectivitãþii.
De asemenea, considerãm regretabil faptul cã o bunã parte
din personalitãþi sunt cunoscute ºi onorate, acordându-li-se
titluri în strãinãtate, mai mult decât în þarã. Au fost, în
aceastã perioadã, prea devotaþi acestei þãri ca sã-ºi vândã
cunoºtinþele, conºtiinþele sau chiar pe ei înºiºi, strãinãtãþii...
Ei au fost ºi sunt aici, printre noi, pentru noi. Dorim ca nepoþii
nepoþilor noºtri sã aiba in bibliotecã Dicþionarul nostru, sã
judece atunci viabilitatea faptelor personalitãþilor prezentate
ºi sã cunoascã, astfel, istoria nescrisã a unor perioade trãite
de eroii acestui dicþionar. Ca autor, am avut prilejul sã cunosc
viaþa ºi opera unor personalitãþi deosebite, acest fapt dându-mi
satisfacþii deosebite. Am avut ºi unele deziluzii, privind raporturile
supãrãtor de nedrepte între creatori ºi societate. Nu voi no-
minaliza sau generaliza.

• Savant ajuns la peste 80 de ani, persecutat în anii ‘50
deoarece era fiu de moºier sau chiabur, apoi ignorat dupã ‘90,
cum cã ar proveni din generaþia ceauºistã! Trãieºte la limita sub-
zistenþei, dintr-o pensie mizerã!

• Constructorii marilor hidrocentrale, cu 20-30 de ani trãiþi
în barãci, precum ºi personalitãþi din alte domenii, uitaþi de socie-
tate ºi marginalizaþi financiar, îºi duc viaþa de la o zi la alta, motivân-
du-li-se cã primesc infima pensie din asigurãrile sociale ale actua-
lilor, puþini, salariaþi. Dar, se întreabã ei. sumele reþinute de stat,
în cei 30-40 de ani de activitate, nu s-au investit, dând naºtere
unor noi locuri de muncã? Simt nedreptate, când li se reproºeazã
cã trãiesc din mila altora. ªi exemplele pot continua.
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ºi dogma politicã din anii ‘50-’89, descoperim oamenii adevãraþi.
O þarã distrusã ºi dezorientatã a avut parte de aceºti oameni
deosebiþi care s-au angajat în lupta cu ruinele rãzboiului, cu
înapoierea tehnologiei, cu o culturã a majoritãþii, submediocrã,
construind ºi lãsând în urma lor ceva palpabil ºi durabil. a sã-i
gãsim pe aceºti eroi reali ai timpului nostru, rãmaºi nerãsplãtiþi
material ºi, mai ales, moral, a fost un drum lung ºi anevoios.Poate
cã am fi renunþat la proiectul nostru dacã nu apãrea un numãr
de bãrbaþi morali, având cultul lucrului bine fãcut, oameni re-
cunoscãtori unii altora pentru binele adus societãþii, oameni neim-
plicaþi politic sau partinic, dar cu multã raþiune ºi judecatã, care
ne-au sprijinit în demersul nostru. Am fost nevoiþi sã selectãm
atent toate materialele primite ºi am luat în consideraþie numai
faptele reale, dovedite prin documente oficiale (precizãm cã deþi-
nem un raft de dovezi asupra realizãrilor reale ale celor incluºi
în aceste carti ) care atestã, fãrã tãgadã, legitimitatea perso-
nalitãþilor ºi a realizãrilor acestora. e asemenea, am fost încu-
rajaþi de multele ecouri apãrute în reviste de culturã, ziare locale,
pãreri exprimate de unele personalitãþi la apariþia volumelor aces-
tei lucrãri .

În volumele aparute din lucrarea noastrã am publicat viaþa
ºi faptele a multe personalitãþi, din care membri ai Academiei
Române; membri ai altor academii din strãinãtate; mitropoliþi;
arhiepiscopi ºi episcopi; doctori Honoris Causa; profesori univer-
sitari doctori; doctori în ºtiinþe medicale ºi în alte ºtiinþe; poeþi,
eseiºti, epigramiºti, romancieri; pictori ºi sculptori, artiºti în tapise-
rie; muzicologi, regizori de teatru ºi film, critici literari, manageri,
feþe bisericeºti ce ºi-au lãsat numele în construirea de aºezãminte
bisericeºti, dar ºi renumiþi dizidenþi politici - eroi ai neamului româ-
nesc, care ºi-au dedicat viaþa binelui naþiunii române ºi au sfârºit
în închisorile regimurilor totalitare. Rugãm respectuos cititorul
anilor acestora ºi de mai departe, când încearcã sã facã o
apreciere proprie asupra meritelor unor personalitãþi din acest
volum, sã þinã seama de o realitate comunã aproape fiecãrui crea-
tor de fapte: activitatea expusã a fost la data înfãptuirii o nou-
tate naþionalã ºi, în unele cazuri, la nivel mondial. Acum, o parte
dintre acestea poate nu mai sunt de senzaþie, dar fiecare înfãp-
tuire trebuie raportatã la timpul sãu.De asemenea, condiþiile
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a fost ridicatã pe pãmântul „Vetrei Româneºti“ din Jackson,
Michigan.

În câþiva ani o impresionantã colecþie documentarã a fost
alcãtuitã ºi catalogatã ºtiinþific ºi prin angajarea unui istoric pro-
fesionist ºi bilingv, Alexandru Nemoianu, „Centrul“ ºi-a început buna
lucrare.

Anii de început au fost nespus de grei, mai ales din cauza
limitãrilor financiare. În aceºti ani, cu abnegaþie ºi voinþã, „Cen-
trul“ a supravieþuit ºi ºi-a împlinit misiunea prin truda lui Traian
Lascu al cãrui nume este între ctitorii „Centrului“.

Mai apoi „Centrul“ a ieºit din criza financiarã ce îi ameninþa
direct existenþa prin dãrnicia câtorva oameni cu credenþiale morale
absolut unice: Maria McWilliams, Silvya Baia, Arhiepiscopul Vale-
rian, Rucsanda Sârbu de Bota ºi Stelian Stãnicel ºi darul modest
ºi esenþial al multor, foarte multor, Români-Americani.

Lui Traian Lascu i-au stat în ajutor oameni buni care fiecare
a contribuit, dupã puterea lui, la mersul înainte al „Centrului“: Petru
ºi Silvya Lupºor, Augustin Vincent, John N. Santeiu Jr., Eugene
S. Raica ºi încã mulþi alþii.

Un rol special a avut Arhiepiscopul Nathaniel Popp, urmaºul
lui Valerian, în pãstrarea unei atmosfere de decenþã, bunãcuviinþã,
spirit ºtiinþific ºi înþelegere la „Centru“.

În aceºti ani s-a alcãtuit ºi principalul scop al „Centrului“,
acela de a documenta ºi promova istoria Românilor-Americani
ºi înþelesul ei major, acela de a fi pãstrat „modelul existenþial“ româ-
nesc, înþelegerea româneascã a rostului vieþii, a diferenþei dintre
bine ºi rãu, în Lumea Nouã. Acest concept s-a definit ºi promo-
vat prin publicaþia „Centrului“, „Information Bulletin“, predominant
dar nu exclusiv, publicatã în limba þãrii, engleza dar ºi prin cãrþi
publicate de cãtre ºi cu ajutorul financiar al „Centrului“ (cãrþi ale
Arhiepiscopului Valerian, dar ºi ale lui Alexandru Nemoianu). Au
fost numeroºi cei care au contribuit cu articole ºi studii: Traian
Lascu, Alexandru Nemoianu, Pãrintele Vasile Haþegan, Aurel Sasu,
Gh. I. Florescu, Alexandra Roceric, Eugene S. Raica, Stelian Stãni-
cel, Joanne Bock ºi încã mulþi alþii.

Treptat colecþiile „Centrului“ s-au înmulþit ºi diversificat ºi
astãzi nici un fel de studiu serios ºi complet despre Românii-Ame-
ricani nu poate fi alcãtuit fãrã cercetarea comorilor documentare
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Ne cerem scuze cã, în cele mai multe cazuri, nu am reuºit
sã cuprindem în eseurile respective decât vectorial ºi poate nu
întotdeauna în mod esenþial activitatea unor personalitãþi, dar eseul
este un studiu care prin definiþie nu este exhaustiv.

Ceea ce dorim sã demonstrãm prin aceastã lucrare este
cã existã oameni iubitori de oameni, care pun tot ce au mai
bun în ceea ce fac, rezultând astfel lucruri valoroase, indife-
rent de vremurile în care se nasc ºi trãiesc.

„O CASÃ A BUNICILOR“ 

Alexandru Nemoianu (SUA)

În anii ºaizeci ºi ºaptezeci ai veacului al XX-lea în cultura
americanã a intervenit o schimbare privind modul de înþelegere
a cãii prin care s-a alcãtuit ºi se alcãtuieºte naþiunea americanã.

Conceptul „furnalului“ american (dupã care toþi cei veniþi
în Lumea Nouã s-ar contopi într-o nouã entitate) a fost înlocuit
cu o mult mai convingãtoare ºi înþeleaptã concepþie. Aceastã con-
cepþie afirmã cã fiecare grup etnic ºi-a adus ºi îºi aduce con-
tribuþia la a face America mai diversã, mai frumoasã ºi mai
puternicã. În acelaºi timp aceastã concepþie, a unui multicultu-
ralism luminat, afirmã cu putere cã în egalã mãsurã fiecare grup
etnic se transformã pe sine, se „americanizeazã“ ºi astfel, motto-ul
Marelui Sigiliu al Statelor Unite, „e pluribus unum“, se împlineºte
deplin. Unitatea trebuie cãutatã ºi este aflatã în diversitate.

În aceste condiþii, a fost meritul Arhiepiscopului Valerian,
Ierarhul ºi Întâiul Stãtãtor al „Episcopiei Ortodoxe Române din
America“ cu sediul la „Vatra“, Jackson, Michigan, de a fi înþeles
cã Românii-Americani sunt o astfel de componentã care a fãcut
ºi face Lumea Nouã mai diversã, mai bogatã, mai frumoasã ºi
mai puternicã. Acest Ierarh a fost cel care a înþeles cã o con-
tribuþie istoricã trebuie documentatã ºi astfel a conceput ideea
unui „Centru de Studii ºi Documentare al Românilor-Americani“.

În 1975 acest concept a devenit faptã ºi în câþiva ani, cu
ajutorul financiar ºi moral al „Episcopiei Române Ortodoxe din
America“, în principal, dar ºi al altor societãþi ºi organizaþii româno-
americane ºi a unor oameni buni ºi generoºi, o clãdire modernã
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indiferent de afiliaþia lor religioasã, sã fie sprijinit de membrii comu-
nitãþii.

Acest lucru poate fi fãcut printr-o donaþie anualã de $20.00,
care include ºi abonamentul la „Information Bulletin“ pentru un
an, sau prin donaþii mai generoase care, ajunse, în timp, la nivelul
acumulat de $5,000.00 asigurã un drept de vot în Adunãrile
Generale al „Centrului“. Checkuri sau money orders pot fi trimise
pentru: Romanian-American Heritage Center la adresa: 2540
Grey Tower Rd.,/Jackson ,Michigan/USA.

Acest „Centru“ în mai toate felurile este pentru membrii
comunitãþii româno-americane o „casã a bunicilor“ ºi el meritã
sprijinul tuturor ºi al fiecãruia. Pãstrarea ºi promovarea modelu-
lui existenþial românesc, a înþelegerii româneºti a diferenþei din-
tre bine ºi rãu , este cu siguranþã cea mai de seamã contribuþie
fãcutã de Românii-Americani pentru Lumea Nouã dar ºi pentru
„românism“. Între multe altele aceasta demonstreazã vitalitatea
valorilor româneºti ºi caracterul lor indestructibil.

AUTOPORTRET

Constantin Frosin

Se dedicã cititorilor 
Descãlecãtor din Þara Vrancei, demn urmaº al feciorilor

Vrâncioaiei ºi al fetelor de împãrat hãlãduind pe gura de rai de
pe-acel picior de plai, suntem un optimist incurabil, de un entu-
ziasm molipsitor, iubitor ºi promotor/susþinãtor al cauzelor înalte,
nobile ºi drepte. 

Deºi sub auspicii favorabile, sub mai multe stele norocoase:
a lui ªtefan Voievod, a mamei Vrâncioaia, a românilor de aici ºi
de aiurea, al pãrinþilor, începuturile noastre în domeniul Franco-
foniei — cel în care excelãm în prezent, au fost modeste: în clasa
a V –a, am fost repartizat din oficiu la limba rusã, din motive
care ne scapã ºi astãzi… 

Abia din clasa a IX –a, la Liceul Teoretic Bicaz, am începutul
studiul fantasticei limbi care este franceza, sub atenta îndrumare
a unei profesoare extraordinare, dna ªtirbulov, care a ºtiut sã
ne transmitã pasiunea ei pentru limba francezã! Cu caracter de

71

pãstrate în biblioteca ºi arhivele lui. Clãdirea a fost mãritã, aproape
dublatã, cu spaþii încã mai generoase pentru pãstrarea docu-
mentelor ºi birouri ºi o superbã „camerã memorialã“, dedicatã
activitãþii Arhiepiscopului Valerian , decoratã muzeistic.

Ar fi naiv sã ne imaginãm sau sã pretindem cã „Centrul“
a mers din succes în succes. El a cunoscut ºi clipe grele, finan-
ciar ºi moral. Spre exemplu, în ultimii ani, una dintre gravele pro-
bleme confruntate a fost, în opinia semnatarului acestor rânduri,
o politicã editorialã care a lunecat într-o direcþie periculoasã.

O nouã politicã editorialã a fost impusã. Astfel fiecare numãr
din „Buletin“ a prezentat doar o singurã „temã“. Publicaþia Cen-
trului, care avea ºi are menirea de a fi o „foaie“ de familie ºi infor-
mare devenea „seacã“, aridã. Dar, încã mai rãu, standardele ºi
menirea acestei publicaþii a cãpãtat o înclinare dubioasã.

Astfel din dorinþa, iniþial pozitivã, de a include toate com-
ponentele istoriei româno-americane s-a ajuns la o foarte pe-
riculoasã atitudine de relativism moral contemplativ.

A fost dat uitãrii faptul cã istoria este un proces care se
dezvoltã prin confruntãri ºi ca în aceste confruntãri unii au fost
„buni“ ºi alþii „rãi“; unii au fost pentru progres istoric ºi alþii pen-
tru un regres degradant. Mai rãu decât atât, personalitãþi con-
troversate ºi încã mai rãu, din nou dupã pãrerea autorului acestor
rânduri, falimentare moral dincolo de nãdejdea mântuirii, au fost
prezentate anciliar (slugarnic), aproape glorios. Aceast lucru nu
putea fi acceptat.

Adunarea Generalã a membrilor cu drept de vot din 18
Februarie, 2006 în numãr covârºitor ºi unanim, a ales o nouã
conducere a „Centrului“, având drept Conducãtor (Chairman) pe
Arhiepiscopul Nathaniel al „Episcopiei Române Ortodoxe din Ame-
rica“ cu sediul la „Vatra Româneascã“, Jackson, Michigan ºi ca
Preºedinte pe Diaconul David M. Oancea, redactorul „Soliei“, orga-
nul de presã oficial al „Episcopiei Române Ortodoxe din America“
ºi un om cu credenþiale morale aproape farã egal în comunitatea
Românilor-Americani. În acest fel „casa“ fost pusã în ordine ºi
viitorul fãcut cu putinþã.

Este de dorit ca acest „Centru“, singura instituþie existen-
tã dedicatã exclusiv promovãrii istoriei tuturor Românilor-Americani,
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Bibliotecii Universitare Eminescu, ceea ce o fãcea sã creadã cã
îºi putea permite orice. Ei bine, în loc sã aprecieze faptul cã a
descoperit un student mai altfel, dânsa s-a supãrat ºi, la exa-
men, ne-a notat cu 4! La care, colegul dânsei ºi ºeful Comisiei
de examinare, eminentul dascãl Alexandru Cãlinescu, i-a spus rãspi-
cat, citez (din memorie): Dacã insiºti sã-i pui 4, anulez examenul
ºi-þi fac referat la Rector! Oricum, ca ºef de Comisie, ca sã nu
zici cã nu þin cont ºi de tine, îi acord nota 9, dar mai puþin nu
se poate, nu-þi dai seama?! 

Din cauza mediei mari de la admitere, am plecat foarte greu
de la Iaºi, iar la Bucureºti am fost primit cu rãcealã, decanul Paul
Miclãu neacordându-ne dreptul de a locui la cãmin ºi nici bursa
de studii la care aveam dreptul prin medie… Mai mult, remar-
cat de ºeful Lectoratului de Limba Francezã, dl Claude Lumedilu-
na — de la seminariile sale de „Stilistica argoului“, am fost pro-
pus de acesta sã plec în locul lui Floru Jean, cel care „câºtigase“
bursa de studii… Deoarece discuþia a avut loc în biroul decanu-
lui, la plecare, acesta ne-a reþinut ºi ameninþat ba cu exmatri-
cularea, ba cu trimiterea în braþele securitãþii: de ce vroiam noi
neapãrat sã studiem la Sorbona, de ce nu eram mulþumit de
condiþiile oferite de statul român etc., drept care tentativa noas-
trã de a obþine acea bursã s-a soldat cu un fiasco… 

Într-o searã, aºteptând sã vizionãm filme franceze, stãteam
la uºa amfiteatrului unde se desfãºura un simpozion Maeterlinck
interminabil, ceea ce a fãcut sã creascã tensiunea în rândul celor
care aºteptau acolo dupã o zi — obositoare — de cursuri ºi de
seminarii. S-au strâns cca 40-50 studenþi ºi vreo duzinã de pro-
fesori, printre care dna Marie Laffont, cu care fãceam seminarii
de limbã francezã ºi soþul ei — tot Lector de limba francezã.
Ascultând dialogul nostru cu dna Marie, dl Laffont a exclamat la
un moment dat, de faþã fiind toþi cei care aºteptau sã intre la
filme franceze: Cher Monsieur, vous êtes le meilleur locuteur de
français de tous les pays de l’Europe de l’Est, où j’ai eu l’occa-
sion d’enseigner. La care, am simþit nevoia sã facem o precizare:
Vã referiþi, probabil, la studenþi… Rãspunsul, nãucitor pentru noi
ºi asistenþã, a cãzut ca un trãznet: Détrompez-vous, cher ami,
vous êtes meilleur que tous les étudiants et les professeurs de
français que nous avons rencontrés!
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anecdotã: cum în clasa noastrã erau cam mulþi ºmecheri ºi bãieþi
de cartier, dna profesoarã s-a supãrat pe tupeul unora ºi a umplut
catalogul de 4, iar rãspunsurile noastre (ale lui C. F.) au fost notate
cu 7! Cum mediile din clasele a IX-a, a X-a ºi a XI-a, au fost toate
de 10, domnia-sa îºi cerea scuze — ca într-un ritual, la fiecare
sfârºit de trimestru, pentru acel 7 din clasa a IX-a… 

Fiindcã admiterea la Universitatea Bucureºti a fost un eºec,
în anul urmãtor am încercat la Universitatea Al. I. Cuza, din Iaºi,
unde am reuºit cu brio, înaintea noastrã pe lista celor admiºi
fiind Magda Ciopraga ºi Magda Jeanrenaud. Dupã un an de stu-
denþie minunatã, a trebuit sã ne transferãm la Universitatea
Bucureºti, la secþia Francezã — Italianã, deoarece la Iaºi aban-
donasem studiul limbii ruse în favoarea limbii italiene. 

În sem. II, am avut onoarea ºi plãcerea sã facem retrover-
siuni cu extraordinara dna Prof. Maria CARPOV, care ne-a remar-
cat deja de la cursurile de Istoria Limbii Franceze din sem. I, iar
dupã lucrarea de verificare de la sfârºitul trimestrului, ne-a chemat
la catedrã ºi a început sã ne descoase: unde am studiat limba
francezã, cu ce profesori, etc. In final, ne-a declarat, citez: Cher
Monsieur, vous êtes le miracle de la Chaire de français de Iasi
de tous les temps! In cursul semestrului II amintit, ne-a mai lipit
o etichetã: Encyclopédie ambulante. Încurajat de atitudinea po-
zitivã a dnei Carpov, la începutul anului II, când ne-am transferat
cu regret la Bucureºti, am rugat-o sã ne dea o Recomandare
pentru a participa la concursul pentru obþinerea unei burse de
studii de 5 ani la Sorbona IV. Trebuie sã afirmãm aici, cu mâna
pe inimã, cã nici propria noastrã mamã nu ar fi fost în stare sã
scrie patru pagini pline de elogii neaºteptate pentru noi. Din neferi-
cire, scrisoarea a dispãrut ºi nu ne-am putut folosi de ea…

Relatãm aici cu plãcere modul în care se petreceau se-
minariile de retroversiuni: întâi propuneau soluþii cei de anul I
(colegii noºtri), apoi cei de anul IV (profesoara lor se îmbolnãvise
sau nãscuse, ceva în genul ãsta), apoi propunea una-douã soluþii
dna Prof. Carpov, la urmã interveneam noi C. F., iar verdictul dnei
era întotdeauna acelaºi: rãmâne cum a tradus dl Frosin!

Desigur, nu toatã lumea era încântatã de faptul cã am fost
remarcat de somitatea Maria Carpov... Astfel, la cursul practic
din anul I, sem. I, am fãcut cu dra (pe atunci) Botez, fiica directorului
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fost prezentat marelui ºi regretatului Constantin Criºan, care ne-a
propulsat pe orbita francofonã. Am colaborat extrem de fructuos
cu acest Mare Om pânã în 1991, datã de la care nu mai puteam
pleca din editurã, deci relaþiile nu mai puteau continua. Am botezat
împreunã strada Jean-Louis Caldéron, am avut acþiuni la sala
Dalles. La una dintre ele, Maestrul urma sã îl prezinte pe Nico-
lae Iorga publicului francez ºi francofon, ºi, la un moment dat,
ºi-a exprimat regretul cã nu poate oferi o traducere a celebru-
lui poem Stejarul, cãci nimeni nu reuºise sã-l traducã aºa cum
trebuie pânã atunci. Ne-am oferit sã-l traducem pe loc, dar a
spus, resemnat: N-ai cum, dle Frosin, mai sunt 25 de minute
pânã începem. Ei bine, dupã 20 de minute, poemul era tradus
ºi bãtut la maºinã, fiind citit de noi publicului care a fost uluit de
prezentarea fãcutã nouã de Maestrul Constantin Criºan. Cu altã
ocazie, ne-a pus sã-l traducem pe George Bacovia, afirmând cã
George Boiºteanu, cu studii la Paris, era considerat cel mai bun
traducãtor al lui Bacovia. Dupã douã zile, am revenit la Bucureºti
cu 7 poeme de Bacovia în traducerea noastrã, iar Maestrul a
declarat scurt: Frosine, eºti mai bun decât Boiºteanu! Eºti nemai-
pomenit! Opinie confirmatã ºi de marele nostru amic George Asta-
los, care afirmã cã noi am oferit cea mai bunã francizare a
poemelor lui Bacovia. 

Deoarece pe site-ul nostru, ca ºi în cartea dedicatã nouã
de editura Le Brontosaure a marelui Poet ºi Pictor Louis Delorme
(Laureat al Academiei Franceze ºi al Academiei Franceze pen-
tru Desen, Comandor al Ordinului Laurilor Academici — fãcut
Comandor la propunerea noastrã înaintatã Ministrului Educaþiei
Gilles de Robien!!!): Constantin Frosin, un roumain mondialise par
la Francophonie (2006), existã o mulþime de date privitoare la
evouþia noastrã ca profesor, scriitor, traducãtor ºi publicist, am
ales aici câteva aspecte neincluse în cartea menþionatã, dar intere-
sante prin caracterul lor inedit, inefabil, uneori chiar pitoresc…
La care vom mai adãuga încã unul, poate cel mai semnificativ… 

Invitat la Bienala Mitteleuropa 1995 de la Strasbourg, am
primit Medalia Parlamentului European Trophee Gerner, o distincþie
extrem de importantã, acordatã de Parlament prin instituþiile sale
culturale, în cazul nostru, prin Asociaþia Scriitorilor din Alsacia,
Lorena ºi Teritoriul Belfort, condusã, pe atunci, de dna Christiane
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ªi totuºi, istoria avea sã se repete... ªi la Bucureºti aveam
sã dãm peste o versiune a drei Botez, dna Aristiþa Negreanu,
care, deºi la început pãrea fericitã cã are cu cine sta de vorbã
ca de la egal la egal, pânã la urmã, când am fost nevoit sã inter-
vin ºi s-o contrazic în câteva rânduri, ne-a notat lucrarea de an
cu... 7! Am întrebat de ce, ne-a explicat — niºte aiureli! — drept
care ne-am dus la examen, comisia fiind formatã din excepþio-
nala dna Prof. dr. Teodora Cristea ºi amicul — deja — Claude
Lumediluna. Acesta din urmã a început o conversaþie ca între
prieteni, prezentându-ne cu elogii dnei Profesoare, la care aceas-
ta i-a atras atenþia cã ne cunoaºte foarte bine ºi apreciazã pe
mãsurã. Când le-am spus cã am venit la examen, nu le-a venit
sã creadã, ne-au cerut carnetul de note ºi au scris acolo un 10
mare cât toate zilele, cerându-ºi scuze în numele dnei Negreanu...

Deºi aveam ºanse sã fiu pãstrat ca asistent de ambele ca-
tedre: atât cea de Limbã, cât ºi cea de Literaturã, în anul 1976,
Ceauºescu a semnat un Decret prin care obliga pe toþi absol-
venþii sã meargã la catedrã pentru cel puþin 3 ani! Aºa cã am
pierdut contactul cu Universitatea, a intervenit cutremurul din
1977, stagiul militar, apoi rutina zilnicã… 

Cu ocazia examenului de Definitivat, susþinut la Universitatea
din Galaþi în 1980, am obþinut singurul 10 la scris pe Moldova,
ceea ce a fãcut sã reþinem atenþia profesorilor examinatori. Un
amãnunt, tot cu caracter de anecdotã: preºedinta Comisiei ve-
nitã de la Bucureºti, a stat pânã la 12 noaptea la Bibliotecã pen-
tru a ne verifica lucrarea! Erau acolo lucruri pe care nu le cunoºtea
ºi despre care credea cã nu sunt corecte… Dl Profesor Nicolae
Taftã, un excelent pedagog ºi minunat coleg, i-a spus rãspicat
cã lucrarea noastrã nu poate fi notatã cu mai puþin de 10, la
care acea doamnã a replicat cã n-a dat niciodatã 10 ºi nici nu
va da acum, cu atât mai puþin unui individ din cauza cãruia a tre-
buit sã stea 8 ore în Bibliotecã… A doua zi, când ne-am dus la
oral, auzindu-ne numele, a exclamat: A, dumneata eºti deci… ªi,
contrar tuturor uzanþelor, ne-a schimbat pe loc subiectul cerân-
du-ne imperativ sã prezentãm totul fãrã timp de gândire, ca sã
dovedim cã meritãm acel zece…

Dupã Revoluþie, am venit la Galaþi, unde am ocupat un post
de editor-lector de carte la editura „Porto Franco“. In 1990, am
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1995!!! Cã doar nimeni nu-i/nu trebuie sã fie profet în þara lui,
nu-i aºa?!

Indiferenþa conaþionalilor nu a avut darul sã ne facã sã aban-
donãm sau sã reducem viteza motoarelor, dimpotrivã. Nu am
trudit pe ogoarele culturii româneºti cu gândul la vreo rãs-
platã! Asta este prima lecþie de viaþã, dacã vreþi, pe care
o transmit urmaºilor: tot ce fac, sã facã dezinteresat, nu
cu gândul la câºtig sau la reputaþie/prestigiu câºtigate peste
noapte. S-o facã din ºi cu convingere, sub imperiul unei moti-
vaþii puternice ºi… motivante! S-o facã nu din obligaþie, ci
din plãcere ºi cu plãcere, altfel nu vor izbândi defel! Dãruire,
seriozitate, pricepere (cunoaºtere + acumulãri permanente),
talent ºi, nu în ultimul rând, ci în primul rând — foarte multã
aplecare, acribie chiar, implicare totalã într-un efort pe
mãsura ambiþiilor ºi scopului propus. Foarte multã muncã,
cu multã abnegaþie — uneori pânã la sacrifiu — va rodi, într-o
bunã zi, satisfacþiile aºteptate de truditor… 

NOSTALGIA SATULUI DE ALTÃDATÃ

Prof. univ. dr. Dumitru Jompan

Mã încearcã adeseori, în ultima vreme, nostalgia satului
românesc de altãdatã, Sã fie, oare, acesta un sentiment care îl
stãpâneºte pe intelectualul nãscut ºi crescut la þarã, ajuns la vârs-
ta senectuþii? Sau poate mutaþiile mult prea rapide petrecute în
acest spaþiu al „veºniciei noastre?“. Vorba poetului: „de-o fi una
de-o fi alta“ conºtient fiind de faptul cã timpul este ireversibil, tân-
jesc dupã mãlaiul copt sub þestul din vatra focului, dupã troiþele
impozante implantate la încruciºãrile uliþelor, dupã costumul po-
pular care aducea atâta nobleþe traiului curat al Anei ºi al lui Ion,
dupã casa cu pridvor, dupã atâtea ºi atâtea alte elemente care
dãdeau o anumitã personalitate satului meu ºi celor de aiurea.

Inimaginabil de rapid, poarta þãrãneascã, cu trafore, a
înlocuit-o pe cea „în parchetaje“, succedându-i poarta „cu porum-
bar“, cu aplicaþii de simboluri astrale, fito ºi zoomorfe, precum
ºi cu figuri geometrice ca, în fine, sã fie înlocuite cu poarta con-
fecþionatã din fier forjat.
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Roederer. La prima noastrã întâlnire (când ne-a citit cu nesaþ
cartea Mots de passe, publicatã de editura L’Ancrier a lui Lau-
rent Bayart, Director al DRAC — Direction Régionale des Affaires
Culturelles), dna Roederer ne-a pus o întrebare ciudatã, extrem
de delicatã, ce pãrea o capcanã în toatã regula: Ce ziceþi, dle
Frosin, meritã sã le acordãm ºi dlor Marin Sorescu ºi Eugen Simion
aceastã distincþie? La care am rãspuns, stupefiat: Vã rog sã luaþi
medalia mea ºi sã o daþi dlui Marin Sorescu ºi sã mai procuraþi
una, pe care sã o conferiþi marelui critic literar ºi om de culturã,
Academicianul Eugen Simion. Trebuie sã aveþi în vedere cã eu
sunt un începãtor într-ale literaturii; deºi vin foarte tare din urmã
ºi obþin rezultate spectaculoase, totuºi cei doi sunt consideraþi
niºte titani în domeniul lor ºi o meritã cu prisosinþã, mult înain-
tea mea! Nici nu am de gând s-o accept dacã nu le-o conferiþi
ºi celor doi Mari Oameni! Mulþumitã de rãspuns, m-a asigurat
cã cei doi vor primi acea Medalie, ceea ce s-a ºi întâmplat, douã
sãptãmâni mai târziu. 

În ce priveºte cariera didacticã universitarã, am fost coop-
tat în echipa Facultãþii de Litere, Istorie ºi Teologie a Universitãþii
„Dunãrea de Jos“ din Galaþi, pentru cã unele persoane ºi-au amintit
de performanþa noastrã de la Definitivat. In 10 ani, am trecut
de la gradul de Lector la cel de Profesor doctor, mai nou având
ºi calitatea de Expert CNCSIS. Cca 25 lucrãri cu caracter uni-
versitar au jalonat, pânã acum, parcursul nostru didactic. De
remarcat cã, aºa cum suntem autorul primului dicþionar de Argou
Francez — Român din România, publicat de editura Nemira în
1995, suntem ºi autorul primului dicþionar juridic Francez —
Român. Desigur, activitatea noastrã didacticã a trecut neobser-
vatã în þarã, fiind, în schimb, încoronatã de Ordinul naþional francez
al Laurilor Academici în grad de Ofiþer! Aºa cum, în þarã, acti-
vitatea noastrã literarã ºi de traducãtor a trecut practic ºi ea
neobservatã — abia în 2002 am primit Premiul pentru Traduceri
în limbi strãine al Uniunii Scriitorilor din România, în 2000 pri-
misesem deja gradul de Cavaler al Ordinului naþional Francez al
Artelor ºi Literelor. Un soi de echivalent am primit în 2004 (!),
când am primit gradul de Cavaler al Ordinului Meritul Cultural;
interesant este cã am fost laureat de Parlamentul European, pen-
tru activitãþile noastre în plan literar, cultural ºi artistic, încã din
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satului ºi trecãtorilor strãini, se mai pãstreazã doar în parte de
cãtre cei bãtrâni.

În concepþia noastrã, douã sunt forþele care au acþionat
în sensul alterãrii bunului simþ al omului de la þarã: îndepãrtarea
de biserica ortodoxã, moºtenire a epocii prerevoluþionare ºi „eman-
ciparea“ (în sens negativ) a tineretului prin abordarea unei þinute
vestimentare, a unei muzici cosmopolite, a unui mod de expri-
mare pe cât de vulgar, pe atât de neadecvat ideii de românitate,
albã ca neaua, curatã ca ºi sufletul acestui popor greu încercat
de vreme.

S-au încãlcat în acest fel cel puþin douã legi: una elabo-
ratã de Marele Anonim (aºadar o cutumã): „Poartã-te cum þi-e
portul / ªi vorbeºte cum þi-e vorba“

ªi cealaltã „dictatã“ de Anton Pan: „Cântã mãi frate române,
/ Pe graiul ºi limba ta / ªi lasã cele strãine / Ei de a ºi le cânta“

În satul românesc postrevoluþionar mult sperata „ierarhizare
a valorilor“, mai ales în ceea ce priveºte intelectualitatea, nu a
fost pusã în aplicaþie. Non-valoarea, parvenitismul biciuiesc ºi
scuipã în obraz tot ceea ce vine în sprijinul activitãþii de „cultu-
ralizare a maselor“., Mai sunt încã destui cei care cautã originea
acestei sintagme haretiene în ideologia comunistã. Gravã eroare.
Intelectualii „de rasã“ care se încãpãþâneazã sã ducã mai departe,
cu mare greutate ºi cu sprijinul unor împãtimiþi, carul alegoric
al culturii româneºti, instruind coruri, echipe de dansuri, de teatru
etc., sunt loviþi de te miri cine: un primar incult urcat în scaunul
administraþiei publice prin manevrele acoliþilor sãi, opac la tot ceea
ce înseamnã progres prin culturã. Ploaia copitelor, mai mult sau
mai puþin ortodoxe, încasate de aceste fiinþe firave, lipsite de orice
fel de protecþie socialã, nu numai cã este nespus de dureroasã,
dar are ºi un scop precis: strivirea „corolei de minuni a lumii“.

Cine ºi când va gãsi forþa ºi mijloacele necesare pentru a
readuce tradiþiile culturale în satul românesc vãduvit ºi vlãguit de
forþa cheltuitã în tentativa de a-ºi recãpãta aceea personalitate
caracteristicã, inconfundabilã?
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ªi toate acestea s-au petrecut în doar câþiva ani, sub ochii
miraþi de spiritul novator al unei singure generaþii.

Au mai rãmas pe ici, pe colo, câteva mãrturii ale satului
arhaic: un jug de boi mâncat de cari, o sucalã visând palmele
roºii ale unei tinere þesãtoare, un pârleaz în amintirea cãruia se
þes ºi acum vechi idile.

O datã cu trecerea la casa „cu ocol întãrit“ în care pãsãrile
cerului cu greu mai pot sã intre, ºi sufletul þãranului român a
devenit mai intrinsec, mai egoist, necomunicativ. Zidurile
groase, puternice strãjuiesc acum, ca într-o cetate, ºi „vatra focu-
lui“ ºi “ stratul mumelor“ ºi tot ceea ce înainte conducea spre
buna înþelegere, comuniune, confrerie.

Iatã atâtea repere, atâtea tentaþii înspre care mi-am îndrep-
tat atenþia ca etnograf pentru a imortaliza pe peliculã ºi a pune
în paginile mai multor articole, studii, comunicãri ºi în câteva vo-
lume, nectarul ºi mierea hãrniciei strãmoºilor mei, elixirul vieþii,
cea mai preþioasã hranã sufleteascã pentru urmaºi.

S-a dus ºi Baba Marea „lu Nanu“, Moº Vidu „lu Buzãntoane“,
bãsmuitori de clasã, care mi-au populat copilãria cu o puzderie
de fiinþe imateriale. S-au stins ca stelele cãzãtoare din seninul
nopþilor de altãdatã.

„S-au stins“ baladele ºi doinele s-au decantat în „lada de
zestre“, ca peste vreme, cine ºtie când, sã renascã. Pânã la
„învierea“ lor, pânã la „o noua venire“ în folclorul viu al localitãþii
le-am cules cu grijã ºi le-am aºezat, ca pe niºte înmiresmate flori
de câmp în volumul „Folclor din Marga“ ca un preþios dar de la
bunici pentru nepoþi, ca un „pod de aramã peste vãmile“ dintre
generaþii, greu încercate de intemperiile vremurilor pe care le
trãim.

Nu se poate spune însã cã unitatea de vederi, o anumitã
unitate de vederi, nu ar exista în satul românesc contemporan.
Existã, sigur existã, dar nu una de tip „constructiv“ ci de dezbina-
re, de fãrâmiþare a obºtilor sãteºti solid consolidate în timp. Nu
se mai înþeleg pãrinþii cu copiii, fraþii ºi cumnaþii între ei, o fa-
milie cu alta din imediata sa vecinãtate, generaþiile între ele, elevi
cu foºtii învãþãtori ºi profesori.

Respectul specific omului de la þarã manifestat prin: salut,
scoaterea cãciulii ºi sculatul în picioare în faþa intelectualilor
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Cãsãpirea vârtoasã ºi vânjoasã a „stalinistei“ ar fi continuat
dacã nu trebuia sã plecãm încolonaþi spre bisericã, unde la ora
12,00 avea loc slujba de parastas pentru Stalin, cu tragere de
clopote, smiorcãieli ºi alte vaiete, precum ºi cuvântãri cu veºnicã
pomenire, ca sã-i þinã de „cald“ tiranului dictator, cum avea sã
fie „adjectivat“ mai târziu.

Urcând priporul spre bisericã, pentru prima datã în viaþa
mea (obiºnuit urcam pe o altã potecã a dealului unde era bise-
rica) am vãzut deasupra porþii scris cu vopsea albã pe scândura
vopsitã în negru: „Eu sunt Calea, Adevãrul ºi Viaþa!“ (Ioan 14, 6).

Nu-mi venea sã cred! Oarecum, fascinat am rãmas proþãpit
locului ºi mã uitam cu dinadinsul, memorând textul ºi locul de
unde era luat. Dintr-odatã mã trezesc cu un dupac (aºa se zice
pe la noi) adicã, un pumn mai acãtãrii, dupã cap, de mi-au clãnþãnit
dinþii. Când mã uit, diriginta mea, bat-o vina, se repezea cu al
doilea pumn, spunându-mi, cu voce acrã, sã þin rândul cu elevii
cei cuminþi.

În bisericã, lumini ca de Paºti, colaci cât roata cãruþii, co-
livã cât ziua târgului, sticle de vin (bietul Stalin, avea ce sã „guste“
ºi dupã moarte!), preotul Savin cu vocea lui de Pavarotti, glãsuia
cântãri ºi rugãciuni, într-o atmosferã „încremenitã“ de durere!

Dupã atâta chelfãnealã, datã unui „aiurit“ care se veselea
la moartea „tãtucului“, mi s-a acrit de slujba la care eram bãtuþi
ca sã asistãm.

Strecurându-mã, uºurel — uºurel, dupã ce am vãzut cum
toþi se holbeazã cãtre colacii ºi colivele împodobite cu lumânãri,
am ºters-o din bisericã frumuºel, luând-o direct spre casã. Am
luat-o pe direct, adicã în linie dreaptã, sãrind gardurile grãdinilor
întâlnite în cale, vreo ºase, dupã câte îmi amintesc. Am ajuns
acasã. Intru direct în camera unde era Biblia pusã într-un raft
al dulapului. Acolo umbla numai tata în zilele de sãrbãtoare, când
ne citea cu ifos textele biblice!

Desfac învãlitura din bumbac aºezatã sfios de tata ºi deschid
Biblia pentru prima oarã în viaþa mea (la moartea lui Stalin, ca
sã vezi!), ºi caut locul de la Sfântul Ioan Evanghelistul, capitolul
14, versetul 6! Era exact textul scris pe arcada de la poarta clopot-
niþei, text care stãtea spre citire, într-o vreme când Iisus era con-
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„SÃ NU GLUMEASCÃ NIMENI ªI
NICIODATÃ CU EXISTENÞA DIN

ACEASTÃ LUME“
Calinic Argatu

Întrebãri cãtre Calinic episcopul ºi rãspunsurile sale
Ce a contribuit în mod decisiv în formaþia dumneavoastrã

culturalã (autori, cãrþi, personalitãþi povãþuitoare)?
Când se pun astfel de întrebãri, cu referire la persoana ta,

te apucã, fãrã sã vrei un sentiment plin de contradicþii. Ca sã
ieºi la luminã din hãþiºul de idei ºi stãri de lucruri, te hotãrãºti
sã fii sincer cu adevãrat ºi sã nu minþi în trei direcþii: lui Dum-
nezeu, oamenilor ºi þie însuþi!

Ca sã-þi fie mai comod, nu rãspunzi la nici un chestionar,
te faci cã eºti plin de sfiiciune, ce sã zic!, ºi o laºi baltã…

Preþuind osteneala scriitorului Artur Silvestri, m-am gândit
sã las mofturile ºi sã dau curs întrebãrilor sale.

Ca în viaþa fiecãrui om, ºi în ceea ce mi-a dat Dumnezeu
pânã acum, pot spune cã prima carte care m-a fermecat a fost
Biblia. Veþi zice, eh, poftim ºi ãsta, o dã cu Biblia acum! Dar, ca
sã fie pe potrivã ºi în rezumat, voi spune cã prin anul 1953, în
martie, dupã cum îmi aduc aminte, a murit Stalin.

În cartea de citire, pe pagina din dreapta era poza lui „tãtu-
cu“ Stalin, iar eu, având un creion roºu, i-am aplicat o semilunã
cu burta în jos în dreptul gâtului. Profesoara plângea, învãþãtorii
cotcodãceau sentimente eterne de iubire pentru cel care a
„salvat“ omenirea de primejdia de a fi înghiþitã de „urgia capita-
lismului“.

Povestea m-a amuzat peste mãsurã. Eram de 9 ani atunci.
Comedia sentimentalã m-a fãcut sã râd pe înfundate. Singur, de
capul meu, operam pe Stalin la gât cu creionul roºu. Vãdit ocu-
pat cu „opera“ mea chirurgicalã pe fila cãrþii, mã trezesc cu câte-
va pãlmi peste cap ºi cu faþa izbitã de bancã. Diriginta noastrã
vãzuse „desenul meu“ înroºit. Sângele îmi curgea ºiroaie din nas.
Devenisem un „caz“ special, spun eu azi, dupã atâta vreme
întunecatã.
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Dumnezeu n-ar fi gãurit pielea omului în dreptul urechilor, ochilor
ºi gurii, omul n-ar mai auzi, vedea ºi grãi de rãu pe aproapele lui!”

Ei, dar cum voi uita pe mãtuºa Irina de la Tioltiur din Tran-
silvania, pe Sandu Coratorul, pe Bel Ioan, casierul de la Cufoaia,
pe Filip Pop de la Borcut, pe doctorul Ion Buteanu din Târgu Lãpuº,
pe George Buº de la Secueu, care înjura pe Apostolul Pavel ca
ºi bietul Cioran neodihnitul?

Voi scrie, dacã voi mai putea, din cauza timpului, despre
oamenii care au avut un rost în viaþa mea. Atunci nu va rãmâne
unul care sã nu fie pomenit ºi le voi face câte un portret pe
mãsurã. Se cuvine!

Care a fost momentul de rãscruce care v-a determinat sã
vã îndreptaþi în direcþia pe care aþi urmat-o ulterior?

Când aveam ceva aniºori, vreo cinci-ºase, a murit un prunc
de vârsta mea. Era o primãvarã’n toi. A fost o jale peste mãsurã.
Mama lui plângea în bocete rãsunãtoare, pânã la cer. Adormi-
tul în Domnul, era ca un înger, era înnotând în petale de bujori
ºi trandafiri. Aºa de mult m-a impresionat totul, ºi mai ales pre-
dica mângâietoare a preotului Gheorghe Savin încât, de atunci,
m-am gândit sã devin preot tãmãduitor în cuvânt. Iar drumul spre
cãlugãrie îl datorez mamei care m-a dus de la trei ani, în traistã,
la mãnãstirile din Carpaþii Moldovei, dupã care am hãlãduit sin-
gur prin munþi.

De unde credeþi cã a provenit îndemnul fundamental, tainic,
hotãrâtor cãtre aceastã direcþie?

Slujbele religioase ortodoxe m-au înfiorat ºi înviorat în chip
tainic ºi definitiv. M-au pecetluit ºi aspirat pentru totdeauna!

Ce obiectiv principal a avut acþiunea dumneavoastrã crea-
toare, culturalã, cetãþeneascã?

Când eram mic prin plaiurile ºi obcinile Neamþului, în Tisa,
unde aveam un loc superb ºi coseam vara porþiunile mãsurate
de tata, când luam odihnã de amiazã, cu cãrbunele desenam pe
un rãzlog (felie de fag) biserici cu turle frumoase, sub care scriam
„mânãstire“! 

De atunci am simþit bucuria de a fi în spaþiul geometric al
naturii ºi a vedea frumuseþea lumii vãzute întru zidiri ºi ctitorii de
biserici. Aºa au venit de la sine restaurãri de monumente
bisericeºti, rectitoriri ºi ctitoriri de biserici de zid, de lemn ºi mãnãs-

83

testat ºi Biblia socotitã opiu pentru popor, iar sistemul ateist juca
þonþoroiul în conºtiinþa oamenilor dintr-o jumãtate de Europã!

Aºadar, prima întâlnire, efectivã, cu Biblia, am avut-o în mar-
tie 1953, când încã nu împlinisem nouã ani, dupã care nu m-am
despãrþit pânã azi ºi pânã la ultima suflare, cu ajutorul lui
Dumnezeu!

Ca sã nu mã întind prea mult cu „povestea vieþii mele“, cã
fiecare dintre noi, de altfel, are o poveste a vieþii lui, voi spune
cã ºi anumite cãrþi ºi cãrticele m-au „clãdit“ întru cele ce sunt
pânã azi. Aº aminti cartea dragã mie „Omul de aur“ de Jokai Mor,
ºi „Omul invizibil“, basmele lui Ispirescu ºi „trãznãile“ lui Ion
Creangã, precum ºi cãrticelele lui Nicodim Mãndiþã.

La Seminarul Teologic de la Mãnãstirea Neamþ am copiat
cele patru volume din Filocalia (erau doar patru) adusã din bi-
blioteca personalã de pãrintele profesor ºi diriginte Vasile Ignãtes-
cu, ucenicul de doctorat al lui Dumitru Stãniloae (traducãtorul
Filocaliei) ºi, ca sã nu supãr pe cineva, nu uit cãrþile serioase de
literaturã, aduse de acasã de severul profesor ªtefan Alexe. 

Eram un rãsfãþat, nu? 
Despre personalitãþile povãþuitoare aº avea multe de spus,

despre fiecare în parte ºi sunt multe tare. Cine poate uita pe
mama lui? Dar pe tata? Îmi aduc aminte des de profesoarele
mele mai ales: Maria Nuþu de la Cracãul Negru, Raveica Ghineþ,
Mariana Vodã de la Bãlþãteºti, Lucia Melinte cea hotãrâtã în cre-
dinþã, Ion Ivan, profesor ºi directorul Seminarului de la Neamþ,
ªtefan Alexe, Ilie Georgescu, Ioan Serafimceanu, Anibal Panþiru,
Maica Eufrosina Andriºoaie, Nicodim Mãndiþã, ºi câþi alþii, Doamne!

Mai târziu, la facultate, Mircea Pãcurariu, cel mai vechi pro-
fesor ºi prieten de inimã, îmi permit a spune, cu învoirea sa, rãmas
statornic pânã azi, Ioan Alexandru poetul, George Bãlãiþã ºi alþi
scriitori de inimã, Patriarhul Iustin, preotul Gheorghe Savin, cel
care m-a botezat ºi învãþat pentru Seminarul Teologic. Dar despre
Arhiepiscopul Teofil Herineanu, ce voi spune, modelul meu din
tinereþe pânã la bãtrâneþe, chiar dacã unora, care îl grãiesc de
rãu, li se potriveºte vorba aceea: „Gura-i pusã prost, încolo totul
ar fi bine!“ ºi asta zisã ni se mai potriveºte la mulþi!

Sau cum a zis Creangã, sãtul pânã peste cap de liorbãiala
(a se citi: râioasã ºi leproasã vorbã cârcotaºã!) oamenilor: „Dacã
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Îmi vin în minte: „Toamna vieþii vine fãrã sã ºtii când, nici
de unde… Poveºti sunt toate în lumea asta“… ªi ca sã te ostoieºti,
îþi pui capul pe perna care scrie: „Suferinþã tu, dureros de dulce!“,
cum dreptate avea Eminescu a spune!

Mai avem de lucru mult. Cercul este pe jumãtate de împli-
nit. Domnul va împlini cu noi dupã a Sa voie!

Ce ar trebui sã ºtie cei ce vor continua acþiunea dumnea-
voastrã ca sã continue cu folos de unde aþi lãsat-o sau o veþi
lãsa?

Voi pregãti un plan pentru o sutã de ani, pentru cei care
vor veni dupã noi. Dacã vor avea credinþã ºi fricã de Dumnezeu,
precum ºi ruºine de oamenii care s-au dus în Þara de peste veac
ºi cei contemporani lor, vor pãºi cu sfialã, zidind ºi pãstrând ºi
nu ca porcii mistreþi, prin pãpuºoi umblând, rupând ºi mâncând!

Care credeþi cã este lecþia vieþii ºi faptei dumneavoastrã
faþã de urmaºi ºi care va fi predania ce o primesc aceºtia?

Calinic episcopul: Sã nu glumeascã, nimeni ºi niciodatã cu
existenþa din aceastã lume ºi sã pãºeascã sfielnici pe urmele de
pe aºternutul picioarelor lui Dumnezeu! Sã se lase în voia lui Dum-
nezeu, Cãruia sã-I solicite binecuvântarea ºi ajutorul în lucrurile
de zi cu zi! Sã zideascã frumuseþi, fiecare om, adãugând la fru-
museþile lui Dumnezeu, fãrã odihnã ºi cu putere multã! Sã facã
totul frumos ºi curat în jurul lui ca ºi înlãuntrul lui, în suflet ºi în
inimã ºi în toatã fiinþa, casã nouã, proaspãtã, sãlaºul cel de tainã
al lui Dumnezeu! 

REVISTA „HELIS“ ESTE DECLARAÞIA MEA
DE DRAGOSTE PENTRU OAMENII DIN

ZONA ÎN CARE TRÃIESC

Gheorghe Dobre

Orice lucru bine fãcut, mai ales pe terenul culturii, are în
el, implicit, un mesaj pentru urmaºi. Cuvinte pentru urmaºi ar
conþine, astfel, un mesaj cât mai bine luminat, construit pentru
nevoia momentului, dar care ar putea avea bãtaie lungã tocmai
pentru cã ºi-a dovedit utilitatea imediatã. Din care urmaºii ar avea
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tiri în toate spaþiile unde am fost trimis: Cluj, Maramureº, Ilfov,
Bucureºti, Vâlcea, Olt, Teleorman ºi Argeº. ªcoli Liceale Teologice,
Facultate de Teologie, reviste ºi ziare ºi alte cãrþi publicate, epar-
hiale ºi personale, se adaugã, încununând lucrãrile, dimpreunã
cu personalul clerical, monahal ºi cel mirean deopotrivã.

De ce aþi iniþiat ºi susþinut aceastã acþiune? 
Din iubire pentru aceastã frumuseþe a lumii vãzute, în tot

ce a zidit Dumnezeu Cel Atotiubitorul!
Ce dificultãþi, ºi de ce naturã, aþi avut de biruit în docu-

mentare, realizare, organizare?
Despre dificultãþi ce sã spun? Mai bine tac la acest punct.

Este prea mult de spus ºi mã simt încã mult cãtrãnit. Nu vreau
sã mai dezgrop morþii ºi nici pe cei vii sã-i mai amãrãsc. A fost
cumplit ºi nu vreau sã mai condamn pe nimeni. Dumnezeu sã-i
ierte pe toþi, de toate miºeliile ºi pe mine cã le-am dat de furcã.
Ceea ce vreau sã spun, celor care citesc cu drag, este, sã nu
uite, sã se fereascã de proºti, orgolioºi, rãi, vicleni, mincinoºi ºi
invidioºi ºi mai ales de ai sãi, cã-s mai negri, unii, decât catranul!

Ce reazem aþi simþit în aceastã acþiune grea, contribuind
la biruinþa asupra obstacolelor?

Dumnezeu, Maica Domnului, Sfinþii la care m-am rugat, preo-
þii ºi mirenii, mai ales, creºtinii cei de aur ai Bisericii Strãbune.
Îi mulþumesc lui Dumnezeu, Clerului ºi Poporului cel binecredin-
cios pentru tot ce s-a sãvârºit în ogorul Domnului!

Cât credeþi cã aþi realizat pânã acum din ce trebuia (ºi ce
mai trebuie fãcut)?

Lucrurile ºi lucrãrile au ajuns cam la jumãtate, mai ales cã
Eparhia Argeºului ºi Muscelului este tânãrã, reînfiinþatã din 1990.
A fost distrusã complet ca inventar, cotropindu-se terenuri, clãdiri,
bunuri de patrimoniu. Refacerea este un lucru extrem de greu
mai ales cã cei în drept sã refacã cele distruse nu se aratã sin-
cer, totdeauna, a avea disponibilitate. Acum sperãm cã Ion
Cârstoiu, prefectul pe viaþã al Argeºului va face reparaþiile mate-
riale ºi morale ale acestei Eparhii, devenind un ctitor de seamã. 

Cei cu care lucrez au înþeles cã suntem un neam de sac-
rificiu ºi cã cei de dupã noi se vor bucura de osteneala noastrã
ºi, în loc sã mulþumeascã, unii vor strâmba din nas, ca niºte neis-
prãviþi în a înþelege sacrificiile înaintaºilor.
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sã-l fac cel mai bine. Dacã sunt ºi citit, cu atât mai bine, înseamnã
cã pot comunica ºi acesta este lucrul cel mai important. Comunicând,
îi modifici pe ceilalþi, remodelându-te ºi tu continuu. Dincolo de
textele mele, cred cã lucrul cel mai important ºi foarte folositor
pe care l-am reuºit este revista HELIS. Este declaraþia mea de
dragoste pentru oamenii din zona în care trãiesc. Orice lucru nou
apare ca sã umple o lipsã. HELIS era cerutã de acel gol, care
fãcea din aceastã zonã a Bãrãganului o patã albã pe hãrþile
României, imagine falsã, nedreaptã, pe care nu o meritam. Am
resimþit dureros acea lipsã ºi cineva mai presus de mine m-a
pus la treabã (nu am altã explicaþie). Încet-încet, începând cu luna
mai, 2003, am adunat în paginile ei fragmente dintr-o lume extra-
ordinarã, plinã de istorie, de fapte, de oameni, al cãror trecut
se duce în urmã cu 7.000 de ani ºi continuã cu un prezent plin
de speranþe. HELIS este scrisã de ialomiþeni care-ºi iubesc þinutul,
cultura ºi trecutul, oriunde s-ar afla în lume.

În chimie, într-o soluþie ajunsã la suprasaturare apar, na-
tural, centri de cristalizare. HELIS e un astfel de centru de
cristalizare, apãrut natural, datoritã unei atmosfere culturale ajun-
sã la suprasaturare. Este molecula care adunã în jurul ei truda
oamenilor care gândesc ºi muncesc cu dragoste pentru aceste
locuri. Aici, cei de acum ºi cei ce vor veni pot gãsi cuvinte folo-
sitoare, modele ºi exemple pentru Omul Român. Mã bucur pen-
tru faptul cã eu am gândit, pus în practicã ºi continuat aceastã
lucrare, dus de mânã de acel Cineva-care-ne-iubeºte.Dupã trei
ani de la apariþie, îmi dau seama cã HELIS este cel mai impor-
tant proiect al cetãþeanului Gheorghe Dobre.

Despre dificultãþi se poate vorbi la nesfârºit, dar ar semã-
na a vãicãrealã. Important este cã luptãtorul din mine a reuºit
sã-ºi atingã scopul. Restul nu mai conteazã. Reazemul în aceastã
acþiune grea, pentru cã a fost grea ºi este grea, care m-a aju-
tat sã depãºesc obstacolele este credinþa cã acest colþ de Bãrã-
gan are tot ce-i trebuie pentru a sta alãturi de celelalte zone cul-
turale ale României. Eu am trecut de la afirmaþie la faptã, la
demonstraþie. De fapt, eu mai puþin, colaboratorii mei mai mult.

Mã întorc la uimirea pe care mi-a trezit-o domnul Silvestri.
Dânsul m-a obligat, într-un fel, sã ies din mine, sã mã studiez ºi
sã mã minunez! Tot ce m-a „mânat în luptã“ exista, dar neconºtien-
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ceva de învãþat. Adicã sã-þi trãieºti viaþa, acum ºi aici, curat, cinstit,
sã munceºti bine, cu folos, sã ºtii cã faci parte dintr-un continuum
la care te adaugi. Sã te construieºti, sã te zideºti în propria-þi
lucrare, cu alte cuvinte. În limba ta, în cultura ta, în istoria ta,
în spaþiul tãu, clamându-þi individualitatea, dar laolaltã ºi întrepãtrun-
zându-te cu celelalte limbi, culturi, istorii, spaþii umane. ªi sã nu
uiþi niciodatã cã Dumnezeu este deasupra.

Sã lucrezi pentru prezent, pentru cã, aºa cum spunea Feri-
citul Augustin, nu existã decât un timp, prezentul, desfãcut în
trei: prezentul trecutului, prezentul prezentului ºi prezentul viitoru-
lui. Aceste entitãþi le gândim simultan, întreþesut, inexplicabil. Dacã
ºtii acest lucru, poþi sã-þi conturezi limita, peras, cât mai clar,
poþi scãpa de neant, poþi fi perceput corect de cãtre ceilalþi, vei
avea un nume ºi un chip. Bune ºi pentru urmaºi. Sã devii model
ºi exemplu pentru urmaºi înseamnã, pentru mine, sã nu-þi ratezi
prezentul.

Românii ºi România trec printr-un moment de cumpãnã
când, dincolo de reintrarea în lumea civilizatã, cu toate câºtigurile
ei, pot fi înghiþiþi fãrã milã de nivelarea globalizãrii dacã nu-ºi recu-
pereazã identitatea, mai ales culturalã, ºi dacã nu ºi-o afirmã ºi
ºi-o impun. Întrebarea e dacã avem identitate, dacã e valoroasã
ºi dacã ea se poate impune ca model. Cred cã da, însã nu ne
putem clama identitatea decât dacã vom capacita imensele re-
zerve de energie, încã nefolosite sau folosite aiurea. Avem o ºansã,
pe care trebuie sã ne-o jucãm. Aici putem vorbi de modele ºi
exemple pentru Omul Român.

Revenind la provocarea domnului Silvestri, trebuie sã re-
cunosc faptul cã am fost puþin ºocat când am primit invitaþia de
a scrie câteva „cuvinte pentru urmaºi“, lucrare deloc uºoarã ºi
nu pentru oricine. S-a gândit vreodatã Gheorghe Dobre la urmaºi,
la faptul cã munca ºi gândurile lui ar prezenta oareºce interes
pentru cei ce vor veni? Cred cã da, indirect, atâta timp cât a
încercat sã-ºi facã treaba bine ºi nu ºi-a ratat prezentul, convins
cã face parte dintr-un continuum, la care sperã sã se adauge.

Ce a contribuit în mod decisiv la formaþia mea culturalã?
Curiozitatea, dorinþa de a cunoaºte. Vreau sã ºtiu pe ce lume
trãiesc, sã-mi gãsesc locul, sã mã construiesc (am mai spus-o)
ºi sã-mi afirm personalitatea, câtã e, scriind, lucrul pe care ºtiu
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va fi mai uºor, ne va fi mai greu dupã asta, nouã, românilor basa-
rabeni?! Nu ºtiu. Deocamdatã aceleaºi frunze ne mai mãnâncã
sãnãtatea. Sãgeþile unei cumplite sãrãcii ne ciuruiesc plãmânii.
Din când în când, ieºim la margine la ºosea, ºtergându-ne ochii
de lacrimi. „Las’ cã vin americanii“.

*

Sã revin, însã, la poezie pentru cã ea a fost legatã de Bise-
ricã. Pot fi oare concepuþi Eminescu, Blaga, Goga, Nichifor Crainic,
Radu Gyr ºi atâþia alþi mari poeþi, pot fi oare ei concepuþi în afara
credinþei strãmoºilor noºtri? Nu ºtiu exact de unde vine poezia
mea, dar ºtiu cã am descoperit frumuseþea Limbii Române în
poezie, iar în Limba Românã ne-am descoperit Þara despre care
în copilãrie ºi adolescenþã nu ºtiam aproape nimic. Graiul Român
nu te lasã niciodatã singur. Ne-am ajutat unul pe altul ºi într-o zi
am trecut Prutul fãrã sã ne observe grãnicerii. Iatã, însã, cã
grãnicerul de pretutindeni m-a gãsit ºi-n America. Iatã cã nu mã
pot simþi liber nici acolo. Doamne, tare-i încurcat neamul nostru!

*

În poezie, eu nu am dorit sã se audã niºte cuvinte care,
deseori, sunt prefãcute, false, adicã lipsite de orice sens, de sen-
sul care îþi primejduieºte uneori viaþa. Am dorit sã se audã cãderea
Niagarei lacrimii mele care probabil s-a vãrsat în inima românilor
de peste tot. Au fost niºte clipe când lacrima mea nu s-a certat
cu lacrima lor. Mãrturisesc cã românul care nu aude cãderea
lacrimii altui român nu mã intereseazã, fie el ºi cel mai bogat
om din lume.

„TOT CE EXISTÃ ARE UN SENS“

Ivan Evseev

Mã simt, desigur, onorat pentru invitaþia de a fi prezent
în paginile acestei insolite publicaþii. Titlul ei totuºi mã des-
cumpãneºte ºi puþin mã inhibã. Are ceva foarte solemn ºi
grav. Cuvinte pentru urmaºi impune un gen de responsabi-
litate eticã, rostitã într-un registru stilistic mai înalt, cu care
nu prea sunt obiºnuit în viaþa mea cea de toate zilele.
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tizat, am acþionat pânã acum convins cã e bine ceea ce fac ºi-am
fost absorbit doar de fapte. Mã cred un producãtor de fapte ºi
acþionez ca atare. Acum m-am oprit ºi-am fãcut un inventar. E
mult, e puþin, e valoros sau nu, nu e treaba mea sã cântãresc.
Dupã aceastã micã întrerupere, mã voi întoarce la prezentul
prezentului ºi-o sã-ncerc sã-mi fac treaba cât mai bine posibil.
Pentru cã, nu-i aºa, orice lucru bine fãcut conþine în el un mesaj
pentru urmaºi.

„CÂTEVA CUVINTE DIN AMINTIRE
ªI DIN TOT TIMPUL“

Grigore Vieru (Chiºinãu)

Flãmândã ºi desculþã a fost copilãria ºi adolescenþa mea.
Flãmând ºi desculþ strãbãteam pe jos opt km. pânã acasã în satul
natal, de la ºcoala din Lipcani, un orãºel de pe malul stâng al
Prutului — unde îmi fãceam studiile medii. Maica mea, vãduvã de
rãzboi, trudea la cultura tutunului. Muncã extrem de grea ºi dãunã-
toare sãnãtãþii. Plantaþia era nesfârºitã ºi bietele femei ieºeau
din când în când la marginea ei, la ºosea, sã mai ia o gurã de
aer curat ºi pentru a-ºi ºterge cu colþul basmalei lacrimile stâr-
nite de iuþeala otrãvii frunzelor de tabac. Am compus mai târ-
ziu, prin anii ’70, un poem despre asta, care suna astfel: „Pe
câmpul/ cu pomi ciudaþi de tabac — tãcut înaintezi./ Limbi verzi
de ºerpi uriaºi/ fiinþa ta înconjoarã./ Dar tu înaintezi./ Nu mai
vine, mamã, nimeni din urmã/ afarã de pâinea ta/ învelitã în
ºtergar/ ºi cerul din spate/ eliberat de frunzele mari./ Doamne,/
cât cer deasupra unei singure/ pâini!“ Maicã-mea ieºea mai des
la ºosea, la marginea plantaþiei, ºi femeile ºtiau de ce: — poate
cã vine bãiatul ei din Lipcani de la ºcoalã ºi mãicuþa lui îi va întinde
o coajã de pâine învelitã în ºtergar. Îmi amintesc cã tot pe atunci,
pe la începutul anilor ’50, în ochii multor oameni licãrea o caldã
ºi alinãtoare luminã: „Las’ cã vin americanii“. Americanii erau aºtep-
taþi ºi în þara de peste Prut, în România de care eram despãrþiþi
ºi mai suntem ºi azi în mod criminal. Americanii au venit totuºi
în România abia când au invitat România sã adere la NATO. Ne
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din copilãrie, mai ales cele din satul Pãtlãgeanca, de lângã Tul-
cea mea natalã, unde aveam rude ºi unde îmi petreceam toate
vacanþele de elev. O jumãtate din sat era locuitã de români ºi
cealaltã jumãtate — de ruºi lipoveni. Cele douã nemuri trãiau în
bunã vecinãtate ºi într-o înþelegere perfectã. Îmi plãceau obiceiurile
ºi ale unora ºi ale altora. Ascultam cu plãcere cântecele bãtrâneºti
ale lipovenilor, dar ºi doinele sau legendele românilor. Rânduiala
vieþii tradiþionale a satului, ritualitatea efectuãrii muncilor agricole
sau îndeletnicirilor casnice, pitorescul sãrbãtorilor îmi impuneau
respect ºi îmi creau starea de bine ºi frumos, îmi sugerau ideea
unei armonizãri a omului cu natura. 

Am început sã înþeleg cu adevãrat sensurile profunde ale
manifestãrilor folclorice abia în anii studenþiei, petrecutã, ca bur-
sier al statului român, la Universitatea din Sankt-Petersburg. Aici
l-am avut ca profesor pe ilustrul folclorist ºi etnolog, Vladimir
Iakovlevici Propp. La cursurile ºi seminariile acestui mare savant
ºi minunat pedagog am aflat cã orice imagine, orice personaj,
act ºi aproape orice cuvânt dintr-un text folcloric, fie el mit, basm,
legendã sau cântec de leagãn are o mare încãrcãturã semnifica-
tivã, care vizeazã lumi tainice, care vorbeºte despre valori perene
ºi universale. Acestui tip de semn cultural grecii antici i-au dat
denumirea de simbol. Unele din simboluri au o vechime consi-
derabilã, caracter universal ºi alcãtuiesc un fel de fundament al
sufletului uman. Ele se numesc arhetipuri. Cãutãrii simbolurilor
ºi arhetipurilor culturale în cultura universalã ºi în cea româneascã
am consacrat cea mai mare parte a vieþii mele de cercetãtor.
Deoarece impulsul spre acest domeniu de reflecþie ºi de inves-
tigaþie ºtiinþificã l-am primit de la profesorul meu leningrãdean,
memoriei lui Vladimir Iakovlevici Propp i-am consacrat prima mea
lucrare teoreticã din acest domeniu — cartea Cuvânt-simbol-mit
(Timiºoara, Editura Facla, 1984).

Dar biografia mea de cãrturar, de dascãl ºi de cetãþean a
fost marcatã extrem de puternic de întâlnirea providenþialã ºi cu
un alt mare om de ºtiinþã. E vorba de profesorul ºi academicia-
nul român Gheorghe Ivãnescu — autorul monumentalei lucrãri Isto-
ria limbii române (Iaºi, Editura Junimea, 1980, 766 p.). Izgonit
de cãtre comisarii ideologiei comuniste de la Universitatea din
Iaºi, pentru vederile sale neortodoxe în domeniul lingvisticii, pro-
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În pragul împlinirii celor ºapte decenii de viaþã, am ajuns la
concluzia cã cel mai frumos lucru din conduita unui om, atât în
planul relaþiilor strict personale, cât ºi în viaþa civicã e firescul,
sinceritatea cuvintelor ºi naturaleþea gesturilor. Ca atare, în loc
sã par înþelept, profund ºi grav, voi încerca sã fiu cât mai sim-
plu ºi cât se poate de sincer.

Sunt profesor universitar consultant la Universitatea de Vest
din Timiºoara. Dupã cum se spune ºi se scrie despre persoana
mea, am reuºit sã realizez câteva lucruri bune ca dascãl, îndrumã-
tor de doctorat ºi cercetãtor în domeniul lingvisticii ºi semioticii
folclorului. Privind retrospectiv drumul meu prin viaþã, consider
cã nu am fãcut altceva decât sã mã las cãlãuzit de un impuls
interior ºi sã caut rãspunsul la câteva întrebãri care au mijit în
cãpºorul meu de copil, nãscut ºi crescut pe malurile Dunãrii ºi
pe colinele Dobrogei, pline de tainele istoriei. Am considerat ºi
continui sã cred cu tãrie cã fiecare din noi e cu adevãrat genial,
liber ºi creator numai în copilãrie. Dacã nu pierzi pe parcursul
vieþii aceste daruri, cu siguranþã, devii o persoanã creatoare.
Desigur, ai nevoie mereu de alteritate, de oamenii din jur care
sã probeze justeþea actelor, trãirilor ºi gândurilor tale. Mult con-
teazã ºi ambianþa familialã.

M-am nãscut într-o familie de ruºi lipoveni, cu credinþã
nestrãmutatã în bunul Dumnezeu ºi principii morale ferme. De
la ei am învãþat cã tradiþia neamului tãu trebuie respectatã, fãrã
a nutri un sentiment de urã, dispreþ sau intoleranþã faþã de limba,
religia, portul ºi obiceiurile altor neamuri. Tot ce existã are un
sens, îmi spunea mama. Pânã ºi rãul are o anumitã justificare.
Fãrã acesta, n-am ºti ce este bine ºi frumos.

De atunci, socotesc, cã nu am fãcut altceva decât sã caut
sensul, logosul adesea bine camuflat al lucrurilor care mã încon-
joarã. Parcã, fãrã voia mea, în lingvisticã, am ajuns sã fiu seman-
tician, adicã un Sherlock Holmes al sensurilor cuvintelor. M-am
ocupat de etimologie pentru cã eram curios sã aflu de ce un anu-
mit lucru se numeºte într-un anume fel într-o limbã ºi cu totul
altfel în alta. Apartenenþa mea la douã limbi ºi la douã culturi
diferite, cea rusã ºi cea româneascã, a fost de bun augur. Acest
fapt m-a ajutat sã înþeleg particularitãþile naþionale ºi sã apre-
ciez geniul fiecãrui popor. Am pãstrat toatã viaþa amintirile mele
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(eseuri de hermeneuticã a simbolurilor folclorice din lirica de dra-
goste ºi din poezia ceremonialului de nuntã), Jocurile tradiþionale
de copii. Rãdãcinile mitico-rituale, Timiºoara, Editura Excelsior,
1994, 218 p. (carte de analizã semiotico-hermeneuticã a fol-
clorului copiilor), Dicþionar de simboluri ºi arhetipuri culturale,
Timiºoara, Editura Amarcord, 1994, 222 p., Dicþionar de magie,
demonologie ºi mitologie româneascã, Timiºoara, Editura Amar-
cord, 1998, 536 p. (carte distinsã cu Premiul Naþional „Ethnos“),
Enciclopedia semnelor ºi simbolurilor culturale, Timiºoara, Edi-
tura Amarcord, 1999, 531 p., Componenta mitologicã a voca-
bularului românesc. Bucureºti, Editura Academiei Române, 1999,
Gândurile ºi tristeþile unui rus lipovean, Bucureºti, Editura CRLR,
2005 (carte distinsã cu Premiul Uniunii Scriitorilor din Româ-
nia) º.a.

Nu-mi dau prea bine seama cât de mult am reuºit în acest
demers hermeneutic destul de trudnic. Mã bucur însã de faptul
cã zeci de doctoranzi de ai mei au abordat în tezele lor probleme
de etnolingvisticã, de simbologie sau de semioticã a culturii, inclu-
siv a celei folclorice. Nu sunt supãrat, ci, dimpotrivã, încerc un
sentiment de satisfacþie auzind la radio sau la televizor, pasaje
din dicþionarele sau din cãrþile mele de simbologie, citite cu ocazia
unor sãrbãtori româneºti de tip religios sau folcloric. Faptul cã,
de cele mai multe ori, nu se menþioneazã numele autorului sur-
sei folosite nu mã deranjeazã câtuºi de puþin. Simt cã am fãcut
ceva util, cã ºi eu, cetãþean român de etnie rus-lipovean, am pus
câteva cãrãmizi la edificiul unei culturi încã prea puþin cunoscute
în lume ºi adesea neglijate sau chiar dispreþuite de cei care tre-
buie s-o apere ºi s-o înmulþeascã. 

„FAPTA ZIDITOARE“ 

Elisabeta Bogãþan

Accentuând necesitatea faptei ziditoare ºi importanþa mo-
delului într-o perioadã de relativizare axiologicã pe plan social ºi
poate chiar moral, cea din România în preajma hotarului cãtre
mileniul al treilea, Artur Silvestri a subliniat, într-o teorie unitarã
ºi susþinutã de propriile eforturi de conturare a faptei sub varia-
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fesorul a fost repus în drepturi academice abia la începutul anilor
’70, numit titular ºi ºef al catedrei de Limba românã de la proaspãt
înfiinþata Universitatea din Timiºoara. Aici a întemeiat, practic,
o adevãratã ºcoalã de lingvisticã, eliberatã de canoanele simplis-
mului marxist. Am avut cinstea sã mã numãr printre doctoranzii
domniei sale, elaborând teza ºi publicând cartea Semantica ver-
bului (Timiºoara, Editura Facla, 1974). Datoritã acestui mare
învãþat, am reuºit sã citesc ºi sã înþeleg lucrãrile fundamentale
de lingvisticã, dar am însuºit mai ales o mare lecþie a vieþii ºi
conduitei unui adevãrat om de ºtiinþã: cunoaºterea cere sacri-
ficii ºi abnegaþie, iar adevãrurile ºtiinþei uneori trebuie sã fie apã-
rate, cu riscuri ºi curajul unui luptãtor ºi cavaler al cugetului. 

În acþiunile mele didactice sau ºtiinþifice am avut mereu în
minte exemplul Maeºtrilor mei ºi sunt convins cã fiecare ins, care
doreºte sã înfãptuiascã ceva în viaþã, are nevoie de un îndrumã-
tor spiritual ºi de un model uman. Am þinut sã subliniez acest
aspect al biografiei mele, deoarece sunt convins cã unul din ma-
rile neajunsuri ale epocii pe care o trãim este confuzia valorilor
ºi lipsa unor modele autentice, fãrã de care nu este posibil actul
educaþional al individului, dar mai ales propãºirea spiritualã a unui
popor.

Marile personalitãþi ale istoriei neamului fac parte din pa-
trimoniul naþional. Or, la noi, demolarea comunismului s-a trans-
format într-un proces al relativizãrii oricãrei valori a trecutului,
prin demonetizarea ºi compromiterea tuturor noþiunilor legate
de patriotism, de mândrie ºi de specific naþional. Insistenþa cu
care m-am ocupat, în ultimele douã decenii, de etnologie se explicã
ºi prin faptul cã am þinut sã menþin în mintea contemporanilor
mei ideea cã folclorul nostru e unul din tezaurele cele mai de preþ
de care mai dispune aceastã þarã, tot mai sãrãcitã de pãduri,
de ape limpezi ºi curate, de bogãþii subterane, de creieri ei tinere,
de talente autentice, menite azi sã pribegeascã prin þãri strãine. 

Convins de puterea cuvântului ºi de forþa ordonatoare a logo-
sului, am considerat cã voi contribui la trezirea interesului gen-
eraþiei tinere pentru formele de culturã tradiþionalã româneascã,
prin decriptarea sensului ascuns sau opacizat în timp al marilor
simboluri. Acestui demers ºtiinþific au fost subordonate lucrãrile
mele Simboluri folclorice, Timiºoara, Editura Facla, 1987, 223 p.
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Faptele mele numãrã, mai nou, douã reviste care s-au nãs-
cut firesc ºi inevitabil, deºi cu eforturi aproape inimaginabile în
ceea ce mã priveºte:

1. Revista de etnografie, antropologie ºi folclor s-a nãs-
cut pe fundamentul revistei Viaþa de la Est la Vest, scoasã de
Ioan Dan Bãlan, ºi fãrã acest fundament cu siguranþã nu ar fi
apãrut. Întrucât revista îºi propune în primul rând sã punã în luminã
aspecte actuale în domeniul circumscris de titlu, acum când inte-
grarea europeanã ridicã multe semne de întrebare, mã bucur
cã revista îºi croieºte singurã drum: în primul an de apariþie Mi-
nisterul Culturii ºi Cultelor a comandat 42 de abonamente pen-
tru bibliotecile judeþene, în al doilea RODIPET a solicitat ºi el 31
de abonamente. Desigur, nu se pune problema comparaþiei cu
marile tiraje ºi explozii de pe piaþã, dar iau acest fapt drept o
confirmare a faptului cã revista are un rost, pe care-l doresc în
creºtere.

2. Revista Confluenþe literare internaþionale se vrea un
teren pentru întâlnirea literaturii române cu celelalte literaturi,
de aceea este conceputã integral bilingv, obligatoriu ºi limba
românã.

Graþie unei împrejurãri favorabile, lansarea la Ambasada
României din Paris, la 27 februarie 2007, a trei cãrþi de poezie
ale Lindei Bastide, vicepreºedintã a Societãþii Poeþilor Francezi,
având traducerea în limba românã semnatã Elisabeta Bogãþan,
(Plumes / Pene, Une plume verte qui courrait dans l’herbe / O
panã verde ce alerga prin iarbã ºi Insula-Munte la Clape, viticul-
torule, aminteºte-þi de marinari), numãrul 1 al revistei Confluenþe
literare internaþionale a fost lansat, deºi în plan secund, la Paris,
apoi în sudul Franþei, la Narbonne, cu ocazia manifestãrilor de
anvergurã internaþionalã prilejuite de Primãvara poeþilor.

Meditând la aceste fapte am sentimentul straniu cã nu ele
îmi aparþin mie, ci eu le aparþin, într-un mod neînþeles, în sen-
sul cã simt o „interzicere“ în a mã depãrta de ele sau a alege
alt drum.

Dar, la urma-urmei, nimic nu este mai important decât fapta
ziditoare.
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tele ei înfãþiºãri, o linie directoare majorã, de netãgãduit. Ideile
sale au constituit un factor de coagulare într-un „misterios ori-
zont paralel“ celui oficial, dar cu reverberaþii care îl intersecteazã.

Adevãrat „semãnãtor“ pentru rodiri lente, dar sigure, el pune
în luminã repere pentru valorizãri, generale sau personale: care
e fapta sau care sunt faptele pentru care trãiesc, ce seminþe
arunc în timp ºi care e rostul ºi lumina lor, în ce fel mã raportez
la ideea de model.

Introspecþii rodnice ºi necesare, izvorâtoare de puteri ºi cer-
titudini.

Încercând sã mã privesc în aceastã luminã, descopãr în
mine, întâi de toate, poezia. Poezia ca orizont existenþial, ca faptã,
ca rost. Poezia ca izvor de luminã. Poezia ca izvor de putere pen-
tru mersul înainte. Poezia ca o cale de comunicare. Poezia ca
expresie, pentru care, dupã ce am citit tot ce am reuºit sã gãs-
esc considerat ca reprezentativ în domeniu, mi-am ales „repere“
ºi „modele“: Eminescu, Blaga, Nichita Stãnescu, care m-au aju-
tat sã înþeleg importanþa limbajului poetic ºi a limpezimii lui, nece-
sitatea profunzimii sensului, rolul esenþial al „necuvântului“ în poezie.

Dar, ciudat, încercând sã trasez coordonate clare în aceastã
privinþã, descopãr un mister al „transformãrii în poezie“, un flux
de energii interioare care vin pe cãi nu tocmai bine înþelese ºi
care revarsã sedimentãri care scapã conºtiinþei, reverberând lu-
mini care mã uimesc ºi mã bucurã cã s-au nãscut în mine sau
au trecut prin mine. Am, de exemplu, de fiecare datã când îmi
recitesc un ciclu din „Hipnoze“ — Variante pentru o descifrare a
lespezilor de la gura de schit — o înfiorare, chiar mai mult, un fel
de cutremurare, ca la atingerea unor zone uimitoare sau interzise.
ªi, mai mult, am avut marea surprizã ca persoane depãrtate cãro-
ra le-am dãruit cartea, precum Magdalena Constantinescu
Schlesak din Germania, sã-mi mãrturiseascã faptul cã, citind ciclul
acesta, au simþit un fel de înfiorare.

Am, în acest punct al drumului meu, certitudinea cã poezia,
dacã are un rost ºi nu se poate sã nu aibã, trebuie sã mijloceascã
accesul spre spiritual, reprezentând un tãrâm în care balastul
trivialului nu are ce cãuta, nici mãcar mascat în tendinþã înnoitoare. 
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întreagã. El a avut un adevãrat cult al pãmântului, al naturii care
era începutul ºi sfârºitul, pãrinþii virtuali, lumea întreagã. Ne
spunea: când vã simþiþi rãu, mergeþi cu picioarele goale pe pãmânt,
îmbrãþiºaþi pomii ºi împãrtãºiþi-vã din energia datã lor de Dum-
nezeu.

Sunt tradiþii pe care le-am cunoscut, ori vãzute ºi trãite,
ori povestite de tatãl meu, cu tristeþe ºi nostalgie cã „vremurile
s-au schimbat“ ºi s-au uitat datinile strãbune care ne definesc
ca naþiune. „Ne pierdem rãdãcinile — spunea el — ºi un popor fãrã
rãdãcini, ajunge sã fie aºa precum ciulinii, duºi de vânturi pe
coclauri“.

Aºa cum s-a ºi întâmplat, ne-am rãspândit ca cenuºa orbu-
lui în lume... ºi desfid pe cel care poate sã spunã cu mâna pe
inimã cã nu are nostalgia adevãratei lui identitãþi, pe cel care spune
cã a ºters cu buretele TOT ce a reprezentat viaþa petrecutã „în
þara sa“, cãreia îi aparþine ca formaþie spiritualã, de care l-au
legat minunaþii ani ai copilãriei ºi adolescenþei, prima dragoste,
prietenii de suflet, visurile, dorurile, speranþele ºi în ultima instanþã
mormintele pãrinþilor la care nu se mai poate duce decât arar,
pentru a le pune o lumânare ºi o floare — ºi întorcând iremedia-
bil pagina existenþei a luat-o de la început fiind cu totul ºi cu totul
un alt om. 

Am început sã scriu aceste articole din cumplita nostalgie.
Era o reîntoarcere în anii copilãriei când eram fascinatã de acele
sãrbãtori pe care le aºteptam cu emoþia ºi nerãbdarea unui basm
trãit real. N-am sã pot uita corul teologilor, al studenþilor ºi apoi
al þãranilor din Blaj, ce ne colindau în noaptea de Crãciun; nici
felul în care în dimineaþa de Paºte veneau bãieþii cu „udatul“
spunând: „am auzit cã aveþi o floare frumoasã, am venit s-o ud
sã nu se veºtejeascã“ ºi ne stropeau cu colonie; nici cununa de
Sânziene aruncatã pe vârful casei ºi roþile de foc rostogolite de
pe deal; nici dansul Paparudelor ce veneau din casã în casã în
timpul secetei; nici culesul viilor de la Spãtac cu slujba fãcutã de
preoþi cu mare smerenie, ca sã mulþumeascã pentru rodul pãmân-
tului; nici pelerinajul de la Cãrbunari de Sfânta Maria Micã (8 sept.)
ºi multe, multe altele pe care cu tristeþe ºi nostalgie mi le rela-
ta tatãl meu, ca un fel de Remember, sau cel puþin ca sã ºtiu,
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DACÃ NU AR EXISTA ACEASTÃ  LUME A
SATULUI, CARE SE STRÃDUIEªTE

SA FACÃ PÃMÂNTUL SÃ RODEASCÃ,
OARE INTELECTUALII ORAªELOR CE

AR MÂNCA?

Julia Maria Cristea (Austria)

Tatãlui meu, cãruia îi datorez tot ceea ce însemn, struc-
tura mea sufleteascã, credinþa ºi mai ales felul de a privi ºi a
înþelege oamenii ºi viaþa.

Publicarea acestei cãrþi („Timp ºi Sãrbãtoare“) m-a bucu-
rat enorm, dar m-a ºi speriat puþin, deoarece mi-a stârnit un noian
de întrebãri la care nu pot sã rãspund.

Oare summum-ul acestor articole publicate într-un ziar vir-
tual, al românilor de pretutindeni, reprezintã un tot unitar? Am
reuºit sa conturez cât de cât, sumar chiar, uriaºele resurse de
sensibilitate, cãldurã ºi poezie a sufletului poporului nostru? Sun-
tem poate singura naþie care pentru fiecare moment al vieþii —
trist sau fericit, are infinit de multe cântece, versuri ºi muzicã
nãscute din prea plinul trãirilor. 

De la tatãl meu am auzit atât de multe. Cânta minunat ºi
de bucurie ºi de jale. Doinele lui îþi rupeau sufletul ºi deºi eram
copil plângeam de emoþie, cãci pe atunci nu ºtiam ce însemna
tristeþea. Nimeni ca el nu trãia atât de intens pricesnele, cân-
tate în biserica Casa Domnului-din Blaj, unde ºi acum existã lângã
altar, strana pe care e pusã o plãcuþã de alamã cu numele fa-
miliei — Dr. Av. Constantin Dinu Olteanu. 

Au trecut zeci de ani de atunci ºi tot îmi amintesc cuvin-
tele celei mai frumoase Pricesne, care mi-a rãmas pe retina sufle-
tului ca un adevãrat îndreptar de viaþã. O redau aici, deoarece
nu cred cã existã un ardelean, care sã nu fi auzit aceastã ade-
vãratã odã, înãlþatã Domnului:

„Spune-mi mie Doamne, ce este omul / Pe faþa pãmântu-
lui / Praf ºi pulbere / Care-l bat vânturile/ Iarã sufletul / Este
numai o scântea / Doamne, Doamne, înaintea ta.“ 

La fiecare articol mã gândeam: tãticu va fi fericit cã scriu
despre ceea ce a iubit ºi respectat cu sfinþenie ºi credinþã o viaþã
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pe alte tãrâmuri dar rãmaºi de formaþie românã, sã ºtie, sã le
cunoascã. ªi tare m-am bucurat când am primit un mail din Ger-
mania în care mi s-a confirmat cã strãdania mea prinde roade.
Citez: „Cu atât mai mult e important ceea ce faci, pentru a le
da românilor un pic de „Selbstbewußtsein“ ºi mai ales a nu lãsa
sä moarã ceea ce þine de coloana noastrã vertebralã culturalã“.

În lumea întreagã fiecare etapã a lucrului pãmântului este
binecuvântatã de cãtre preoþii religiei þãrii respective. E doar un
exemplu. La noi s-a uitat ºi piosul obicei de a binecuvânta pâinea
noastrã cea de toate zilele, fãcându-se o cruce pe ea, înainte de
a o tãia.

Contemporaneitatea urbanã refuzã ideea cã datorãm
respect tradiþiilor înaintaºilor noºtri, le ignorã pur ºi simplu, parcã
s-ar ruºina de ele. Ba chiar am auzit: asta þine de lumea satu-
lui, eu nu sunt þãran, am trãit la oraº. Dar dacã nu ar exista
aceastã lume a satului, care se strãduieºte sa facã pãmântul
sã rodeascã, oare intelectualii oraºelor ce ar mânca? O simplã
intrebare retoricã. Sunt tare multe de spus…

Aº vrea spre analogie sã dau doar un singur exemplu, care
este mai mult decât relevant. În Thailanda, prima brazdã de primã-
varã a plugului este serbatã la Bangkok în mod festiv, într-o ce-
remonie complexã, ritualã ºi mai ales religioasã, la care participã
alãturi de þãrani, nu numai preoþii budiºti ci însuºi regele þãrii.
Este doar un singur exemplu de tradiþie respectatã cu sfinþenie,
din nenumãratele descrise în cartea mea „În Þara Surâsului —
Thailanda“, tocmai pentru a arãta ce componentã importantã
reprezintã ele în viaþa unui popor.

Nu ºtiu dacã am reuºit sã transmit ceea ce simt de fiecare
datã când scriu despre tradiþii. Dar sunt convinsã cã cei care
citesc vor învãþa cel puþin cã suntem un popor care nu avem
niciun motiv sã ne ruºinãm în faþa altor popoare. Vor învãþa cã
avem mitologia noastrã, atât de savuroasã. Vor învãþa semnifi-
caþia nenumãratelor sãrbãtori. Vor învãþa cu cât respect priveau
strãbunii noºtrii pãmântul, întreaga naturã ºi pe creatorul ei.

Suntem tributari a tot ce importãm — o formã prost înþe-
leasã a democraþiei sau libertãþii, dar ignorãm ce avem si e mare
pãcat. 
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sã povestesc la rându-mi copiilor mei, ca pe ceva de suflet, al
nostru, care nu ni se poate lua, la care e o împietate sã renunþi.

Dupã ani, am avut norocul sã lucrez alãturi de soþul meu
în echipa de cercetare a Academiei române, în diverse zone ale
þãrii, alãturi de mari somitãþi: Academician Prof. Dr. ªtefan Milcu,
Prof. Dr. Horia Dumitrescu, vestitul etnograf — Prof. Romulus Vul-
cãnescu ºi pasionata ºi uluitoarea cercetãtoare de folclor — doamna
Prof. Florica Comiºel, care ulterior mi-a fost profesoarã la Con-
servatorul de Muzicã. Am revãzut, retrãit ºi în parte am cunos-
cut o bunã parte dintre aceste tradiþii, la locul lor de baºtinã.
Am fost fascinatã de Nedeile din Vãgiuleºti, de ºezãtorile din
Drãguº, de nunþile ºi sãrbãtorile din ªovarna ºi altele care, erau
atât de asemãnãtoare cu cele cunoscute din Ardeal.

Am început sã scriu aceste articole pentru a retrãi din
amintiri, bucuriile de odinioarã.

Este sentimentul avut de eroul basmului „Tinereþe fãrã
bãtrâneþe ºi viaþã fãrã de moarte“ ce, trãind în lumea mirificã
din Împãrãþia zânelor, unde totul era sub semnul luminii ºi bucuriei
veºnice, totuºi i-a fost DOR. Un dor cumplit, de tot ce a însem-
nat viaþa lui de odinioarã...

Dar nimeni nu se poate întoarce în trecut ºi chiar dacã am
putea face asta, noi nu mai suntem cei de odinioarã...

Doar când pierzi ceva drag, realizezi golul enorm lãsat în
urmã, care cu nimic nu se poate umple; doar cei plecaþi pe dru-
murile pribegiei, mai devreme sau mai târziu, ºtiu ce înseamnã
asta...

Am scris aceste articole ca o datorie, sau o profesiune de
credinþã. Cât am ºtiut ºi cât m-am priceput. Cei ce trãiesc prin
toate colþurile lumii TREBUIE sã ºtie cã pãrinþii ºi bunicii, moºii
ºi strãmoºii noºtrii au trãit în respect ºi cucernicie faþã de tot
ceea ce a fost creat de cãtre Spiritul Divin al Universului ºi faþã
de pãmântul strãbun. Datinile ºi tradiþiile sunt o formã a aces-
tui respect — chiar dacã au caracter mitologic, iar varietatea lor
reprezintã infinitele resurse ale spiritualitãþii neamului nostru, cu
care nu putem decât sã ne mândrim.

Respectând datinile noastre, respectãm credinþa pãrinþilor
ºi strãbunilor noºtri; chiar dacã într-un fel i-am trãdat — plecând.
Am dorit ca cei plecaþi aºa ca mine ºi mulþi, mulþi alþii nãscuþi
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la ºezãtoare. Femeile torceau, bãrbaþii povesteau lângã un ºol
(canã) de þuicã fiartã. ªi aminteau isprãvi din rãzboaiele prin care
trecuserã, spuneau poveºti sau întâmplãri fantastice petrecute
de ei sau auzite de la alþii. Acolo am auzit pentru prima datã
povestea lui Arghir ºi a preafrumoasei Elena, a lui Goangã ºi Târ-
lica, a haiducului Adam Neamþu ºi multe altele. Imaginaþia mea
de copil a fost adânc strãpunsã, fecundatã, de acele poveºti.
Mi-au marcat sensibilitatea pentru toatã viaþa. Am fost sau am
devenit un copil fricos, temãtor ºi de umbrele nopþii ºi de strigãtele
pãsãrilor de noapte. Acolo s-a ivit în mine setea nãpraznicã de
lecturã de care n-am sã mã vindec pânã la sfârºitul vieþii. Este
cea mai mare bucurie a fiinþei mele. Poate cã acolo s-a nãscut
ºi pornirea instinctualã de a inventa poveºti, întâmplãri pe care
mai apoi le spuneam cã adevãrate ortacilor mei. Aºa, pe nesimþite,
am devenit ºi un mare mincinos, pentru cã ce altceva am fost
scornind lucruri care nu avuseserã loc? 

În biblioteca comunei am descoperit romanele lui Sadoveanu,
povestirile din copilãrie ale lui Creangã, apoi nuvelele lui Slavici.
Le-am devorat, dupã cum am devorat literatura sovieticã: poveºtile
eroice ale Tinerei gãrzi, ale lui Alexandr Matrosov, ale Zoei Kos-
modemianskaia, etc. Am plâns pe paginile acestor cãrþi, am plâns
pentru suferinþa ºi moartea nãpraznicã a acelor eroi. Cãci aºa
se înþelegea din lecturã. Blestemaþii fasciºti torturau ºi ucideau
pe cei mai buni fii ai poporului sovietic. Aº fi vrut, în dorinþa mea
înflãcãratã, sã fi fost în preajma acelor eroi, sã-i salvez. În câþi-
va ani am învãþat cântece revoluþionare. Oriunde mergeam, mur-
muram: „Prin pãduri adânci, peste aspre stânci, partizanul trece
cântând / ªi prin noaptea întunecatã îºi croieºte drum luptând…“
ªi altele. Eram eu însumi un gardist, un consomolist cu sufletul.
ªi eram mândru de ceea ce sunt! Aºa ar trebui sã înceapã,
într-o lume normalã, judecata generaþiei mele…

Revenind însã la formaþia mea culturalã, am sã mãrturi-
sesc cã în anii de liceu am mirosit, deºi atunci mã lãudam cã
sunt as în acea problemã, oarece filosofie germanã: Schopen-
hauer ºi Nietzsche. Fireºte, pornind de la Eminescu pe care-l divini-
zãm. Mimam chiar un soi de pesimism existenþial. Am lãcrimat
citind Jean Cristoph al lui Romain Rolland, dar m-au zguduit din
temelii romanele lui Dostoievski, amplificând spaimele din copilãrie.
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Ne pierdem identitatea, rãdacinile care ne asigurã hrana
spiritualã. ªi exemplul de viaþã decentã, corectã ºi cu frica de
Spiritul Divin, care þine cumpãna vieþii ºi a morþii. 

Aºa m-a învãþat pãrintele meu cãruia i-am dedicat sufleteºte
fiecare articol scris sub influenþa timpurilor de odinioarã ºi poves-
tirilor lui, de fapt fiind într-un fel autorul lor moral, pentru aceas-
ta îi mulþumesc ºi îi dedic aceastã carte. 

Nãscutã din nostalgie, din dor ºi mai ales din convingerea
cã substanþa spiritualã a miilor de generaþii dinaintea noastrã tre-
buie pãstratã ºi transmisã mai departe, celor ce vin dupã noi,
ca o nepreþuitã zestre culturalã, ca o profesiune de credinþã.

BUNICII CREDEAU NEªOVÃIT ÎN ROSTUL
CE LE FUSESE LÃSAT DE LA DUMNEZEU

Ion Marin Almãjan

Pãrinþii mei, ca ºi bunicii, au fost þãrani iar strãbunicii ºi
strã-strãbunicii au fost þãrani, oieri ºi oºteni în slujba Habsburgilor.
Au bãtut Europa în lung ºi-n lat, udând-o cu sângele lor. Cei care
s-au reîntors la casele lor au adus nãravuri ºi moravuri din þãrile
prin care au trecut, dar mai ales cuvinte pe care cei de acasã
le-au adoptat dându-le înþelegere dupã priceperea ºi nevoile lor.
Copilãria mi-a fost luminatã de lumea bunicilor. Zic lumea buni-
cilor întrucât viaþa, credinþa, obiceiurile lor au fost total diferite
de cele ale pãrinþilor. Ei, bunicii mei, ca de altfel toþi cei de vârs-
ta lor trãiau într-un ritm mãsurat, egal, fãrã ruperi ºi fãrã isterii.
Deºi trãiserã, ba chiar participaserã la douã rãzboaie mondiale.
Credeau neºovãit în rostul ce le fusese lãsat de la Dumnezeu.
Munceau un pãmânt rãu, câinos chiar, care abia le dãdea atâta
roadã, cât sã nu moarã de foame. ªi totuºi îºi þineau cu bucurie
sãrbãtorile, la praznicul (hramul casei) erau invitate neamurile
din toate satele în care se împrãºtiaserã, la fel la Nedeie. Masa
râdea atunci de bucate. Apoi veneau zilele cumpãtate. Nu erau
decât douã-trei radiouri în toatã comuna. De televiziune nu se
ºtia. Bãrbaþii se duceau la caºinã sã asculte ºtirile din lume sau
sã citeascã þaitungul (ziarul). În nopþile lungi de iarnã, cel mai
adesea cu nãmeþii pânã la brâul ferestrei, se adunau câteva familii
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pãmânt, semenilor mei, neamului meu. M-am strãduit sã las urme
ale trecerii mele. Cât mai trainice. În perioada 1979-89 am
funcþionat ca director al Editurii Facla, singura editurã din ves-
tul României. În zece ani, cât am condus aceastã editurã, am
publicat cea mai mare parte a literaturii istoriografice bãnãþene.
Atunci au apãrut cãrþile fundamentale despre istoria Banatului
ºi a întregii zone de vest a þãrii. În lupta sisificã, cu ideologii par-
tidului conducãtor, cu politrucii de la fostul Consiliu al Culturii ºi
Educaþiei Socialiste, în special cu Mihai Dulea, cãlãul culturii în
acel timp, am reuºit sã tipãresc cãrþi despre istoria unei regiuni
care avea un trecut diferit de cel al Munteniei ºi Moldovei. Am
dat bãtãlii pentru fiecare titlu propus în planul de tipãrituri. Aºa
au apãrut volume de poezie, de prozã, de criticã ºi istorie lite-
rarã, de limbã ºi stil semnate de autori importanþi români,
maghiari, germani ºi sârbi. Sunt mândru ºi fericit sã spun, fãrã
nici o rezervã, cã în deceniul acela am contribuit la dezvoltarea
culturii ºi a literaturii din Banat dar ºi din alte zone cum puþini
au fãcut-o în lungul istoriei acestor regiuni. Am legat punþi între
cultura ºi literatura românã ºi cultura ºi literatura din Sicilia, Gre-
cia, Serbia, Muntenegru, Croaþia ºi Slovenia, Germania, Malta,
Franþa, Anglia, tipãrind în traducere româneascã cãrþi ale unor
importanþi scriitori din þãrile respective, propunând în acelaºi timp
apariþia — în spaþiul cultural al acelor þãri — de romane ºi volume
de poezie ale marilor scriitori români. Îndrãzneala de a-mi fi depãþit
rolul ºi locul stabilite de partidul comunist a fost repede sancþio-
natã, îndrãzneþul fiind trimis la munca de jos. Ce m-a mânat în
luptã, ce am voit, ca sã-l parafrazez pe minunatul Eminescu? Am
visat sã adun în spaþiul culturii glasul mai multor neamuri ale
Europei, sã fac cunoscutã vocea atât de profundã ºi de originalã
a creatorilor români, sã-i determin pe scriitorii prezenþi la Incon-
tro fra i popoli del Mediterraneo, congresul ce se þinea în loca-
litatea Mazara del Vallo din Sicilia, sã cunoascã sufletul româ-
nesc în dimensiunile sale istorice. Am fost fericit sã am alãturi
de mine oameni de mare suflet ºi creatori pe mãsurã. N-am sã-l
uit pe fratele Ioan Alexandru, nici pe doamna Eta Boeriu, cea mai
mare italienistã din România, pe Alexandru Cãprariu, Alexandru
Andriþoiu, Eugen Dorcescu, Adrian Popescu ºi pe celãlat frate,
poetul sicilian Rolando Certa, cu ajutorul ºi prin intermediul cãruia
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N-aº mai citi „Crimã ºi pedeapsã“ nici ameninþat cu bãtaia. Am
fost copleºit de „Rãzboi ºi pace“, nu mi-a plãcut „Ana Carenina“
din motive pur subiective. Am citit cu pasiune „Suflete moarte“
al lui Gogol, „Iliada“ ºi „Odiseea“, etc. Totul haotic, dupã voia ha-
zardului. Nu mã pot lãuda cã am avut un îndrumãtor cultural.
Cred cã profesorii mei de limba românã nu au vãzut în mine nici
o sclipire care sã-i îndemne sã se preocupe de îndrumarea mea.

Aripa îngerului m-a atins încã din pruncie. Am scris mai la
început, versuleþe care nu erau decât niºte imitaþii stângace ale
„poeziilor“ despre porumbelul pãcii, imperialiºtii anglo-americani,
cãlãii popoarelor etc. Norocul cã nu m-a þinut mult. În timpul rea-
lismului socialist, de fapt a proletcultismului, n-am fost tentat de
literatura la modã atunci cu chiaburi ºi alþi duºmani ai poporu-
lui, cu eroii clasei muncitoare de genul lui Lazãr de la Ruºca din
care Deºliu a creat un prototip cãznind generaþii de elevi sã ana-
lizeze ºi sã gãseascã valorile artistice dar ºi cele patriotice.

Am avut o lungã gestaþie pânã ce a început sã picure slova
potrivitã. Mult timp nu mi-am gãsit expresia literarã care sã
semene mai puþin cu stilul lui Marin Preda, Zaharia Stancu, Camil
Petrescu. S-a întâmplat sã-l descoper pe William Faulkner, un
prozator care pãrea cã scrie cum vorbeºte, cu toate cã fraza
sa era deliberat încãrcatã imitând modul de exprimare al negrilor
americani. Am scris chiar o carte în maniera stilisticã a lui Faulkner:
Neîmpãcaþi în mânie. Apoi m-am limpezit, apropiindu-mã de idea-
lul meu de scris — limpiditatea extremã.

Deºi declaraþia pe o care o voi face acum va pãrea, mai
ales tinerilor creatori, vetustã, caraghioasã, am sã vã spun cã
am crezut în misiunea sfântã pe care literatura o are în luminarea
minþii omeneºti, în pãstrarea speranþei cã va birui binele ºi nu
rãul, adevãrul ºi nu minciuna. Am cãutat ºi i-am îndemnat ºi pe
cititorii mei sã facã acelaºi lucru, frumosul din viaþã ocolind, pe
cât am putut, urâtul. Asta nu înseamnã cã am scris cãrþi edenice,
adormitoare prin plictisul pe care lipsa dramatismului, a confrun-
tãrii dintre pãrþile antagonice, l-ar fi creat. Vreau sã spun cã nu
am cãutat cu orice preþ, cum fac unii scriitori tineri de acum,
urâtul, abjecþia, pornografia.

Idealul vieþii mele a fost ºi a rãmas datoria pe care cred
cã mi-a încredinþat-o, la naºtere, ursitoarea, de a fi util acestui
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care vor veni dupã noi mãrturia unui scriitor care s-a strãduit
sã nu trãiascã degeaba, doar pentru folosul propriu.

Fãrã îndoialã, visele mele s-au împlinit într-o oarecare mã-
surã. Ambiþia mea de a ridica punþi care sã lege cultura românã
de celelalte culturi europene ºi nu doar europene se alinia cu mo-
destie la marile eforturi ale celor dinaintea noastrã. Ar fi bine
dacã ºi urmaºii noºtri ar încerca sã construiascã asemenea punþi
lucru care, sper, se va realiza mult mai uºor într-o Europã unitã
ºi în condiþiile mondialismului. Cultura românã meritã sã fie cunos-
cutã ºi apreciatã în lumea întreagã.

Mã simt ispitit sã continui frazele ºi astfel sã risc sã cad
în derizoriu ºi poate în demagogie. Mã întreb acum ce ar putea
transmite viaþa mea, faptele mele, unor prezumtivi urmaºi? Poate
cã ar desluºi eforturile pe care le-am fãcut sã trãiesc în picioare
într-o lume în care acest lucru era considerat periculos, uneori
chiar o culpã. Am trudit, uneori sacrificându-mi timpul ce trebuia
sã-l acord propriei creaþii, ca sã scot din adâncul negurilor con-
tribuþia culturalã, artisticã, a înaintaºilor mei bãnãþeni români,
germani, maghiari ºi sârbi. Am nãºit zeci de scriitori tineri acordân-
du-le o ºansã de afirmare în literatura românã din timpul respec-
tiv. Câþiva dintre ei sunt acum nume importante ale literaturii
române ºi sunt mândru de acest lucru. Nu aºtept nici un gând
de recunoºtinþã deºi dacã-l primesc exult de fericire. Am trãit
fãptuind.

„BIBLIOTECA VIRTUALÃ“ A CULTURII
ROMÂNE NU MAI ESTE UN VIS 

Florin Rotaru

Pasiunea cu care am militat în favoarea acestui proiect
rezidã, în primul rând, în conºtiinþa profesionalã, în datoria pe
care o ai faþã de contemporanii sãi, faþã de þara ta. Astãzi, la
noi, aceste cuvinte sunt considerate a face parte din limbajul de
lemn. Poate, existã o dozã de adevãr în aceastã apropiere. Nu
atât din cauza folosirii cuvintelor destul de des, cât din nea-
coperirea lor cu fapte. Ironia sorþii face sã descoperim cã acele
persoane aparent atente la „limbajul de lemn“, chiar ele nu pot
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a fost totul posibil. Cei mai mulþi dintre ei sunt trecuþi în impe-
riul umbrelor.

Cu multe strãdanii, cu plecãciuni fãcute la partid ºi la Secu-
ritate am reuºit sã obþin aprobarea participãrii la congresul de
la Mazara del Vallo a 11 scriitori români, printre ei cei citaþi mai
înainte, la care se mai pot adãuga Ana Blandiana, Mihai Ungheanu.
A fost un adevãrat triumf al poeziei române, al literaturii noas-
tre. Marele critic literar italian Giuliano Manacorda s-a declarat
încântat de frumuseþea poeziei române, declarând cã avem o
poezie majorã.

A venit anul revoluþiei sau al miºcãrii revoluþionare, cu schim-
bãrile cunoscute. Ziarele, apãrute ca ciupercile dupã ploaie, cap-
tivaserã interesul oamenilor, întrucât reflectau miºcãrile de stradã,
luptele politice. Chiar ºi revistele de culturã aveau sumarul alcã-
tuit în majoritate din teme politice. Cuvântul de ordine era ca in-
telectualii sã-ºi pãrãseascã turnul de fildeº ºi sã participe la
naºterea unei societãþi democratice. Urmãrile sunt cunoscute
ºi nu doresc sã le comentez. S-a adeverit din nou proverbul: fiecare
pasãre pe limba ei piere. Eu însã am rãmas credincios idealurilor
mele. Am înfiinþat pe lângã ziarul „Renaºterea bãnãþeanã“ din
Timiºoara un supliment de culturã în 16 pagini pe care l-am numit
„Paralela 45“. A fost prima paralelã 45. Dupã aceea a apãrut o
editurã cu acelaºi nume în Argeº ºi o societate comercialã. Difi-
cultatea cu care m-am confruntat m-a consternat. Mulþi dintre
colegi, unii dintre ei chiar tovarãºi de idei ºi de drum lung, ma-
nifestau rezerve sã colaboreze cu noi. Ca sã nu se compromitã
politic. N-am sã uit acest lucru, cum n-am sã-i uit pe aceia care
treceau strada atunci când ne întâlneam, în lunile lui 1990, cu
toate cã n-am fost securist, nici nomenclaturist. Ca ºi în cazul
doamnei Mona Muscã ºi al lui Carol Sebastian, au strigat cel mai
tare împotriva comunismului ºi a Securitãþii tocmai cei care se
simþeau cu musca pe cãciulã. Revenind la supliment, cu insis-
tenþã, cu rãbdare ºi cu ajutorul timpului am reuºit sã dezvolt o
publicaþie care a început sã aibã ecouri în Banat dar ºi în Ger-
mania, Canada, Australia, în Banatul sârbesc, la Bucureºti etc.

Am înºirat aici câteva din proiectele pe care le-am realizat
în cursul unei vieþi. Îmi cer scuze faþã de cei pe care i-am agasat.
Nu din mândrie deºartã am fãcut-o, ci din dorinþa de a lãsa celor
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Transpunerea publicaþiilor pe suport electronic, prelungeºte
mult mai mult viaþa cãrþilor. Trebuie sã înþelegem cã transpunerea
pe suport electronic nu înseamnã distrugerea totalã a publica-
þiilor tipãrite pe hârtie. Se vor pãstra în bibliotecã lucrãrile suscep-
tibile de a face parte din patrimoniul cultural naþional ºi bineînþe-
les lucrãrile de patrimoniu. Prioritatea noastrã a reprezentat-o
bibliografia ºcolarã. Este un specific al nostru. Nu am început
introducerea în Biblioteca Virtualã cu lucrãrile de patrimoniu.
Motivele principale sunt urmãtoarele: 75-80% din utilizatorii bi-
bliotecii noastre sunt elevi ºi studenþi; 2. sãrãcia majoritãþii po-
pulaþiei, conduce la imposibilitatea cumpãrãrii cãrþilor necesare
de cãtre elevi ºi studenþi; 3. gândul la viitorul þãrii ne-a convins. 

Profesional, nu putem vorbi de o superioritate a Bibliotecii
Virtuale în raport cu Biblioteca tradiþionalã. Existã o comoditate,
un confort ºi o facilitate pentru regãsirea informaþiei, pe care
poþi s-o accesezi de la calculatorul personal, în locuinþa proprie
ºi cu 12-16 cãi de regãsire.Bibliotecarului, apariþia Bibliotecii vir-
tuale nu-i uºureazã munca. Comoditatea este numai pentru utiliza-
tor. În ceea ce priveºte obþinerea de informaþii din perspectiva
utilizatorilor în mod indubitabil Biblioteca Virtualã, bibliotecã fãrã
pereþi, va înlocui într-un viitor mai apropiat sau mai îndelungat
Biblioteca tradiþionalã. Totuºi, biblioteca tradiþionalã nu va fi înlocuitã
total. Funcþia ei de pãstrare a memoriei culturii scrise, a lucrãrilor
de patrimoniu, nu va dispãrea niciodatã. 

„CURRICULUM VITAE“
Omul devine ceea ce fãptuieºte, ceea ce îi

traduce gândirea, ceea ce face cu putinþã din
ceea ce gândeºte

Mihai Cimpoi (Chiºinãu)

Începem prin a ne întreba ce înseamnã un curriculum vitae,
ceea ce e totuna cu a desluºi — în spirit kantian — noicist — cum
este cu putinþã un drum în viaþã.

Un drum nu în sensul sãu rectiliniu, ci mereu de-viat, adicã
(dacã e sã ne jucãm cu cuvintele în sens postmodernist) anume
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prezenta fapte. În esenþã, aceastã atitudine denotã lipsa de edu-
caþie. În Occident, biblioteca publicã reprezintã o forþã a binelui.
Existã o culturã unicã ºi care determinã tratarea în mod egal a
utilizatorilor. În acelaºi timp, existã educaþia care face din biblio-
tecã o fereastrã de acces la cunoºtinþe, instruire, diversitate,
un catalizator pentru schimbãri. Nimeni, în Occident nu taxeazã
aceste principii cu formula peiorativã a „limbajului de lemn“. 

Astãzi, mai mult ca oricând în istorie, întreaga societate
este bazatã pe cunoaºtere, iar cunoaºterea implicã abilitatea de
a cãuta informaþiile necesare ºi de a acumula cunoºtinþe în mod
activ ºi independent. Noþiunile deprinse în ºcoalã ºi din manualele
tradiþionale trebuie îmbogãþite de-a lungul întregii vieþi. Instituþia
care oferã aceastã posibilitate prin gama largã de media cât ºi
prin îndemânarea profesionalã în tehnicile de cãutare a informaþiei
este biblioteca.

Alãturi de biblioteca tradiþionalã este obligatoriu sã dezvoltãm
biblioteca virtualã. În caz contrar, naþiunea noastrã nu poate rezista
nici unei concurenþe. În prezent, întreaga umanitate trãieºte uriaºa
provocare a unei noi scrieri, a unui timp al abstracþiei, a unui
timp al exodului, a unui timp al confuziilor., Naºterea ciberspa-
þiului este cel puþin tot atât de însemnatã pe cât a fost revoluþia
industrialã. Asistãm la formarea unui bun comun mondial inepui-
zabil ºi de o bogãþie infinitã. Vechea antinomie dintre suflet ºi
Univers reapare astãzi în viziunile destul de contradictorii despre
conceptul de globalizare. Virtualul este forþa primordialã a glo-
balizãrii, este emergenþa unei noi Reforme. Ciberspaþiul exprimã
o deschidere a infinitului, iar în cadrul sãu cibercultura prefigureazã
emergenþa unei planete a spiritelor, a unei noosfere capabile sã
înfãptuiascã o altã Renaºtere. Constrânºi de aceste realitãþi sun-
tem obligaþi ºi noi, românii, sã ne adaptãm. Este o condiþie sine
quo non pentru viitorul nostru, pentru destinul acestui popor. Nu
putem rãmâne într-o atitudine închistatã, în spaþiul comoditãþii,
acum când trãim în contextul unei transculturi ºi al unei transre-
ligii. Eu am credinþa cã poporul român are capacitatea de a
rãspunde provocãrii contemporane, aºa cum a avut-o în urmã
cu 500 de ani când a adoptat inovaþia tiparului dupã numai 50
de ani de la apariþia acesteia. Acestea au fost principalele motive
care mi-au dat putere sã lupt pentru „biblioteca virtualã“. 
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dureros, determinând fiinþa sã poarte, ca pe un blestem exis-
tenþial (sau ca pe un blazon de nobleþe tragicã), anume pecetea
destinului.

Întâmplarea a fãcu sã apar la lumina zilei la 3 septembrie
1942, orele 6,00 dimineaþa, în zodia Fecioarei ºi anul Calului ºi
þin sã mãrturisesc cã prescripþiile zodiacale le recunosc ca date
esenþiale ale felului meu de a fi. Pãrinþii, oameni de frunte în sat,
reprezintã cele douã maluri ale Prutului, tatãl, Ilie Cimpoi fiind
originar din Horodiºtea — Botoºani (stabilit mai apoi în Cuzlãu —
Pãltiniº), iar mama, Ana, pe numele de fatã Habureac, nepoatã
de preot, fiind nãscutã în Larga, judeþul Hotin. Tatãl, supranu-
mit cu bunãvoinþã în sat Ilie Românul, era un bun povestitor ºi
recitator de balade ºi drame populare. Înzestrat cu o bunãtate
naturalã, o risipea cu generozitate, ajutând fãrã nici un gând de
profit toatã lumea din sat. Purta un ciocan la brâu ºi un buzu-
nar de þinte ºi repara din mers un gard ºubred, un acoperiº de
casã deteriorat, un perete dãrâmat — la el acasã sau la vecini.
Era parcã eroul liric al poemului lui Carl Sandburg „Reparaþia zidu-
lui“. Era cel dintâi care se trezea în casã pentru a pregãti unel-
tele de muncã ce trebuiau sã fie toate perfecte. (A fost un om
fericit, cãci a vãzut toate rãsãriturile de soare câte i-a fost dat
sã le vadã). Mama, deºi þesãtoare ºi artistã în felul de a alege
ºi a realiza motivele (ºi le alegea de una singurã, refuzând asis-
tenþa altora!) era mai raþionalã, mai interesatã de latura profitabilã
a lucrurilor ºi, bineînþeles, îi plãcea sã umble pe la pieþe ºi târ-
guri. Astfel am cunoscut Cernãuþiul, oraºul copilãriei mele, ciudat
prin pitorescul lui de burg austriac ºi prin pestriþimea oamenilor
de diferite seminþii care-l populau (Cernãuþul lui Eminescu ºi Aron
Pumnul, al Hurmuzãkeºtilor ºi Puºcariu, al lui Mircea Streinul ºi
Paul Celan, al Olgãi Kobâleanskaia ºi Olgãi Caba!). Tata trata cu
bunãvoinþã ºi chiar cu mândrie pãrinteascã deosebitã calitatea
mea de etern student, în timp ce mama se întreba cam cu ce
o sã se aleagã din toatã învãþãtura mea. Buna gospodãrire a celor
douã hectare ºi jumãtate ºi nu în ultimul rând faptul cã era nãs-
cut dincolo de Prut ºi originea preoþeascã (ulterior genealogiºtii
au constatat cã e ºi domneascã) a mamei mele puteau sã fie
tragice pentru destinul familiei noastre. Începând, în 1949, cam-
pania de colectivizare forþatã, urma sã fim deportaþi în Siberia.
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de-viaþã (sau de-vianþã). E un drum socratic cu re-veniri, e un drum
hegelian cu de-veniri, e un drum heideggerian întrerupt (de
pãdure)?

Vedele spun cã omul devine ceea ce gândeºte; cred totuºi
cã, dat fiind orizontul ilimitat ºi abstract al gândirii, omul devine
ceea ce fãptuieºte, ceea ce îi traduce gândirea, ceea ce face cu
putinþã din ceea ce gândeºte. În decursus vitae omul nu este
decât ºirul faptelor sale, spune Hegel în Logica sa.

Un curriculum vitae va trebui sã þinã cont de aceastã primã
încurcãturã, cãreia anticii îi ziceau aporie, ºi sã punã în cumpãnã
(iarãºi dreapta cumpãnã româneascã) realul ºi posibilul. De aceea,
în viziunea noastrã el reprezintã nu o descriere notarialã, parafatã
juridic, ci o meditaþie pe(în) marginea vieþii, pe(în) marginea dru-
mului par-curs, o profesiune de credinþã, o spovedanie în faþa
altarului adevãrului din care sã se vadã nu faptul cã ai trãit, ci
faptul cum ai trãit ºi cum apari între dorinþã ºi realizare.

Constantin Ciopraga, unul dintre marii cãrturari de azi, delimi-
ta categoric curriculum vitae de jurnalul intim, precizând cã primul
este uzual, plat, sec, superficial ºi înscris în cercul datelor tem-
porale ºi spaþiale („nãscut în anul, luna, ziua“), cel de-al doilea
exprimând stãrile labile, fiinþa idealã, neliniºtile ºi discontinuitãþile.
Curriculum-ul, indiferent al cui este, se lasã dominat de stilul infor-
mativ-notarial, de pozitivitate ºi de realul cotidian; jurnalul, însã,
e legat de sinele fluctuant, de pluralitatea Eurilor autorului.
Biografiei reci ºi tipice a curriculum-ului i se opune textul atipic
sub formã de unicat al jurnalului. „Un curriculum nu depãºeºte
limbajul de cod administrativ general; diverse mostre de jurnal
(profunde) invitã la transcendenþã, la nostalgii abisale ori la zboruri
planetare (Constantin Ciopraga, Perspective, Convorbiri literare,
nr. 2(74), 2002, p. 29).

Vom renunþa — pe cât e cu putinþã — la limbajul notarial —
administrativ, înclinând mai mult spre un jurnal intim de idei trãite,
decât spre un curriculum ca atare, necesar mai cu seamã bi-
bliografiei.

Ca român nãscut în spaþiul basarabean, cel mai marcat
de teroarea istoriei dintre teritoriile româneºti, sunt înclinat sã
cred în existenþa destinului ºi a cãii (cãliþei) rãtãcite din filosofia
noastrã popularã. Sunt încredinþat cã ºirurile ontologice se produc
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secretar al CC al Partidului Comunist al Moldovei, dupã rãcirea
relaþiilor dintre România ºi fosta URSS), cu excepþia — bineînþe-
les — a „Istoriei literaturii române de la origini pânã în prezent“,
care circula conspirativ printre scriitori, cãci, fiind un singur exem-
plar, se dãdea spre lecturã — ironia sorþii! — pentru o singurã zi.
Pentru mine Cãlinescu a fost constant CRITICUL, el servindu-mi,
cel puþin în anii formãrii, drept pattern.

Statura ºi statuia lui creºtea în ochii mei în raport cu cri-
ticii ruºi ideologizaþi ºi incluºi obligatoriu în programa ºcolarã, din-
tre care îl preferam, pentru calitãþile sale de literat, pe Belinski,
ºi în raport cu criticii sovietici total aserviþi dogmelor ideologice.
Am visat toatã viaþa sã am un exemplar al „Istoriei...“ Visul mi
s-a împlinit în 1985, când consultantul moldovean de la Uniunea
Scriitorilor din Moscova Nicolae Romanenco, mi-a adus de la
Bucureºti un exemplar din ediþia a doua pentru preþul de 80 de
ruble. (Mai târziu m-am fãcut ºi cu ediþia princeps datoritã ges-
tului fiicei mele Raluca, pianistã ºi profesoarã la Universitatea de
Muzicã din Bucureºti, ºi al ginerelui meu Dragoº, preot). Lec-
tura operei critice cãlinesciene trezea în mine fascinaþia ºi ten-
taþia de a scrie frumos, generând complexul Cãlinescu, pe care
l-am avut o perioadã bunã de timp. „Viaþa lui Eminescu“ am citit-o
de cel puþin zece ori, astfel încât, dacã printr-o fatalã întâmplare
ar dispare toate exemplarele tipãrite, aº putea s-o refac din
memorie.

Astfel am descoperit paradoxalul adevãr psihologic cã printr-o
îndelungatã ºi profundã relecturare poþi înlãtura complexul de do-
minare patternã a autorului admirat. În cazul frecventãrii repetate
a unui text, ca ºi în cazul hermeneutizãrii metodologice stãrui-
toare, apare efectul reducþionismului fenomenologic neantizator,
al „punerii în paranteze“ relativiste husserliene: farmecul iniþial
al lecturii, al „declinului“ hermeneutic dispare în mod progresiv,
devine o „urmã“ derridianã. De altfel, Derrida va fi promotorul,
în anii 70 ai saecolului al XX-lea, al caracterului indeterminat al
semnificaþiei, al „sensului niciodatã atins“ de descifrarea herme-
neuticã ºi al relaþiei de interpretanþã mereu reîncepute. Postu-
lat ce a dat naºtere deconstructivismului ºi pansemiotismului.
Avem de-a face mereu cu o prezenþã amânatã, manifestã doar
în „urme“.
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Întâmplarea fastã a fãcut însã ca lista deportaþilor trimisã de secu-
ritate (NKVD) la primãrie (selsovet) sã fie copiatã de cumnatul
meu, soþul surorii Vera, învãþãtor, ºi acesta, bineînþeles, a omis
la transcriere numele Cimpoi. (Cartea Memoriei, editatã acum,
atestã 500 de deportaþi din comuna Larga.)

Acuzãrile de naþionalism (de orientare proromânã, dupã cum
se mai formula) aveau drept temei ascuns ºi aceastã origine
„moldo-românã“ dubioasã a mea. M-a ajutat oricând ºi în orice
împrejurãri dragostea faþã de valori ºi culturã, faptul cã m-am
modelat cu o consecvenþã care mã uimeºte ºi astãzi ca om de
culturã cu un statut de independenþã — îmi place sã cred —
moromeþianã.

În ciuda cumplitului proces de înstrãinare ºi de ideologizare
pe care l-a cunoscut spaþiul basarabean, am ascultat numai de
acest daimon lãuntric: sã fii un om de culturã, sã fii un om al
culturii.

Cu aceastã încredere în culturã, în mântuirea prin culturã
de tot ce este înstrãinãtor, fals, relativ, mi-am fãcut studiile la
ºcoala medie din Larga ºi la Universitatea de Stat din Moldova
(1960-1965), plinã de profesori ideologizaþi ºi ignoranþi, dar ºi
de profesori docþi ºi buni români, precum Anatol Ciobanu, Nicolae
Corlãteanu, Ion Osadcenco. (În ºcoalã am avut profesori buni de
limba ºi literatura românã: Pamfil Guþu ºi Tatianna Calalb.) De
fapt, Universitatea mea a fost Biblioteca Naþionalã din Chiºinãu
(fosta „Krupskaia“, poreclitã de studenþi „Femeia lui Lenin“), unde
în secþia de literaturã strãinã era un fond bogat de cãrþi româneºti,
supravegheat de securitate, în sala de lecturã fiind atârnat ºi
portretul lui Sadoveanu. Aici am înfiinþat clubul literar „Mioriþa“,
cu ºezãtori lungi, înflãcãrate ºi arhifrecvente, considerat mai apoi
de guvernanþii comuniºti un „cuibar de naþionalism“.

Un alt „cuibar de naþionalism“ era cenaclul literar „Mihai
Eminescu“ de la Universitate, al cãrui preºedinte am fost din 1963.

În aceºti ani, petrecuþi în spaþiul bibliotecii, pe care am înþe-
les-o ca pe o lume sub formã de cãrþi, un ontos concentrat în
libros — o lume vãzutã borgesian (ºi eminescian) ca bibliotecã —
a avut loc întâlnirea mea modelatoare cu George Cãlinescu. Cãrþile
sale reeditate apãreau în bibliotecile chiºinãuiene ºi se vindeau
ºi într-o librãrie „Prietenia“ (interzisã mai apoi de I.I. Bodiul, primul
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Cu Noica, pe care-l cred FILOSOFUL, am avut o corespon-
denþã scurtã surprinzãtoare, în temeiul cãreia am realizat un dialog
epistolar pe care l-am inclus în volumele „Spre un nou Eminescu“
ºi „Mã topesc în flãcãri“. Nu mi-a fost dat sã-l vãd în 1986 când
am fãcut prima cãlãtorie în România cu viza Ministerului de Interne
al Federaþiei Ruse. La Chiºinãu treceam drept „naþionalist“ ºi
autoritãþile moldovene nu puteau sã-mi aprobe aceastã plecare
„subversivã“; au început sã batã însã înnoitoarele vânturi gorbo-
cioviste, care au fãcut posibilã multrâvnita cãlãtorie de studii: scriam
despre mitopoetica eminescianã în contextul poeticilor moderne
ºi vroiam neapãrat sã studiez „Caietele“ despre care Noica vor-
bea ca despre un miracol al culturii româneºti. Constantin Noica
a fost Heideggerul nostru; el nu a fãcut doar figurã de filosof, ci
a rostit filosofia româneºte.

În anii 1986-1987 a început procesul de renaºtere naþio-
nalã care a avut ca revendicãri prioritare schimbarea de men-
talitate, impunerea valorilor democraþiei, oficializarea limbii române
ºi revenirea la grafia latinã, lichidarea „petelor albe“ din istorie,
adicã dezvãluirea adevãrului despre cele câteva valuri de deportãri,
despre foametea din 1947 ºi colectivizare, despre masacrarea
intelectualilor ºi celor care au lucrat în administraþie, a aºa-ziºilor
duºmani de clasã º.a.

Angajarea mea ºi a colegilor mei în aceastã luptã sfântã
pentru adevãrul despre întâmplãrile tragice care au avut loc în
perioada postbelicã a fost un act istoric justiþiar împotriva pro-
cesului de înstrãinare, de deznaþionalizare (sau mancurtizare, dupã
un termen lansat de kirghizul Cinghiz Aitmatov), rusificare ºi „inter-
naþionalizare“ comunistã, împotriva execuþiilor „fãrã judeþ“ ale inte-
lectualilor (despre calvarul a doi intelectuali basarabeni a scris
Aleksandr Soljeniþân în „Arhipelagul Gulag“), acþiunilor de exter-
minare a fruntaºilor satelor prin deportãri ºi de organizare a geno-
cidului întregii populaþii în timpul secetei ºi foametei din 1947.

Justiþiar ºi recuperator totodatã, cãci — printr-o schimbare
logicã ºi legicã a cursului istoriei care pânã atunci ne trata doar
cu „teroarea“ ei — trebuia sã recãpãtãm ºi sã punem în drep-
turile lor valorice, simbolurile, limba ca „loc de adãpost al fiinþei“
(Heidegger). Reacþia a fost irezistibilã, vulcanicã, temeiul ei re-
voluþionar fiind indiscutabil.
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Esenþiale mi se par, la Cãlinescu, oscilarea între „absolutism“
ºi „relativism“, între „factorul surprizã fenomenalã“ ºi „banalitatea
conceptualã“, neîncrederea în interpretarea istoricã obiectivã
(„Orice interpretare istoricã este în chip necesar subiectivã“), con-
ceperea istoriei literare ca o comedie umanã cu opere ºi scrii-
tori, ca o înlãnþuire „de punctele de vedere din care sã iasã
structuri acceptabile“, ca „ºtiinþã inefabilã ºi sintezã epicã“ ºi ca
o revelaþie a „ochiului formator“ care surprinde transcendenþele
dindãrãtul realitãþii lui „cum este“ ºi „clasificarea mai mult decât
descripþia.“ Datoritã lui Cãlinescu am înþeles cã eudemonismu-
lui impresionismului trebuie sã i se substituie demonismul tota-
litãþii, cãci critica modernã este „o criticã a ansamblurilor, nu a
detaliilor“ (J.-P. Richard), a pãrþilor legate de întreg.

Cu timpul, la patternul cãlinescian s-a mai adãugat modelul
fiinþial noicist ºi în special cel ontologic generalizat care aplicã
grila existenþialã. Drumul meu formator (etern — formator!) a ajuns
în sfârºit în aceastã zonã care stimuleazã cuprinderea cea mai
largã „declicul“ cel mai luminãtor. Am ajuns astfel, cu o anumitã
liniºte metodologicã (sã-i zic aºa!), sub zodiile lui Heidegger,
Kierkegaard, ale lui Eliade ºi Jung, ale lui Noica ºi Blaga. Am cãu-
tat sã-mi pun cercetãrile eminescologice sub semnul cãlãuzitor
al ontologicului. Am scris, dintr-o nevoie lãuntricã, ºi o carte despre
fiinþa româneascã: „Cumpãna cu douã ciuturi“ (Timiºoara, Ed.
Augusta, 2000), tradusã ºi în francezã de un grup de profesori
de la Universitatea Aix-en-Provence, condus de profesorul Valeriu
Rusu, care, alãturi de cunoscutul eminescolog Aurelia Rusu, ani-
meazã acolo cercetãrile de romanisticã ºi românisticã.

„O criticã existenþialã nu poate fi întemeiatã decât pe exis-
tenþa criticului“, spune Serge Doubrovsky, precizând cã cogito-ul
criticului îºi însuºeºte modul de existenþã manifestat ºi comuni-
cat de scriitor ºi reflectat de cãtre conºtiinþa criticului. Între scrii-
tor (cogito-ul scriitorului) ºi critic (cogito-ul criticului) se stabilesc,
dupã pãrerea mea, niºte relaþii de ordin ontologic; sunt relaþii
omologice (deci nu atât analogice) dintre fiinþa unuia ºi fiinþa
celuilalt, între „tremurul — existenþial“ al celui dintâi ºi „tremurul —
existenþial“ al celui de-al doilea. E un mod de re-cunoaºtere fiinþialã.
Opera se relevã ºi ea ca „fiinþã“, ca ontos rostit, exprimat. Actul
critic este, prin el însuºi, un act ontologic.
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fiind unul prin excelenþã fiinþial. Calificativele superlative de „omul
deplin al culturii româneºti“ (Noica), de „patronul canonizat al scri-
sului românesc (Perpessicius), „de sfântul ghiersului românesc“
(Arghezi), de „expresia integralã a sufletului românesc“ (Iorga) nu
sunt expresii encomiastice, bune de persiflat în stil postmodernist
sau „dilemator“. Ele denumesc o realitate valoricã ce se impune
prin reprezentativitate, productivitate ºi interpretativitate. Emi-
nescu rãmâne statornic Biblia noastrã lucrãtoare, fiind o sta-
tuie a meditaþiei în miºcare (precum zicea Baudelaire despre
Hugo). În cazul lui miticul drum spre Centru capãtã un sens lãmu-
ritor, cãci ne alimenteazã apriori conºtiinþa centrãrii. Mergem,
în câmpul fiinþei noastre, în ºi, totodatã, spre Eminescu (ca spre
noi înºine), direcþionarea conþinându-se în chiar raþiunea miºcãrii.
De-a lungul timpurilor s-au profilat în chip desluºit trei atitudini
faþã de el: epigonic = iconodulã, retardarã (în sensul lui Lovines-
cu care aºtepta sã devinã anacronic) ºi contestatar — iconoclastã
cu o diagramã ciudatã a reacþiilor negativiste de la canonicul
Grama la autorii Dilemei (1998, No. 265), printre care, alãturi
de mediocritãþi crase, îi întâlnim regretabil pe Nicolae Manoles-
cu ºi Mircea Cãrtãrescu, aceºtia etalând chiar o bucurie ºi o mân-
drie în a demitiza.

Dupã 1990, Eminescu a revenit cu forþa lui modelatoare
în societatea româneascã democratizatã, nemaivorbind de rolul
sãu patternal în procesul de renaºtere naþionalã a românilor
basarabeni de care vorbeam mai sus.

Ca om de culturã român trebuia sã ajung neapãrat la Emi-
nescu, el fiind cel care mi-a asigurat certitudinea cã avem valori
ºi în temeiul lor putem susþine un dialog cu lumea, cã putem intra
cu aceste valori în dialogul multicultural despre care se vorbeºte
insistent acum. De acest lucru m-am convins convorbind ºi cu
74 de eminescologi, traducãtori ºi oameni de culturã din întrea-
ga lume. Orele mele matinale au fost, dupã 1976 când, dupã
moartea pãrinþilor, mi-am zis sã scriu ceva esenþial, orele Emi-
nescu, la care pe parcurs s-au adãugat orele Blaga.

În legãturã cu acþiunile de detractare, de demitizare înver-
ºunatã ºi de autodispreþuire „cioranianã“ care s-au declanºat în
societatea româneascã extrem de caragializatã, þinta fiind ma-
rile valori ºi — printre ele — Eminescu, sunt de spus câteva lucruri.
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Basarabia, rãmasã dupã rãzboi în fond fãrã intelectualitate,
îºi arunca acum lava revendicativã ºi ieºea pe baricade pentru
a reimpune autoritatea Adevãrului. Demersurile patetice ale oame-
nilor de creaþie, mitingurile frenetice de protest, adunãrile fur-
tunoase, Marea Adunare Naþionalã cu freamãtul ei oceanic al
setei de libertate (700.000 de persoane dupã estimãrile pre-
sei), dezbaterile agitate de la Uniunea Scriitorilor, de la Academie,
de la cenaclul „Alexei Mateevici“, ieºit în stradã, din Parlament
ºi din pieþele publice se revãrsau ca o Bunãvestire, ca o nouã pro-
feþie luminoasã cã „Îngerul a strigat!“. Fremãta cu toatã puterea
aerul unei mãreþe reconstituiri pompeiene a adevãrului istoriei.
Lupta mai continuã ºi astãzi, astfel încât, spre deosebirea de
ieºirea din infernul dantesc, ieºirea din infernul basarabean nu
ne-a permis încã sã vedem stelele.

Izbucnirea conºtiinþei identitare cu forþa erupþiei vulcanice
a fãcut lumea sã vorbeascã despre miracolul basarabean ºi agen-
þiile de presã din strãinãtate, care ne dase cu totul uitãrii, îºi tri-
miteau de zor corespondenþii la Chiºinãu.

Uniunea Scriitorilor din Moldova, prima care a început aces-
te acþiuni, s-a transformat într-un fel de Cartier General al re-
voluþiei basarabene („Smolnâi“ i se mai zicea). Se trimiteau soli
la Gorbaciov, se întocmeau zilnic apeluri ºi scrisori, se angaja în
fine o luptã pe viaþã ºi pe moarte cu autoritãþile locale care ela-
borau decrete, hotãrâri, dispoziþii (am descris odiseea acestei
confruntãri în vol. „Basarabia sub steaua exilului“, apãrutã la
Bucureºti în 1994).

„Noaptea furtunoasã“ din 18-19 mai 1987 de la Unirea
Scriitorilor (o zi ºi o noapte întreagã) a formulat imperativile luptei,
a schimbat Comitetul de Conducere, scoþându-mã ºi pe mine din
zodia anonimatului public prin alegerea ca secretar. (Din septem-
brie 1991 am devenit preºedinte al acesteia.)

Procesul redobândirii românismului cultural s-a desfãºurat
sub semnul cãlãuzitor al lui Eminescu. Întâlnirea cu Eminescu,
eveniment-cheie al vieþii mele, avusese loc în anii studenþiei, sem-
nificând atât o revelaþie de ordin cvasimistic — cãci e modelatoare,
luminãtoare în sens axiologic ºi ontologic —, cât ºi un impact sti-
mulator, productiv. Opera ºi personalitatea sa sunt pline de ontos =
românesc ºi general-uman, demersul sãu artistic ºi intelectual
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obiectivul pe care ºi-l propune cercetãtorul (operatorul), de
„declicul“ hermeneutic, de grila aplicatã, cãci se resimte marca
ontologicã a relativismului, a aproximãrii (= a stabilirii valorice prin
apropiere de mãrimea cãutatã), a relaþiei critice de care vorbea
Jean Starobinski care constata nevoia de coduri preexistente,
de o interpretare comprehensivã ce înlãturã judecata de valoare.
Este o relaþie complexã de identificare ºi distanþare care pune
într-o ecuaþie capricioasã empatia, intropatia ºi antipatia. Struc-
turalismul ne-a propus cãutarea unui logos comun, a unor gen-
era dicenda, a unui context general, în timp ce criticul se cade
sã caute însuºi textul cu toate codificãrile sale, recurgând la instru-
mentul fenomenologiei ºi ontologiei. Esenþialmente, criticul nu se
va limita la contextualizare, ci va recurge la o textualizare nuanþatã,
descifrând ce spune fundamental scriitorul despre fiinþã ºi fiinþare.

Orice metodã ºi mod de investigaþie ne-am propune, ne
întoarcem volens-nolens, la Erlebnis, la trãirea codificatã în legile
imanente ale artei. Monismul structuralist, opus dualismului
obiºnuit gândire/expresie, ne ajutã prea puþin în actul critic. Sen-
sul existenþial al operei o codificat în pluralismul semiotic, în marele
imperiu al semnelor ºi structurilor pe care-l ascunde. Criticul de
la începutul mileniului al 3-lea este hãrãzit luptei cu umbrele, cu
ascunderile fiinþei operei.

Deruta este datul existenþial al actului critic care e supus
presiunii unor criterii antinomice universaliste / antiuniversaliste,
determinate de naþionalism, europenism, multiculturalism ºi de
„moartea cãrþii“ sau de „moartea literaturii“. Cãci cartea ºi lite-
ratura suportã de la sfârºitul secolului al XX-lea concurenþa inter-
netului, TV, CD-urilor, bibliotecilor electronice. Literatura nu are
valoarea esteticã de altãdatã, fiind stingheritã ºi de paraliteraturã,
antiliteraturã, near literature (literatura de frontierã sau margi-
nalã), de textul postmodern sans rivages, de sub-literaturã, non-
literaturã etc. În atare condiþii, demersul critic s-a vãzut extrem
de ideologizat, formalizat în sens structuralist — semiotic — tex-
tualist, psihanalizat. Judecata de valoare, esteticã ºi generalizan-
tã prin existenþã, a cedat studiului textualitãþii („mutaþia literaturii
în text“ a J. Kristeva) sau al interrelaþionaritãþii semnificaþiilor,
codurilor de lecturã (textul busculat, „infinit deschis“ al lui R. Barthes),
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Ne stã oare bine în faþa lumii sã ne autodefãimãm, sã ne
„urinãm pe biserici“ (vorba lui Arghezi) ºi sã ne alegem ca zeu
protector pe Momos care era la greci zeul sau mai bine zis zeuleþul
ironiei, zeflemelei ºi bârfelei, sã ne reactualizãm vechile complexe
de inferioritate, sã ne (re)complacem în autodispreþuire, sã ne
aservim total jocului politic al circumstanþelor (vezi articolul nos-
tru „Zeul Momos ºi noi „românii!“ în buletinul Mihai Eminescu,
nr. 1(4), 2001, p. 4-18)? „Defãimarea zeilor este o rea deºtep-
tãciune“, spune Pindar.

Cu Eminescu am obþinut o demnitate esteticã ºi eticã, pe
care nimeni ºi nimic n-o mai clinteºte din loc. Este firesc ca
raportarea permanentã la el sã ne impunã ºi înnoirea paradig-
melor ºi a instrumentelor (în cazul nostru a paradigmelor cultu-
rale ºi instrumentarelor critice), fãrã a renunþa la ceea ce este
viabil ºi eficient în vechile modele.

În domeniul criticii ºi istoriei literare Sainte-Beuve mai rãmâne
o personalitate de referinþã cu portretizarea axatã pe psiholo-
gism (el, dupã propria mãrturie, din Mes Poisons, nu este un
istoric, dar are unele laturi de istoric). Dintr-un fiziolog care
opereazã cu trãsãturile generale ºi cu documentul, el se trans-
formã într-un fenomenolog al spiritului creatorului de valori, într-un
analist al viului din el. Biografia evenimenþialã exterioarã este
înlocuitã de biografia interioarã a faptelor sufleteºti. Fireºte, isto-
ria literarã ºi eseistica filozoficã au valorificat ºi grila psihanaliticã
sau existenþialã. „Baudelaire“ al lui Sartre e un exemplu în acest
sens.

Fãrã sã eludez documentul, am mers în lucrãrile mele despre
Eminescu (ºi nu numai) pe aceastã hermeneuticã existenþialã con-
stituitã din depistarea complexului de arãtãri/ascunderi ale însãºi
fiinþei scriitorului, a codurilor psihologic = comportamentale ºi per-
sonalist = etice care definesc portretul fenomenologic. Fenome-
nologicul ºi ontologicul s-au întâlnit temeinic cu paradigmã mo-
dernã ºi postmodernã. (Blaga vorbea despre lucifericul în cunoaº-
tere, despre „ascuns“ ºi „mai ascuns“). Privirea criticului de azi
se îndreaptã spre obiectul cunoaºterii, ca ºi privirea lui Orfeu spre
Euridice: atunci când vrea s-o vadã cu adevãrat, sã-i constate
existenþa realã, se îndepãrteazã, se ascunde în neantul necu-
noaºterii. Ca ºi în fizica modernã, rezultatele studiului depind de
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Critica ºi istoria literaturii este, de asemenea, o metalite-
raturã axatã pe metalimbajul artistic. Fãrã o atare legãturã asimp-
toticã, actul hermeneutic este de neconceput.

La aceste complexe de ordin ontologic (fenomenologic) se
adaugã complexele de ordin deontologic pe care le are în mod
obiºnuit omul de culturã român. El este copleºit de complexe ori-
ginare ºi venite din afarã. Lucru curios, cãci marii noºtri oameni
de culturã nu le-au avut ºi ne gândim îndatã la Cantemir, Emi-
nescu, Hasdeu, Iorga, Noica. Complexul fragmentarismului, al ma-
rilor proiecte nerealizate (manolism mitic manifestat în culturã;
reînceperea zidirii de la nivelul zero). Un alt complex, viabil de-a
lungul secolelor, este cel al inferioritãþii, care-i face ºi azi pe mulþi
sã afirme cã avem „o culturã micã“ ºi cã ceea ce-i românesc (nu
doar în culturã) este sub orice nivel. Toate duc la un complex
generalizat al fatalitãþii mioritice, complexul cioranian al „neantu-
lui valah“ fiind încoronarea grupului de complexe ce ne este
hãrãzit.

Sunt, însã, complexe ºi complexe; sunt complexe bune ºi
rele. Cu puncte de reper în psihanalizã, Charles Baudouin ºi
Gaston Bachelard aduc demonstraþia unor clare linii de demar-
caþie. În mare, complexul este un reactor ºi un transformator
de energie psihicã. Suprapunându-se peste complexul originar,
complexul de culturã realizeazã transformarea în chip efectiv,
împãcând sublimarea culturalã cu cea naturalã. „Sub forma lui
bunã cea bunã, complexul de culturã retrãieºte ºi reîntinereºte
o tradiþie. Sub forma lui cea rea, complexul de culturã este obi-
ceiul ºcolãresc al unui scriitor lipsit de imaginaþie“ (Gaston
Bachelard, „Apa ºi visele“, Bucureºti, 1995, p. 24).

Într-un om al complexelor este o parte vãditã de comic ºi
de tragic. Comicul îl dã ridicolul calitãþii lui fundamentale de com-
plexat ca atare, de aservit complexelor, în timp ce tragicul este
determinat de faptul cã el nu-ºi mai poate schimba acest dat fatal.
Este inutil sã demonstrezi cu instrumentar analitic inutilitatea
urmãririi broaºtei þestoase sau aºteptãrii zborului sãgeþii lui Zenon
din Elea. Sfatul pe care i-l dã Cosini lui Zeno, în romanul lui Italo
Svevo, este: singurul remediu pentru a se elibera de „complexe“
este rememorarea trecutului. E un sfat absurd, cãci ºi reme-
morarea realitãþilor revolute e tot un „complex“; unde mai pui cã
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studiului cinefic (care refuzã conotaþiile estetice, cãutarea valorii
literare).

Indiferent de aceste excese formalizante, metodologizante,
critica (ºi istoria literarã) nu poate exista fãrã o comunicare sym-
pateticã cu opera, scriitorul, literatura, fãrã acel plaisir du text,
dar nu neapãrat în sensul psihanalizat al lui R. Barthes, fãrã
dragostea faþã de literaturã pe care o cerea criticului Gogol, fãrã
întâlnirea emoþionalã primã deschizãtoare de semiozã.

Ca ºi lingvistul, criticul ºi istoricul literar pare sã poarte
veºmintele caraghioase croite din petecele multicolore ºi zdren-
þoase ale lui Arlechino. În ciuda înlocuirii modelului mecanic cu
modelul electronic „obstacolele epistemologice“ nu pot fi depã-
ºite, dupã cum afirmã ºi Bachelard. Cibernetica, informatica ºi
teoria comunicãrii au sporit aporiile, în loc sã le spulbere. De la
Saussure, Propp ºi Cercul de la Praga pânã la Chomsky care
anunþa amurgul structuralismului (în 1950) lucrurile nu s-au lãmu-
rit, ci s-au complicat, cãci formele lingvistice nefiind capabile de
a transmite prin ele însele un semnificat ºi de a realiza un raport
perfect între locutor ºi destinatar, între dictum ºi dicere, revenim
la un nivel zero, la o închidere sistematicã ce duce la „omoge-
nizarea superficialã“ (Chomsky), la relativizarea pãrþii ºi la reim-
punerea binarismului logic aristotelic. Ajungem, aºadar, la tabula
rasa a empiriºtilor ºi la vidul inconºtientului de care vorbeºte Lévi-
Strauss (vidul fiinþei aristotelice, vidul cogito-ului cartezian, vidul
statuii lui Condillac, precizeazã Gilbert Durand). Ne închidem per-
manent în cercul semantic conturat de semnificat ºi semnificant,
ºi confundãm limbajele (cel natural cu cel artificial) ºi absolutizãm
contextul, reþeaua formalã. Desprinzându-se de fundamentul lor
lingvistic iniþial, sensurile se proiecteazã în metalimbaje (descrip-
tiv, translativ, metodologic, epistemologic). Filosofii comunicãrii
sfârºesc prin a gãsi semnificaþia metalingvisticã supremã în lim-
bajul artistic sau metapoetic (= mitopoetic), care este, dupã
Eugenio Coºeriu, un limbaj absolut.

Totul constã în a aproxima ceea ce semnificã etimologic
meta: dupã, pe lângã, cu. Limbajul este, esenþialmente, un me-
talimbaj.
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sã prestez munci grele de redactor inferior la reviste ºi edituri,
la teatre ºi enciclopedii, sã stau mai multã vreme fãrã serviciu.
(Scriitorul armean Gevork Emin, vãzându-ne angajaþi la posturi
de rutinã, observa cã în Moldova se face o adevãratã risipã de
talente.) Strategia mea „esteticã“ a fost susþinutã de scriitori,
de criticul cel mai doct ºi mai de temut Vasile Coroban, de
preºedintele Uniunii de atunci Pavel Boþu, de anumite reviste din
Moscova, care erau mai liberale în materie de ideologie literarã.
Faptul cã mi s-au acordat premii ale sãptãmânalului Literatur-
naia gazeta ºi revistei Drujba narodov — publicaþii care stimulau
în linii mari valorile ºi promovau ºi un spirit înnoitor — era de-a
dreptul încurajator. În contrapondere cu Simion Ciubotaru, ideo-
log dogmatic pânã în mãduva oaselor, eram membru al Comisiei
pentru criticã a Uniunii Scriitorilor din fosta URSS.

Viaþa literarã îºi avea sinusoida ei de realizãri/eºecuri, de
speranþe / înfrângeri, spiritul adevãrului se manifesta latent —
„rizomic“, astfel încât atunci când a apãrut momentul fast, vân-
turile înnoirii s-au dezlãnþuit irezistibil.

Oricum, pânã la 1985-1987, am fost copleºit de un pre-
sant sentiment al exilului ºi de un îngustãtor spirit al locului de
felul celuia — sã zic — pe care îl avea Albert Camus, francezul din
„Africa de Nord“. „M-am nãscut acolo — rãspundea el unui inter-
vievator care îl întreba despre ataºamentul profund pentru locurile
natale — este o mare þarã cu puteri neatinse. Departe de cer-
cul ei, mã simt întotdeauna în exil. De vreme ce o cunoaºteþi,
mã veþi înþelege“ (Albert Camus, „Eseuri“, Bucureºti, 1976, p.
374). Sentimentul exilului este determinat de intrarea într-o zonã
a rigidului, ºtiutului, monotonului, a mortificãrii simþirii care poate
fi depãºitã doar de actul re-trãirii: „Vine o zi când, din prea multã
rigiditate, nimic nu mã mai minuneazã, totul este dinainte ºtiut,
ºi a trãi înseamnã a reîncepe. Este timpul exilului, al vieþii uscate,
al sufletelor moarte. Pentru a retrãi, este nevoie de un anumit
har, de uitare de sine sau de o patrie“. (Ibidem, p. 153)

În viziunea lui Camus, patria rãmâne generatoarea existenþei
reînnoite a artistului. De aceea, momentul cel mai fericit pentru
mine a fost redobândirea Patriei culturale a românismului. În Anul
1989, aºa cum a spus atât de inspirat Eugen Ionescu, Dumnezeu
a fost român. Cultura basarabeanã, datoritã acestei întoarceri
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trecutul însuºi poate depozita ºi el „complexe“. Complexarea apare
ca ceva de neînlãturat, ca o determinare ºi o finalitate.

Este indiscutabil cã românul (ºi românul basarabean în speþã)
are foarte accentuat complexul Marginii ºi al Drumului spre Cen-
tru. Iatã de ce m-a preocupat întotdeauna — ºi în legãturã cu
destinul meu — fenomenul exilului. Am scris ºi o schiþã fenome-
nologicã a exilului literar românesc (vezi „Critica 2. Centrul ºi mar-
ginea“, apãrutã la Fundaþia „Scrisul românesc“, Craiova, 2002
prin strãdaniile amicale ale lui Tudor Nedelcea).

Exilul face parte din destinul românesc, spune atât de exact
ºi tulburãtor MIrcea Eliade. Exilul basarabean este cu precãdere
un exil interior, precum l-am caracterizat în „O istorie deschisã
a literaturii române din Basarabia“ (1996 ºi ediþiile ulterioare din
1997, 2002), carte pe care eram ca ºi cum obligat s-o scriu,
ca încercare de primã sintezã criticã, deoarece istoriile mai vechi
ale lui ªtefan Ciobanu ºi P.V. Haneº erau prea sumare ºi se încheiau
la 1940, istoriile lui Cãlinescu, Lovinescu ºi Iorga nu conþineau
decât referinþe la unele nume ºi reviste din perioada interbelicã,
iar „Istoria literaturii moldoveneºti“ apãrutã în anii 1986-1990
la Chiºinãu era marcatã de schemele ideologice realist = socia-
liste, deºi insera ºi studii despre scriitorii ºi revistele tabuizate
(Stere, „Viaþa Basarabiei“).

Treptat, literatura basarabeanã a fost scoasã din conul de
umbrã al interdicþiei prin studiile lui Vasile Badiu, Alexandru Burlacu,
Alina Ciobanu, prin valorificarea mai amplã a operei lui Mateevici
(F. Levit, S. Pânzaru, I. Nuþã).

Ce a fost exilul basarabean (interior) pentru mine? Bineînþe-
les, o perioadã de teroare intelectualã ºi o perioadã de rezistenþã
„rizomicã“, de ascundere a Tulpinei ºi de cultivare strategicã a
rãdãcinilor. O perioadã de frustrãri ºi recuperãri, de replici mute
la ideologismul terorizant, impus prin directive hotãrâri periodice
ale partidului, adunãri, critici în presa de partid ºi cea literarã,
audieri în diferite instanþe, somãri din partea securitãþii (KGB).
Scriitorul se mai putea ascunde în metaforã, în parabolã, în lim-
bajul esopic, în timp ce criticul era impus sã fie un ideolog în sens
partinic (marxist-leninist).

Refuzul interior (spuneam cã daimonul meu lãuntric îmi
ºoptea sã evit ideologizarea extremã) m-a costat mult, fiind nevoit
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Brãila, Mircea Cosma, Alexandru Bãdulescu ºi Constantin Mano-
lache din Ploieºti, George Vulturescu din Satu Mare, Ioan Þepe-
lea, Dumitru Chirilã ºi marele bibliofil Lazãr Dârjan din Oradea,
Ion Beldeanu din Suceava, Lucia Olaru Nenati din Botoºani, Elena
Poamã din Vaslui, Cornel Moraru ºi Dimitrie Poptãmaº din Târgu-
Mureº, Ionel Mãrgineanu din Alba Iulia, Gruia Novac de la Bâr-
lad, Toma Istrati, Petre Popescu-Gogan, Vasile Cãpãþânã ºi regre-
tatul Octavian Ghibu din Bucureºti, Theodor Codreanu de la Huºi,
Gheorghe Neagu ºi regretaþii Florin Muscalu ºi Traian Olteanu
de la Focºani, Anca Augusta, Adrian Dinu Rachieru, Cornel Ungure-
anu, Iosif Cheie-Pantea ºi Dorina Mãrgineanþu de la Timiºoara,
Tudor Nedelcea ºi Jean Bãileºteanu de la Craiova, Gheorghe Pârja
de la Baia Mare, Nicolae Lupan, Valeriu Rusu ºi Aurelia Rusu
din Franþa, Ioan Baba ºi colegii lui din Banatul Sârbesc ºi atâþia alþii.

Cultura realã se þine pe „sufletism“, pe entuziasmul nerãs-
plãtit al unor asemenea oameni, cu care poþi face întotdeauna
un întreg.

În fond mã întreb ce înseamnã — azi — cultura ºi omul de
culturã?

Oswald Spengler vorbea despre o culturã posibilã ºi una
realã. Dacã o culturã, ca necesitate umanã, devine destin, pot
spune cã sunt un om de culturã devenit un destin.

Cultura (inclusiv limba) îþi dã certitudinea împlinirii, certi-
tudinea de a fi ca personalitate, ca popor fãuritor de istorie (la
nivel de comunitate). A fi om de culturã înseamnã deja a fi un
om cu identitate, cu personalitate. Cultura instaureazã suveran
spiritul democratic ºi dã individualitãþii devenite personalitate o
liniºte a acþiunilor care îndepãrteazã vanitatea ºi alte pasiuni jos-
nice, destructive. În aceste condiþii e bine sã fii Aristarc, ºi nu
Zoil. Mi-am propus ca deviz (de)ontologic anume sã construiesc
ºi nu sã demolez, sã gãsesc temeiul înfiinþãtor ºi nu principiul
neantizator. Am conceput, prin urmare, cultura româneascã în
ansamblu ca o culturã a dreptei comune, singura capabilã sã
ordoneze lucrurile, sã le dea sens ºi sã le punã, astfel, sub sem-
nul sacrului.

Iulie 2002 , Chiºinãu — Olãneºti
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a Ziditorului cu faþa spre noi, s-a reintegrat spaþiului cultural ge-
neral-românesc ºi mi-am scris de acum înainte cãrþile cu senti-
mentul mântuitor al acestei unitãþi. Momentul ’89, precedat de
momentul ’87, a fost cu adevãrat un mare eveniment „sentimen-
tal“, cãci aºa cum spunea marele exilat Ovidiu, când îþi pierzi Patria
atunci îþi este pieirea. Refacerii acestei unitãþi mi-am consacrat
întreaga activitate de preºedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldo-
va (din septembrie 1991), de academician (membru de onoare
al Academiei Române din 1991 ºi membru titular al Academiei
de ªtiinþe a Moldovei din 1992, unde coordonez sectorul de li-
teraturã românã modernã), de vicepreºedinte al Ligii culturale
pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, condusã de profe-
sorul Victor Crãciun care a fãcut atât de mult pentru refacerea
spiritualã a Basarabiei, iniþiind podurile de flori ºi de conºtiinþã
româneascã, de membru al Comitetului ºi Consiliului Director al
Uniunii din România. Împreunã cu societatea „Lucian Blaga“ din
Cluj-Napoca (sunt ºi cetãþean de onoare al acestui municipiu prin
grija redutabilului primar Gheorghe Funar), ai cãrei animatori au
fost, printre alþii, regretaþii Liviu Petrescu, Traian Brad, Tudor
Dumitru Savu, Alexei Mare ºi în care activeazã neobosiþii Mircea
Borcilã, Mircea Muthu, Doina Cetea, Constantin Cubleºan, Virgil
Bulat, Mircea Popa, Petru Poantã, Irina Petraº, Aurel Rãu ºi
Adrian Popescu, am organizat câteva ediþii ale „Zilelor Lucian
Blaga“ la Chiºinãu. Poemul critic Lucian Blaga — paradisiacul, lucife-
ricul, mioriticul s-a nãscut pe unda prielnicã a acestei colaborãri.
Între 1998-2000 am fost coordonatorul programului academic
„Revelaþii cultural-spirituale dintre Ardeal ºi Moldova (Basarabia)“,
lucrãrile fiind adunate în volumul „Lumini modelatoare“ (Bucureºti,
Editura Fundaþiei Culturale Române, 2002). Eugen Simion m-a
angajat, cu fermitatea ºi soliditatea sa valahã, în treburile Aca-
demiei Române, desemnându-mã autor ºi coordonator al „Dicþiona-
rului General al Literaturii Române“. Aº pune la activul meu ºi
alte acþiuni, dacã nu s-ar datora preamultului suflet pe care l-au
pus în ele colegi ºi confraþi din diverse centre de culturã ale þãrii:
Dan Mãnucã, Cezar Ivãnescu, Lucian Vasiliu, Nicolaie Busuioc,
Andi Andrieº, Cassian Maria Spiridon, Mircea Radu Iacoban ºi
Ioana Irimia din Iaºi, Sterian Vicol, Viorel Dinescu ºi regretaþii Ion
Chiric ºi Radu Dorin Mihãilescu din Galaþi, Gheorghe Calotã din
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ea însãºi calitãþi excepþionale, inclusiv capacitatea de a scoate
la luminã imensa rezervã de materie cenuºie pe care unii o chel-
tuiesc, atunci când nu o prigonesc, nu neapãrat în scopurile cele
mai înalte.

Când vom ajunge sã înþelegem cã acasã, pe stradã, la locul
de muncã, pe stadion, la teatru, la cinematograf, în bibliotecã
sau, pur ºi simplu, pe un ºantier putem întâlni un talent, un geniu,
ºi ne vom obiºnui sã-l apreciem, fãrã a scãpa esenþialul, atunci
vom putea spune cã am intrat în normalitate, cã suntem în rân-
dul lumii. Iatã de ce vã dau o modestã temã de reflecþie: faceþi,
dragi tineri, zi de zi, exerciþiul aprecierii ºi nu pe cel al devalorizãrii.
Numai în acest fel putem evita destinul mizer ºi incolor al tutu-
ror lucrurilor, al tuturor semenilor, al tuturor anilor ce vor veni,
zãmislind permanent, pentru fiecare dintre noi, acea entitate ener-
geticã vie ºi indestructibilã a aprecierii într-un firesc comporta-
ment colectiv. ªi, astfel, ajungem sã pricepem subtila înþelepciu-
ne a genialei reflecþii pe care ºi-a pus semnãtura fertilul scriitor
Alexandru Dumas — fiul: „Unii oameni sunt ca ºi sticlele: nu
au valoare decât prin ceea ce se pune în ei“ 

SCRISUL — ÎNCERCAREA DE ZIDIRE
PENTRU DESTINUL NEAMULUI

Mircea Popa

Înainte de a rãspunde mai amãnunþit la întrebãrile esen-
þiale adresate: „De ce scriu? pentru cine scriu? Cine sunt eu ca
scriitor, de unde vin ºi unde mã duc?“ voi rãspunde tranºant: scrii-
torii ºi, în general, oamenii de culturã, sunt conºtiinþa unui popor
ºi ei au datoria sã lumineze acel popor, drumul devenirii lui, în
aºa fel ca sã greºeascã cât mai puþin ºi sã se bucure cât mai
mult ºi cât mai intens de roadele muncii lui. Dacã un popor o
duce rãu, de vinã sunt în bunã parte ºi elitele lui conducãtoare,
fie politice, fie culturale. Mai ales la noi în Ardeal, a existat din-
totdeauna o strânsã legãturã între popor ºi cãrturarii pe care
el i-a nãscut, solidaritate naþionalã ºi culturalã, care astãzi s-a des-
trãmat în bunã mãsurã ºi care trebuie refãcutã. Trebuie refãcutã
societatea civilã, prin efortul comun al preoþilor, învãþãtorilor,
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RESPECTAÞI ªI VALORIZAÞI ENERGIILE
CREATOARE ALE ACESTUI NEAM!

Ion Gaghii

Teoriile fataliste ale unor gânditori strãini ºi autohtoni, bazate
nu de puþine ori pe argumente irefutabile, par sã reliefeze un ade-
vãr crud: suntem un popor atipic, rareori solidar, incapabil sã
respecte ºi sã valorizeze la maximum uriaºele energii creatoare
ale acestui neam atins de aripa geniului. ªi, dacã aruncãm o privire
scrutãtoare în milenarul trecut al poporului român, vom consta-
ta cu amãrãciune cã marii noºtri creatori (artiºti, cercetãtori,
medici, inventatori etc) au fost nevoiþi sã trãiascã sub vremi. În
general, destine tragice, destrãmate într-o viaþã mizerã ºi plinã
de renunþãri, generate, îndeobºte, de dispreþul, ignoranþa ºi inca-
pacitatea contemporanilor de a-i aprecia.

Trist este cã nici mãcar în ziua de azi nu am învãþat cu toþii
benefica lecþie a aprecierii, dovadã cã, falsele ierarhii la care sun-
tem obligaþi sã ne raportãm, dau limpede oricui de înþeles cã nu
avem ochi pentru geniu, pentru cei ce asudã pe mãreþele altare
ale omenirii fãrã a fi luaþi în seamã, întrucât suntem bântuiþi de
sisteme bulversante de apreciere ºi valorizare. Cu alte cuvinte
ºi azi mai mult devalorizãm decât sã apreciem valorile autentice
ale românismului, într-o inexplicabilã stare cvasigeneralizatã de
confuzie.

ªi cum sã nu fie total rãvãºitã societatea româneascã, dacã
tinerei generaþii, în loc sã i se ofere modele demne de urmat, i
se aºterne la picioare imaginea edulcoratã a top-modelelor, a vede-
telor TV ori de cinema, a îmbogãþirii rapide, a câºtigului facil, a
vedetismului nulitãþilor „celebre“. Poate cã nu întâmplãtor Artur
Silvestri ºi prestigioasa Asociaþie Românã pentru Patrimoniu fac,
de ani buni, muncã de mecenat, încercând sã corecteze acest
uriaº deficit de apreciere cu eforturi uriaºe investite într-o bine-
venitã revoluþie psihologicã ºi afectivã comunã. Revistele, cãrþile
cu valoare monumentalã, dezbaterile de idei ºi concepþii nova-
toare se reunesc, anual, în prestigioasele premii ARP, care ne
dau speranþa cã, încã, nu e totul pierdut, cã avem puterea sã
depãºim acest handicap, cã o lume capabilã sã aprecieze are
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Dar înainte de aceasta voi arãta cine sunt, în ce mediu m-am
format ºi ce idei m-au cãlãuzit în viaþã, spre a înþelege mai bine
aºa-zisul „crez literar“ care m-a animat de-a lungul timpului.

Mai întâi, precizez cã sunt fiu de preot ortodox ºi cã m-am
nãscut în valea Beiuºului, la numai 7 km de acest important for
de culturã transilvãnean. Am venit pe lume într-o duminicã, pe
când tata sãvârºea slujba religioasã, într-o friguroasã zi de ia-
nuarie, respectiv la 29 ianuarie 1939, în comuna Lazuri de Beiuº.
Tata era originar din sat, al ºaselea ºi cel mai mic dintre copiii
þãranului Ioan ºi Ana Popa, þãran cu oarecare învãþãturã, dar cu
pãmânt puþin, din care cauzã ºi-a dat toþi cei patru bãieþi la ºcoala
CFR din Oradea. O fiicã, Saveta, a fost mãritatã în sat, iar pe
ultimul fecior, bunica a þinut sã-l facã neapãrat popã în sat. L-au
dat de aceea la ºcoalã la Beiuº, unde adolescentul Alexandru Popa
a stat la internat sau în gazdã, primind acel binecuvântat „þipãu“
din parte ºcolii (o pâine coaptã la internat, care reprezenta baza
alimentaþiei pentru cei sãraci), mai aducând alimente de acasã,
mai primind bursã. La terminarea licului, a rãmas un an peda-
gog la liceu, apoi a urmat teologia la Oradea ºi, cãsãtorindu-se,
a fost hirotonisit preot pentru satul sãu natal, Lazuri de Beiuº.
A urmat lupta cu lipsurile ºi cu nevoile, slujind la Lazuri, Mierg,
Hinchiriº, în biserici de lemn friguroase. ªi bisericuþa noastrã din
sat era de lemn ºi cei dintâi ani ai copilãriei mi i-am petrecut jucân-
du-mã în þintirimul din sat (de care mã despãrþea doar un gard),
în sunetul clopotelor ºi în mirosul de tãmâie. ªi astãzi, când asist
la o slujbã religioasã, mã invadeazã amintirile din copilãrie, frân-
turile de cântece ºi rugãciuni, evlavia simplã a omului de la þarã
în dialog cu divinitatea, starea de purificare moralã, de rugã pen-
tru iertarea pãcatelor ºi de trecere în revistã a greºelilor sãvârºite.
Orice întâlnire cu biserica este un îndemn la autoanalizã, la intros-
pecþie, la ispãºire, iar comunismul a rupt în mod brutal acest
element moral din viaþa societãþii ºi, mai ales, a conducãtorilor
politici, încât ei cred cã sunt absolviþi de a mai da seama în faþa
cuiva, nici mãcar în faþa lui Dumnezeu. O clasã politicã fãrã nici
un Dumnezeu e tocmai clasa politicã de care avem noi parte acum!

În aceºti ani de relativã prosperitate, tata era abonat la Uni-
versul ºi la Curentul ºi eu am învãþat sã citesc ºi sã scriu înainte
de a merge la ºcoalã, încât atunci, când, împreunã cu fiul
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cãrturarilor de orice fel ºi gãsite cãile cele mai bune de sãltare
din sãrãcie, din lumea abuzurilor, a corupþiei de orice fel. O lume
coruptã este o lume bolnavã, iar misiunea curativã a scriitorului
este una fundamentalã.

M-am simþit de atunci când am luat în mod conºtient act
de mine însumi, dator faþã de neamul meu, m-am simþit un mic
ºi neînsemnat discipol al reprezentanþilor ªcolii Ardelene, a lup-
tãtorilor paºoptiºti, a memorandiºtilor, a lui Ciordaº ºi Bolcaº —
eroi omorâþi de unguri în Beiuºul meu natal — m-am simþit un
continuator al lui Iosif Vulcan, al lui Coºbuc ºi Goga ºi am crezut
cã am o „misiune“, aºa cum credea ºi Goga cã o are, când scria
în Fragmente autobiografice cã s-a nãscut cu pumnii strânºi. Acest
sentiment al luptei pentru ideal nu m-a pãrãsit o clipã de-a lun-
gul existenþei mele de pânã acum ºi cu el în minte ºi suflet voi
închide ochii.

Fac parte dintr-o generaþie de sacrificiu, ale cãrei suferinþe
n-au fost nici pe departe rãsplãtite de odioasa noastrã clasã
politicã, nici înainte, în socialism (perioadã în care am trãit cei
mai frumoºi ani biologici), nici astãzi, în postcomunism, când îmi
duc zilele „bãtrâneþii“ într-o societate debusolatã ºi haoticã. Aºa
cum m-am simþit umilit în comunism, aproape zilnic, de oameni
ticãloºiþi, ajunºi secretari de partid ºi fruntaºi ai bucatelor, aºa
mã simt astãzi umilit aproape zilnic de o culturã de tarabã, de
minciunile jegoase ale unor politicieni agramaþi ºi inculþi, de lipsa
lor de conºtiinþã civicã, de responsabilitate pentru starea de sufe-
rinþã a majoritãþii populaþiei. O superficialitate crasã, o lipsã de
mãsurã în toate, o goanã turbatã dupã îmbogãþire, un specta-
col dezagreabil ºi imund, spectacol care se dã zilnic în faþa naþiu-
nii, mã oripileazã de când mã scol ºi pânã mã culc ºi aproape
nimic demn de o societate civilizatã nu se petrece la nivelul fri-
vol al unei mass-media de bâlci duminical. Oare noi, oamenii cins-
tiþi, adevãratele elite culturale ale acestei þãri, pânã când mai
putem tolera acest jalnic simulacru al puterii politice? Pânã când
sã ne conducã inculþii, fripturiºtii, semidocþii, declasaþii, mârlanii
ºi aroganþii? Popor al meu deºteaptã-te, scoalã-te ºi fã-þi drep-
tate!
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de soldaþii unguri veniþi sã recucereascã Ardealul ºi sã-i pedep-
seascã pe românii trãdãtori care se lepãdaserã de Hitler. Eu a
trebuit sã umblu în acea iarnã cu niºte enorme opinci, confecþio-
nate de meºterul satului dintr-un cauciuc de camion sovietic, împot-
molit în câmpul glodos de la marginea satului.

Conºtient de nevoile materiale care îl aºteaptã în creºterea
celor trei fii ai sãi, tata s-a mutat în satul Bogeiu din raionul Marghi-
ta, unde avea o sesie parohialã de 32 de jugãre de pãmânt. Acum
a început cel mai cumplit calvar al copilãriei mele. Cumpãrându-ºi
o pereche de boi, car, plug, grapã ºi celelalte, tata s-a transfor-
mat într-un veritabil þãran, arând, semãnând ºi recoltând grâu,
porumb, cartofi, fân, lucernã etc. de pe pãmântul pe care îl lucra,
avându-mã pe mine principal ajutor. La ora 4 dimineaþa era sus,
pornea cu carul spre pãmânturi, iar eu eram sculat ºi pus sub
o pãturã sã-l ajut în tot acest rãstimp: eu mergeam înaintea boilor
la plug, eu îi pãºteam, eu îi mânam la apã, eu îi þesãlam, ulte-
rior a înlocuit boii cu douã vaci, dar ocupaþiile mele de mic þãran
au rãmas, ºi s-au sfârºit doar în clasa a IV-a, când a fost nevoit
sã se mute de la Bogeiu la Ciutelec, unde am urmat clasa a IV-a,
ºi când a renunþat la respectiva sesie parohialã, deoarece cotele
grele pe care trebuia sã le dea ne-au sãrãcit literalmente ºi, în
ciuda efortului fãcut, am ajuns sã mâncãm pâine cu mãlai, sin-
gurele prãjituri pe care mi le permiteam fiind niºte pogãcei de
mãlai. Din toamna urmãtoare am început sã merg pe jos la
Popeºti, unde se deschisese o ºcoalã de 7 ani ºi unde am învãþat
timp de trei ani, în clasele a V-VII-a, obþinând în fiecare an pre-
miul I ºi terminând cu diplomã de merit. Am avut aici profesori
buni, dintre care m-a remarcat îndeosebi profesorul de istorie
Florian Nica, profesor care mi-a dat pe mânã biblioteca ºcolii, ºi
care îmi împrumuta pentru acasã cãrþi de istorie din biblioteca
sa personalã. În anii aceºtia am citit enorm de mult, cãci vara,
pe lângã muncile agricole ceva mai rãzleþe (întors ºi adunat de
fân, cules prune, transportat snopii de grâu la batozã etc.) aveam
mult mai mult timp de citit. În douã veri am lucrat chiar ca munci-
tor necalificat la întreprinderea minierã Vãrzari timp de douã-trei
luni, fãrã sã fac ulterior caz de originea mea „proletarã“, cum
au fãcut alþii. Dimpotrivã, din cauza situaþiei tatãlui meu, comite-
tul UTC din Marghita a refuzat sã-mi înmâneze carnetul de UTC,
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învãþãtorului din sat, Liviu Iovan, ne-am dus la o orã a tatãlui lui,
i-am compromis întreaga orã, prin rãspunsurile mele, încât am
fost poftiþi amândoi afarã. Plãcerea jocului era îmbinatã cu vizitele
la Bunica, la casa bãtrâneascã, pe uliþa de sus a satului, unde
mâncam mere puse la fãcut oþet, fructe din grãdinã sau vestitele
plãcinte ºi „langãu pe candalãu“ fãcute de bunica, sau în vizitã
la mãtuºa Saveta, sora tatii, care avea unsprezece copii, dintre
care Mitrea ºi Mãrioara erau cam de o seamã cu noi. Aici dis-
cuta tata politicã cu un tânãr militar din vecini, plecat la o ºcoalã
militarã tocmai în Germania hitleristã ºi tot de aici am urmãrit
spectacolul de neuitat al trecerii avioanelor americane, ca stoluri
de pãsãri migratoare, acoperind cerul de aprilie (era aproape
Paºte), spre a bombarada Ploieºtiul. Rãzboiul nu l-am simþit prea
acut deoarece satul rãmãsese în România la aºa-zisa „cedare a
Ardealului“, dar am avut parte de numeroºi refugiaþi, rude de-ale
mamei din Roit, (un sat de câmpie de lângã Oradea) ºi chiar din
Oradea, care au pribegit umplând pânã la refuz Beiuºul, Vaºcãul
ºi satele din jur.

A venit însã actul de la 23 August 1944 ºi refugiul nostru
în pãdurea de la marginea satului, ocazie cu care tata ºi-a ras
barba, ca sã nu fie þinta unor agresiuni din partea ungurilor din
satul Tãrcaia, sat vecin cu al nostru, din partea cãrora primise
unele ameninþãri pentru cele întâmplate în perioada primului rãzboi
mondial. În cele din urmã, tata a hotãrât sã pribegim în munþi,
ºi am plecat pur ºi simplu pe jos, eu de cinci ani, sora mai mare
de ºapte ºi sora mai micã, abia nãscutã, în braþele mamei. Ne-am
adãpostit câteva zile la protopopul din Vaºcãu, unde am asistat
la bombardarea gãrii din micul orãºel ºi la întâlnirea cu primele
victime, apoi am plecat mai departe în munþi, oprindu-ne doar
la Hãlmãgel. Aici am dormit în casa moaºei din sat, toþi patru
membri ai familiei într-un pat, doi la cap ºi doi la picioare, în timp
ce sora mai micã era aºezatã într-un leagãn. Bucuria mea zil-
nicã era sã comand trupa de copii din sat spre a ajunge în vâr-
ful unei moviliþe, pe care strãjuia nebiruitã crucea lui Iancu, eroul
nostru de la ’48.

Reîntorºi acasã, am avut surpriza sã nu mai gãsim nimic
din agoniseala de o viaþã a pãrinþilor mei, cãci lucrurile adãpos-
tite într-o groapã din grajd fuseserã luate ºi încãrcate în cãruþe
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înghesuiala din autobuzele (li se spunea „rata“) dintre Oradea ºi
Popeºti, atunci când mã lãsau acasã sã-mi vãd pãrinþii, înghe-
suiala din trenul Margine-Chibiriº-Marghita-Oradea, care semãna
cu un tren de asalt în timp de rãzboi? Aº putea sã uit atmos-
fera din timpul alegerilor furate de comuniºti în ’46; seceta din
1947, când am primit mai mulþi moldoveni sã-i întreþinem (lipsa
completã a dulciurilor din magazine, mai bine de un an, cu ocazia
Festivalului tineretului de la Bucureºti), prima vizitã a mea cu trenul
la Bucureºti, când, în calitate de preºedinte al unitãþii de pionieri,
m-au dus la Bucureºti sã vãd „expoziþia realizãrilor naþionale“,
într-un tren „personal“, care a mers o zi ºi o noapte pânã în ca-
pitalã, ca sã vedem niºte monstruozitãþi fãrã cap ºi coadã? Aº
putea sã uit propaganda deºucheatã din cãrþi ºi filme sovietice,
manualul lui Roller, dupã care am învãþat la admitere, mizeria din
cãmine starea jalnicã a populaþiei de la þarã, obligatã sã suporte
toate angaralele unei politici proaste ºi lipsite de logicã, aº putea
sã uit, mai târziu, cum an de an mi se respingea dosarul de a
pleca la o specializare sau la un lectorat în strãinãtate, în urma
cãruia aº fi ajuns, desigur, un cãrturar de talie europeanã ºi nu
condamnat sã rãmân un ins provincial, marginal ºi un ins de a
doua sau a treia clasã? Aº putea sã-l iert pe rectorul Universitãþii
clujene, care dispunea în fiecare an de cca.300-400 de burse
pentru studii ºi specializãri în strãinãtate, ºi care semna, cel mult
douã-trei dosare, ca sã nu-ºi pericliteze scaunul, dar uitând cã
astfel periclita însuºi viitorul ºi soarta þãrii, a elitelor româneºti
în genere? De ce credeþi cã trãim acum acest marasm intelec-
tual postdecembrist? Pentru cã n-am avut o elitã de calitate, ºco-
litã în mari laboratoare experimentale din Apus, care sã fie capabilã
sã punã mâna pe frânele puterii, sã facã reformele structurale
din toate domeniile de care avea nevoie þara, ºi i-a lãsat în con-
tinuare pe aceiaºi dosariºti, activiºti mãrginiþi, laºi ºi troglodiþi,
care habar n-aveau sã facã ceva, sã se aºeze cu nonºalanþã în
fruntea bucatelor ºi sã-ºi facã de cap în continuare. Fãrã o dis-
ciplinã a muncii, fãrã o responsabilitate a funcþiei, fãrã o bunã
organizare din interior, haosul economic ºi administrativ al þãrii
va merge înainte cu puþine ºi modeste rezultate ºi cu tot mai
puþine beneficii pentru marea masã a populaþiei. Cãci un ministru
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spunându-mi textual cã vreau sã mã strecor în rândurile clasei
muncitoare, cã sunt produs al unor elemente duºmãnoase, care
trebuie lichidate. Sora mea mai micã, care a dat examen de
admitere la liceul din Marghita, a fost declaratã nereuºitã ºi respin-
sã, din cauza originii sociale, în ciuda faptului cã obþinuse o notã
foarte bunã la examenul de admitere. Doar în urma memoriului
adresat de mine Ministerului Învãþãmântului a fost primitã în toam-
nã, la cel de-al doilea examen, fãrã sã i se recunoascã însã media
obþinutã anterior. La rândul sãu, tata a fost arestat la un moment
dat, deoarece în Tãuteu, Bogeiu ºi în alte localitãþi avuserã loc
miºcãri þãrãneºti de protest, iar unul dintre liderii acestor miºcãri
trãseserã clopotele a rãzmeriþã de la biserica din sat.

Nu voi insista asupra altor întâmplãri ºi evenimente care
mi-au marcat copilãria ºi adolescenþa, dar nu pot sã nu amintesc
situaþia absolut hilarã trãitã de mine ºi mama mea în fiecare toam-
nã la Oradea, când eram trimiºi în piaþã cu „strojacul“ sau salteaua
pe care urma sã dorm la internat, cam cu 22-25 de inºi într-o
camerã, fãrã apã caldã la baie, cu o mâncare de internat mi-
zerabilã, axatã pe bucãþica de pâine unsã cu marmeladã, ceaiul
slinos ºi varza ºi fasolea neîndestulãtoatre, ºi când trebuia sã
purtãm aceastã saltea pânã la internat, ducând-o amândoi, ea
din faþã iar eu din spate, cu toatã ruºinea de tânãr adolescent
înduratã. Poate cã n-ar trebui a aminti cã o bunã parte din anii
ºcolari la Popeºti îi fãceam strãbãtând desculþ distanþa de 5 km
pe jos, zilnic, încãlþãrile (între care celebri teniºi ai elevilor) fiind
pe vremea aceea un fel de raritãþi.

Aº putea sã uit aceste umilinþe ale socialismului? Aº putea
sã uit grijile familiei legate de cumpãratul hainelor „pe puncte“,
de rãzboiul de þesut la care lucra mama în fiecare iarnã câte
ceva pentru noi, din cânepa ºi inul pe care-l cultiva familia? Aº
putea sã uit frigul din ºcolile prin care am trecut, mersul la baie
sâmbãta, cu clasa, plecarea în oraº doar cu bilet de voie, mi-
zeria zilnicã de la internat, la care se adãugau desele „exma-
triculãri“ ºi trimiteri acasã ale colegilor mei, pentru a-ºi convinge
pãrinþii sã intre în colectivã? Aº putea sã uit defilãrile nesfârºite
de 1 Mai sau 7 Noiembrie, când eram þinuþi ore întregi în picioare,
îmbrãcaþi sumar în costume sportive (chiloþi ºi maieu), ca sã tre-
cem triumfãtori prin faþa tribunelor proletare? Aº putea sã uit
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torilor, iar cel de-al doilea cu Premiul Asociaþiei din Cluj a Uniunii
Scriitorilor, cãrþi bibliografice ºi de sintezã cu adevãrat remar-
cabile.

Domeniile mele predilecte de investigaþie au rãmas însã cele
privind literatura ºi cultura transilvãneanã de-a lungul timpurilor.
M-am ocupat în special de iluminism, realizând aici cercetãri
parþiale sau globale, cum ar fi cele intitulate Aspecte ºi interfe-
renþe iluministe (Timiºoara, 1997) ºi De la iluminism la paºoptism
(Cluj Napoca, 2004) sau ediþia consacratã lui Nicolae Oþãlea,
primul nostru fabulist. Cercetarea regionalã a fost finalizatã în
lucrãri precum Figuri universitare clujene (2002), Homo militans
(2000), Pagini bihorene (2003), Penumbre (2004), iar deschi-
derile spre literatura europeanã s-au concretizat prin investigaþii
de literaturã universalã ºi comparatã, materializate în cãrþi pre-
cum Convergenþe europene (Oradea, 1995), Apropieri literare
ºi culturale româno-maghiare (1998), Andrei Veress — un biblio-
graf maghiar, prieten al românilor (Vulcan, 2006), Sub semnul
Franþei (Cluj Napoca, 2006). Toate aceste cãrþi urmãresc un scop
precis: sã contribuie la o mai bunã cunoaºtere a trecutului nos-
tru istoric ºi cultural, cu sublinierea marilor momente de renaºtere
naþionalã, reprezentate uneori de prestaþia unor intelectuali de
frunte ai românilor, de permanentul dialog interetnic dintre
popoarele ºi naþionalitãþile cu care suntem învecinaþi, cu care soar-
ta ne-a destinat sã trãim fãrã a eluda perioadele de cruntã asuprire
naþionalã, economicã ºi socialã pe care românii le-au avut de
îndurat de-a lungul timpului, fie din cauza ferocitãþii metodelor de
exploatare folosite de cercurile oligarhice ale puterii, fie din cauza
dezbinãrii, neunirii, lipsei de solidaritate colectivã a elitelor noas-
tre culturale ºi politice. Lecþia trecutului trebuie sã stea mereu,
ca un memento, în faþa generaþiilor tinere, deoarece fãrã o bunã
cunoaºtere a trecutului, aºa cum a fost el, cu bune ºi rel, nu
poate sã existe o bunã evaluare a mijloacelor de care dispune o
naþiune, nici o bunã strategie care trebuie gânditã ºi propusã
pentru viitor.

Dictonul care vede în istorie ºi trecut o „magistra vitae“ m-a
cãlãuzit mereu în investigaþiile mele curente, bazate în special
pe izvoare documentare certe, extrase din arhive, colecþii de docu-
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iresponsabil, care lasã banii Fundaþiei Gojdu altora decât celor
cãrora li se cuvin, cu un alt ministru care lasã Insula ªerpilor sã
ne fie luatã de alþii, cu un alt ministru care face cadou irakienilor
zeci de milioane de dolari, cu alþii care dau mereu din vistieria
þãrii ºi nu aduc nimic în ea, viaþa noastrã nu se va îmbunãtãþi ºi
banii destinaþi pentru bugetul comun, în loc sã creascã, va scãdea
mereu. Unde este responsabilitatea ministerialã, unde este respon-
sabilitatea funcþionarului public pentru faptele ºi deciziile lui? 

Aº putea continua mult ºi bine cu astfel de întrebãri, care
vor fi socotite de majoritatea întreþinuþilor actualelor regimuri drept
întrebãri retorice, în timp ce ei îºi vor face în continuare men-
drele. Dar trebuie sã spun ceva ºi despre ceea ce mi-am pro-
pus eu sã realizeze pe tãrânm ºtiinþific.

Am debutat în ziarul Criºana de la Oradea, în 1956, pe
când eram elev în ultima clasã de liceu, cu un reportaj. Am scris
poezii, prozã, publicând câte ceva ca student, când m-am îndrep-
tat spre munca ºtiinþificã, participând la câteva sesiuni ºtiinþifice,
la Bucureºti (1959, la centenarul Unirii Principatelor) sau locale
(la Cluj). Am terminat facultatea ca ºef de promoþie ºi, dupã douã
trimestre în învãþãmântul bihorean, am fost primit prin concurs
la Muzeul Banatului din Timiºoara, unde i-am avut colegi pe Livius
Ciocârlie ºi pe Octavian Gog. Deºi aici am fãcut ceva ucenicie pe
tãrâmul muncii ºtiinþifice (în ciuda unei conduceri anacronice ºi
arhiuzate), am preferat sã plec la Cluj, unde, din 1963, am
funcþionat) ºi mai funcþionez încã, în calitate de cercetãtor ºtiinþi-
fic la colectivul de Istorie literarã, pe care l-am ºi condus între
1978-2004. Dupã ce am realizat aici câteva lucrãri meritorii de
restituire valoricã, precum cea închinatã lui Il.Chendi, Ioan Molnar
Piuariu, Ion Agârbiceanu, Octavian Goga, Timotei Cipariu, ocupân-
du-mã ºi de conceperea unei Istorii a presei literare româneºti
din Transilvania, am iniþiat ºi condus câteva lucrãri cu caracter
de sintezã culturalã pronunþatã. Am propus colectivului o abor-
dare sociologicã a romanului (finalizatã în volumul De la N. Filimon
la G. Cãlinescu, 1981), apoi un Dicþionar cronologic al romanu-
lui românesc de la origini pânã în 1989 (Ed.Academiei, 2004)
ºi un Dicþionar cronologic al romanului tradus în România (Ed.
Academiei, 2005), cel dintâi fiind distins cu premiul Uniunii Scrii-
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DESPRE VALOAREA FUNCÞIONALÃ A
ISTORIEI ªI A ªTIINÞEI ISTORICE

Conf.univ. G.D. Iscru, doctor în istorie

Dupã un efort de o viaþã, în plan didactic ºi ºtiinþific, de
cãutare ºi formulare a adevãrului istoric, gândesc cã am ajuns
un slujitor onest al muzei Clio. Din aceastã posturã, ce ar fi de
transmis celor de azi, atât de încercaþi, precum ºi celor de mâine,
care vor fi porniþi mai întâi sã ne judece, acum, când lumea dar
ºi ºtiinþa istoricã se aflã la cea mai grea cumpãnã a existenþei
lor? Lumea, pentru cã Forþele rãului o împing în derivã. ªtiinþa
istoricã, pentru cã aceleaºi forþe, înþelegând cã, în calitatea ei
de cãlãuzã a vieþii, a vieþii fireºti, le deconspirã planul simbolic în
faþa lumii, îi atacã din toate poziþiile statutul de ºtiinþã, spre a nu
le mai „încurca“ împlinirea visului lor himeric spre o aºa-zisã „Nouã
Ordine Mondialã“. Este, cred, de subliniat ºi de transmis, la
aceastã cumpãnã, ca un S.O.S., venind din Codul învãþãturilor
bãtrâne, cuvânt clar ºi testamentar pentru preþuirea ºi apãrarea
valorii funcþionale a istoriei ºi a ºtiinþei istorice.

Experienþa „omului de vrând“, onest ºi iubitor al binelui, baza-
tã ºi pe memoria colectivã; deopotrivã, reflecþiile istoricului pro-
fesionist ºi responsabil, bazat pe efortul lui îndelungat de cãutare
a adevãrului istoric, îi determinã, ºi pe unul ºi pe celãlalt, în situa-
þii grele, sã tragã „semnalul“ de pericol, fiecare în felul lui. Iar
pentru momentele de mare cumpãnã, ºi unul ºi celãlalt pot sã
atenþioneze „regimurile ticãloºite“ — precum un profesor de odi-
nioarã, iubitor de istorie — cã: „Istoria þine în mâna sa cumpãna
dreptãþii, cu care, cumpãnind faptele fieºtecãruia, slãveºte pe
eroi iar pe mormântul tiranilor scrie cu sângele popoarelor
veacurilor“.

Politica, precum se ºtie, reprezintã ºtiinþa ºi arta condu-
cerii unei societãþi / comunitãþi umane, iar cea mai fireascã socie-
tatea umanã a fost ºi este NAÞIUNEA — principala permanenþã
a istoriei. Dupã cum cel mai important organism de dezvoltare
ºi apãrare a societãþii — un ansamblu de instituþii aflate în co-
nexiuni complexe — a fost ºi este STATUL NAÞIONAL SUVERAN.
Într-un asemenea cadru se angajeazã cele mai fireºti ºi reciproc
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mente, corespondenþã ºi alte surse documentare, în genere igno-
rate de istoricii literari ai zilei de azi. Nu m-a pãrãsit nici o clipã
gestul valorizator, judecata esteticã, dar n-am putut ignora con-
textul cultural, dimensiunea culturologicã, ce þine seama de conver-
genþa criteriilor ºi de miºcarea cãrþii, de prezenþa fenomenului
cenzurii, a spiritului asociaþionist, a dinamicii presei ºi a întreþine-
rii miºcãrii artistice, cu riscul de a pãrea unora demodat ºi izvorist.
N-am putut uita adagiul cãlinescian, exprimat nu o datã: „Eu însumi
am visat sã fiu istoric“, prin care se implica în cercetarea dimen-
siunilor istorice ale fenomenelor culturale, inaugurând la institutul
pe care-l conducea o vizibilã miºcare de reabilitare a documen-
tului ºi a cercetãrilor de arhivã. Personal, mi-am îmbinat cer-
cetarea cu munca asiduã ºi perseverentã în cadrul SSF, pânã la
un moment dat, iar apoi în cadrul Astrei clujene, de cinci ani
îndeplinind ºi funcþia de preºedinte. Câteva reviste au primit de
aproape girul ºi supravegherea mea, cum ar fi Familia românã,
Noesis, Piaþa literarã, Astra clujeanã, Fabrica de cãrþi, Filarmo-
nia, Oraºul, cu preocupare permanentã spre readucerea acasã
ºi reintegrarea în circuitul valoric comun a literaturii exilului ºi dias-
porei, atât prin ediþii speciale consacrate unor scriitori ca Gr.
Cugler, Vintilã Horia, Gr.Nandriº, Ionel Jianu, Lucian Boz, Hans
Dama, Aron Cotruº, fie prin cãrþi speciale dedicate unor atari
recuperãri, ca Reîntoarcerea la Ithaca (1998). Cercetarea mea
are în vedere recuperarea celor mai importante momente din
trecutul nostru istoric ºi cultural, cunoaºterea lui în cele mai
ascunse pliuri ºi cotloane ºi introducerea lui în circuitul naþional
ºi internaþional de valori. Prin urmare, eu vin dinspre trecut, cu
moºtenirea lui mai bunã sau mai rea (nu pot uita umilinþele pe
care mi le-a produs regimul comunist, nici cârdãºia de interese
a mai marilor politici ºi culturali care a urmat), dar sper într-o
redresare viitoare, la care noi, elitele culturale, suntem chemaþi
sã ne spunem mai rãspicat cuvântul. Am convingerea cã ºi Aso-
ciaþia Românã pentru Patrimoniu ºi Asociaþia Scriitorilor Creºtini
din România se îndreaptã în aceeaºi direcþie. Numai împreunã
vom reuºi.
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la viaþa ei“.Iar privitor la raportul naþiune — stat naþional: „Mai e
naþiunea. Ea nu se poate umili pentru totdeauna ºi nu se poate
nimici nici de-alungul sutelor de ani. E lucrul primordial ºi plas-
tic. De la dânsa vine totul. Ea întinde Statul în ceasurile bune, în
ceasurile rele îl resoarbe, îl ascunde în misterul ei sacru pânã
la o altã tresãrire în afarã, ca arborele care-ºi întinde vlaga în
toamnã pentru o nouã primãvarã.“

3.08.06

MIREASMA DINTRE CELE DOUÃ TEMPLE

Nicolae Grigore Mãrãºanu

preludiu ecosofic

M-am ancorat cu primul þipãt, la naºtere, de un tãrâm fa-
bulos. Satul natal, Mãraºu, a fost sã se iveascã în mirificele bãlþi
ale Brãilei. Ca naturã era un Eden pe Pãmânt. În 1964, a fost
rupt în douã. Nu de cãmile, de digul care azi înconjoarã fostele
ºi regretatele bãlþi. Edenul de odinioarã, ars, defriºat, desecat,
conform unor idei ºi planuri miciuriniste, a ajuns acum un
semideºert. Pentru salvare se vehiculeazã o altã idee: inundarea
parþialã.

Casa copilãriei a fost construitã de tatãl meu (la noi case-
le se construiau, din cauza inundaþiilor, din paiantã) în patru camere
mari („casã patratã“), acoperitã cu papurã, ce curgea, tãiatã teºit,
spre streºini, asemenea solzilor pe spinarea unui peºte. Înveli-
tura aceasta se numea: „Însolzitã“. Metoda era inspiratã din me-
diul din care descindeam. În camera dinspre nord, cu fereastra
în douã canaturi, dormeam eu ºi cei doi fraþi ai mei, Ivan ºi Ioan.
Sub fereastrã aveam aºezatã masa „de scris“, pe care ne fãceam
temele. De fiecare datã, când deschideam cele douã aripi de
geam, mi se înfãþiºau ochilor, în faþã fluviul cel mare al Europei,
Dunãre, în dreapta biserica, în stânga, pe o movilã, aparatã de
zãpoare, ºcoala, la care toamna se adunau elevii dintre trei sate:
Mãraºu, Bãndoiu ºi Zatna. Cu ºcoala eram, cum se zice, gard-
în-gard. Sãream pârleazul grãdinii ºi aterizam în curtea ºcolii, în
care forfoteam în recreaþii. Pânã la fluviu fãceam cam o sutã de
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benefice raporturi de colaborare între politicã ºi ºtiinþa istoricã,
condiþionate însã de respectul fiecãreia pentru independenþa
celeilalte. Politica sprijinã dezvoltarea ºtiinþei istorice, îi remite ºi
îi solicitã chiar proiecte ºi direcþii de cercetare, dar îi este interzisã
imixtiunea în actul de creaþie ºtiinþificã. La rândul ei, ºtiinþa istoricã
prin datele, ºi interpretãrile ºi concluziile sale consiliazã politica
dar nu poate avea pretenþia cã oferã acesteia singurul izvor pen-
tru actul de decizie politicã, fiindcã nu are acces la cele mai recente
documente care ajung, strict deocamdatã, la cunoºtinþa lideru-
lui ºi impun sau nu oportunitatea unei decizii. În condiþii de pro-
fesionalism ºi de perfectã bunã credinþã, între parteneri, cei doi
se pot înþelege foarte bine. Înþeleasã ºi respectatã, ºtiinþa istoricã
îºi poate dovedi funcþionalitatea. Dimpotrivã, alterarea acestor
raporturi poate avea urmãri grave, chiar deosebit de grave (dupã
caz) ºi pentru ºtiinþa istoricã ºi pentru interesul naþional; mai
larg — pentru interesul umanitãþii.

De pildã, studiul profesional ºi responsabil al istoriei — deci,
nu opinii ad-hoc, pe izvoare ºi „doctrine“ alese –, cu deosebire
al Epocii moderne, în care încã ne aflãm, impune concluzia cã
aceastã epocã a fost conceputã ºi s-a derulat ca epocã a naþiu-
nilor suverane ºi a Statelor lor naþionale independente! ca epocã
a victoriei finale a naþiunilor împotriva Forþelor rãului: Forþele de
dominaþie (zonalã sau planetarã). Cã, de asemenea, naþiunile, aºa
cum s-au constituit ele ºi cum au rãmas pânã azi, ca naþiuni etno-
lingvistice, cu conºtiinþã de sine ºi voinþã politicã, nu pot fi trans-
formate, la „recomandarea“ cuiva, în aºa-numite naþiuni civice.
ªi nici Statul naþional, expresia supremã a voinþei politice a oricãrei
naþiuni, nu poate suporta aceeaºi „mutaþie geneticã“ spre a deveni
un aºa-numit „Stat civic ºi multicultural“.

Sã ne amintim ce au spus mari înaintaºi ai noºtri despre
naþiune ºi Statul ei naþional:

Simeon Bãrnuþiu: Naþiunea — „întrânsa ne-am nãscut, ea
este mama noastrã“.

Nicolae Bãlcescu: „Naþiunea este forma cea mai dezvoltatã,
cea mai completã a raselor... ea este legitimitatea popoarelor“.

Nicolae Iorga: „Cea mai fireascã societate omeneascã e
naþiunea“. Sau: „Naþiunea este o fiinþã naþionalã ºi organicã: tot
ce se gãseºte întrânsa nu se desparte de dânsa ci colaboreazã
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afarã“, procurate sau cumpãrate de un tatã înfipt în vârf. Cu tim-
pul, cucerindu-mi singur dreptul, mai ales posibilitatea de a accede
la carte, m-am vindecat de sindromul opoziþionist. Mi s-a rele-
vat adevãrul care confirmã cã atâta vreme cât nu muþi din raft
la tine ceva din înþelepciunea unei biblioteci, rãmâi un „fericit“ po-
sesor de ºapte metri cubi de volume. Cã ignorantul pierde
esenþialul, care este nu cartea ca atare, obiectul van, ci înþelep-
ciunea ei divinã. Astfel, ar spune Antoine de Saint-Exupéry, esenþa
lumânãrii nu este ceara care lasã urme, ci lumina care se dega-
jã. Cucerind prin lecturã o seamã din adevãrurile unei biblioteci,
fericitul proprietar ar putea deveni flacãra ce i-ar lumina propria
noapte.

Dupã o astfel de flacãrã tânjeam ºi eu la început: fãrã o
viziune ordonatoare a lecturii, fãrã o conºtientizare precoce a
devenirii prin învãþãturã, pe care o cãutam ºi o culegeam de ori-
unde. Lucram la propria-mi zidire din instinct. Mama spunea mai
târziu, fericitã întrucâtva de mine, cã a fost, într-un fel, harul meu
(fireºte, moºtenit, lãsa sã se înþeleagã, de la dânsa). ªi cã de
acolo venea totdeauna îndemnul cãtre starea permanentã de
cãutare, de cunoaºtere. Nu greºea.

Aceasta a fost lumina de început, atât cãt a fost, pe care
am primit-o din templul meu din stânga.

*

În dreapta casei pãrinþilor mei, la mai puþin de o sutã de
paºi, se înãlþa Biserica flancatã dinspre fluviu, în arcadã, de o
perdea de plopi seculari. Cel de-al doilea templu, în spaþiul cãruia
sângerau tãlpile mele ºi ochii mi se mãreau de interogaþii. Împins
de curiozitatea de a vedea ºi de a crede („fericiþi cei ce nu vãd
ºi cred“), am fost de faþã la mai toate evenimentele legate de
existenþã ºi de moarte. Dacã se boteza un copil, eram prin preaj-
mã. Înflorea în mine mirarea cum de nu moare ghemul ãla de
carne, când afarã crãpau ouãle corbilor de ger ºi el era afundat
în cazanul cu apã rece, adusã chiar atunci dintr-o copcã tãiatã
în fluviu. Dacã avea loc o cununie, prilej mai profitabil, strigam:
prezent!, atent la ritual, când mirii erau purtaþi în jurul mesei sfinte
ºi preotul cânta „Isaia dãnþuieºte...“. Atunci, tot o femeie (femeile
sunt bune maestre de ceremonii) arunca în calea mirilor bãnuþi
ºi bomboane, dupã care ne repezeam, ajungând uneori chiar sub
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paºi, dacã o tãiam de-a dreptul prin poala de cãtini înflorite, vara.
ªi cam tot atâtea picioare fãceam, prin japºa din crivãþ, pânã la
bisericã.

Astfel s-a întâmplat, ca Fluviul, ªcoala ºi Biserica sã de-
vinã Marele meu Isoscel, treimea prin care toate s-au fãcut în
alcãtuirea mea ulterioarã. Cum?

În zilele vacanþei celei mari, sãream gardul, în amurg, în
curtea ºcolii ºi, pitulat pe sub trei corcoduºi bãtrâni, pãtrundeam,
prin fereastra din spatele grãdinii, în bibliotecã. La lumina unei
lanterne cu camuflaj, adusã de tata de pe front, ajungeam la raftul
cu poezie, de unde „împrumutam“ cãrþile pe care le bãnuiam
„frumoase“.

Voi fi întrebat cum penetram fereastra?
Înainte de a începe vacanþa, cu câteva zile, mergeam la

domniºoara Perijoc, învãþãtoarea de limba românã, gestionarea
bibliotecii, sã primesc unele dintre cãrþile pe care ni le recoman-
dase sã le citim în vacanþã. Cât domniºoara învãþãtoare cãuta
prin rafturi, eu mã furiºam pe lângã fereastrã, trãgeam foraibãrele,
astfel cã, dacã împingeam fereastra dinafarã, se deschidea.
Domniºoara Perijoc nu-mi observa ori (cunoscându-mi pasiunea
pentru materia domniei-sale) se prefãcea sã nu-mi observã aceastã
„laturã obiectivã“ a micii mele infracþiuni, aºa cã încuia uºa bi-
bliotecii ºi pleca ºi dumneaei la Brãila, în mult-aºteptata de toþi
vacanþã. Aºa se fãcea cã, mai toatã vara, aveam acces la raft.
Depun, însã, mãrturie cã majoritatea cãrþilor procurate astfel,
citite în vacanþele de la Mãraºu, le-am adus, prin acelaºi pro-
cedeu de efracþie, din nou la raft. Gândindu-mã în primul rând
la domniºoara Perijoc. Nutream pentru dânsa, ca mulþi elevi, o
simpatie nemãrturisitã. Alte cãrþi, recunosc, n-au mai fost îna-
poiate. Ce eram sã fac? N-aveam, ca alþii, deschise uºile ma-
rilor biblioteci, unde sã-mi pot satisface nevoia de lecturã. De aceea
ºi astãzi, când observ o carte bunã, la care nu pot s-ajung, sunt
tentat sã pãtrund la ea prin fereastrã.

Sentimentul acesta al ilicitului, al unei anume culpabilitãþi,
a dezvoltat în mine un fel de „reproº“ la adresa destinului. M-a
aºezat, deloc paradoxal, în opoziþie cu unii dintre acei „norocoºi“
alãturi de care, în viaþã, am concurat la „examene“: rãsfãþaþi ai
lecturilor alese, cu acces la ultima informaþie, la burse „pentru
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Crescut din rãdãcina lor, n-am simþit motivaþia de a elimi-
na din limbajul poetic cuvintele referitoare la thanatos. Ele, câte
sunt, nu exprimã fricã, angoasã, disperare sau revoltã în faþa
morþii. Nici acceptare oarbã, care n-ar da nici o mãsurã nici rit-
ului, nici mitului, pe care înaintaºii mei le practicã ºi le pãstreazã
cu atâta rigoare. Cãderea unei stele nu ne înspãimântã cã cerul
va fi cuprins de noaptea cosmicã. O tulburare produce totuºi în
noi: ºtim, conºtientizãm, ni se transmite cã o stea a murit, ni
se re-reaminteºte cã stelele sunt muritoare, iar acest fenomen
poate sã se producã provocat sau „când îi vine ceasul“. Moartea
devine astfel asumarea absolutului din noi.

*

De ce nu ne înfricoºãm, încã, într-atât de moarte?
În triunghiul spaþial ªcoalã — Fluviu — Bisericã eram o ceatã

de copii care ne aleseserãm loc pentru joacã cimitirul: prelun-
girea sacrã a bisericii cu hramul „Sf. Gheorghe“. Aici ne simþeam
feriþi de ochii celor mari-mustrãtori. O pace care nu ºtiam de
unde vine ne fãcea cu mâna dintre mormintele pe care doream
a le explora. Escaladând gardul cimitirului, plonjam parcã într-o
eternitate edenicã ºi încercam a mitiza, a da acelui univers sui-
generis un chip: iarba înaltã devenea mâinile morþilor întinse spre
noi; florile erau ochii prin care ne priveau din adâncuri; fluturii,
ne spuneam, erau sufletele morþilor noºtri; cei albi erau sufletele
neprihãniþilor, cei negri — ale osândiþilor, cei coloraþi reprezentau
sufletele celor situaþii între cele douã limite: ale puritãþii ºi ale
întinãrii. Ne ascundeam pe dupã crucile de piatrã, ne pitulam pe
burtã deasupra mormintelor surpate de inundaþii, invadate de iarbã
înaltã, ne lipeam urechea de morminte sã ascultãm bãtaia de
inimã a morþilor ºi împingeam pânã într-acolo fabulaþia încât îmi
chemam tovarãºii de joacã sã constate cum mormântul deasupra
cãruia ascultam se ridicã ºi se coboarã în ritmul inspiraþiei ºi expi-
raþiei mortului. Nu vã temeþi, nu erau fachiri, nici strigoi, era numai
o fantezie a copilãriei. O fantezie ce izvora din belºug din acest
spaþiu atemporal: lãcustele acrobatice, ºopârlele tolãnite pe
lespezile încinse de soare, crucile de lemn ºi de piatrã, vasele
de cult, flacãra lumânãrilor alcãtuiau o altfel de realitate decât
aceea din care evadaserãm. O realitate a misterelor, pe care,
în dorinþa noastrã de a o pãtrunde cât mai mult, îi potenþam forþa,

141

poalele popii Luchian, de-l fãceam sã-ºi întrerupã cântarea ºi sã
ºuiere printre dinþi: „Piei, drace!“. Iar când clopotul bãtea rar, cu
ecou de bocet, ºtiam cã e doliu la o casã ºi va fi o înmormântare.
Cãutam sã nu lipsesc, mai ales cã noi, copiii, primeam pome-
nealã: un colac ºi un ban legat într-o batistã albã, pentru pomenirea
celui plecat în rândul drepþilor. Cã toþi erau drepþi la noi în sat.

Martor ocular la astfel de rãscruci, ce jalonau drumul din-
tre naºtere ºi moarte, devenisem într-atât de familiarizat cu ele
(nu numai eu), încât înmormântarea mi se pãrea eveniment la
fel de firesc precum botezul ºi cununia.

De ce nu distingeam tragismul morþii?
Nu putea fi vorba de micul dar pe care ni-l oferea de re-

gulã o bãtrânã cernitã, stimulând în noi, copiii, un sentiment de
bucurie, în scopul de a nu ne lãsa contaminaþi de întristarea lor.
Nu eram turmã flãmândã. Explicaþia venea, cred, de altundeva:
morþii noºtri mureau pe atunci de „moarte bunã“; „la vremea lor“;
când fiecãruia „îi sosea ceasul“. De regulã ceasul sosea la vârste
venerabile: 80-90-100 de ani ºi peste. Pãrinþii mei, chiar, Dum-
nezeu sã-i odihneascã în pace, au trecut la cele veºnice la 88
ani, atât mama, cât ºi tata. Din atari considerente, jalea nu era
prea mare, nu erau bociþi în mod exagerat. Tânguirea prea mare
e semn de revoltã faþã de Dumnezeu. De aceea erau aºezaþi cu
demnitate, cu daruri în obiecte ºi animale, în „rândul drepþilor
adormiþi“. „Moartea drepþilor este adormire“, spune Sfântul Ioan
Scãrarul. Dar sãtenii mei nu aveau rãgazul sã caute prea multe
despre moarte, nici în Didahii, nici în Filocalii. O Biblie aveau, ca
tot creºtinul. ªtiau de acolo suficiente lucruri nu despre moarte,
ci cum sã pleci în moarte ºi, mai ales ºtiau cum sã te manifeºti
în faþa morþii. Ei o fãceau cu o rigoare aproape ancestralã. Ei
nu jeleau, ci oficiau. Tragediile lui Eschil i-ar fi pus în dilemã pe
urmaºii Cavalerilor Danubieni, fãrã sã le respingã geniul, nici fon-
durile lor de gândire filosoficã. Ei ºtiau sã estompeze tragicul
printr-un comportament aproape aristocratic. Dacã nu le desluºeai
acest stil, riscai sã crezi cã pentru ei moartea era un fenomen
cât se poate de domestic, inapt de a emoþiona. Cuvintele care
numeau elemente ale morþii nu-i înfricoºau: le rosteau în dialoguri
la fel de fireºti.
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un bãrbat ºi o femeie. Dacã Adam ºi Eva au fost vreodatã copii,
atunci Adam ºi Eva am fost noi. Poate de-aceea îmi plãcea sã
trag jocul nostru mai mult spre colþul din vest al „grãdinii cru-
cilor“. ªi poate tot de-aceea mi se pãrea cã umbra Linei-Line se
amesteca uneori în joaca noastrã. Amintirea ei mi-a dictat mai
târziu un poem: „Linã, stea de borangic“. Cuvintele n-au acope-
rit, însã, vastitatea acelui sentiment. Un astfel de pustiu sufletesc
l-am mai întâlnit la Seferis, în poemul „Dl Stratis corãbierul descrie
un om“. Spune undeva: „ªtiþi, iubesc o femeie care-a plecat/
poate-n lumea de jos; nu de aceea par atât de/ pustiit;/ Încerc
sã mã þin de o flacãrã/ fiindcã nu se schimbã“. Flacãra domnu-
lui Stratis corãbierul este flacãra iubirilor din noi, care doar aparent
se sting. Ele, iubirile, ne rãmân sub cenuºa memoriei ºi moc-
nesc acolo o eternitate. Sunt pulsarii din noi. În împrejurãri favo-
rabile (când citeºti un poem, asculþi muzica sferelor) ele renasc,
se potenþeazã ºi ne inundã sângele cu o luminã fierbinte.

Spre centrul „grãdinii crucilor“, fusese îngropat Stan, ºi el
bun prieten al copilãriei mele. A murit de meningitã la nouã ani,
într-o iarnã, când Dunãrea îngheþase ºi treceam peste ea cu sã-
niile trase de cai, la pescuit pe sub gheþuri. La priveghi ascul-
tam urletul lupilor, care ºi ei treceau Dunãrea spre sat ºi ne furau
mioarele din þarcuri. Atunci am simþit pentru prima oarã biciul
morþii. Am fost colegi de bancã în clasa întâia ºi a doua. La ºcoalã,
la scãldat, spre adâncimile fluviului, în descinderile noastre spre
desiºurile bãlþilor, Stan pãºea dupã mine. El nu-ºi asuma nicio-
datã locul din vârful unghiului de zbor. Venise în lume cu o temere
prevestitoare, iar lumea în care noi ne desãvârºeam era ºi edenicã,
dar ºi asprã. Stan nu învãþa, parcã-ntr-adins, sã trãiascã într-o
astfel de viaþã, nu ºi-o asuma, ci o convertea la tot pasul în mirare.
Ochii lui vedeau, cercetau, ºi înþelegea ce ºi cât putea sã înþe-
leagã ºi lãsa lucrurile ºi tainele lumii la locul lor. Fãrã sã le asume,
sã le transforme în armuri de viaþã. Nu-l interesa lumea în care
plutea. Era atemporal ºi cred ºi acum cã a fost nãscut sã fie
înger. ªi lui îi simþeam deseori prezenþa când ne jucam în „Grã-
dina Crucilor“, dar imaterialitatea lui mi se releva totdeauna în
aer; niciodatã pe pãmânt. Dupã ani, l-am întâlnit pe Stan în cel
de-al cincilea cânt, din cele „ªapte cântece ale morþii“ ale lui Trakl:
„Cu-n surâs albastru pe chip ºi straniu ca-ntr-o crisalidã-nchis/
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ºi aºa mare, de fascinaþie. Eram într-atât de prinºi de misterele
acestui tãrâm, încât la liman ne mai aducea doar foamea. Dar
nici atunci nu ne înduram sã pãrãsim „grãdina crucilor“, tãrâm
de basm, al tinereþii fãrã bãtrâneþe ºi al vieþii fãrã de moarte;
ne astâmpãram foamea cu zarzãre, corcoduºe, cireºe, chiar cu
floare de salcâm din „pomul mortului“. Unele din crengile împo-
dobite cu daruri, îngropate la cãpãtâiul celor decedaþi, prinseserã
cu timpul rãdãcini, în pãmântul bogat în ape, ºi deveniserã ade-
vãraþi pomi fructiferi. Apoi, din sâmburii fructelor pe care le mân-
cam ºi-i aruncam la întâmplare, rãsãreau pui de pomi, pe care
noi îi smulgeam cu rãdãcinã ºi-i plantam în livezile de-acasã.
Creºteau deodatã cu noi, iar atunci când ne întorceam de la liceul
din Brãila sau din armatã descopeream, cu un zâmbet ascuns,
cã jocul copilãriei nu ne-a fost numai un simplu joc, ci ascundea
în el sensuri mai adânci, care atunci nu ni se reveleau. Erau aces-
tea preludiile unei ecosofii? Nu cãutam ºi nu descifram definiþii
de acest gen pe-atunci. Deºi mai târziu am întâlnit destule ele-
mente ecosofice la români. Când, însã, eram dirijaþi de cei mari
spre astfel de jocuri cu semnificaþii ascunse, benefice, când jocul
devenea, astfel, idee purtãtoare a unei înþelepciuni, atunci puteam
vorbi ºi de existenþa unor elemente ecosofice. Mai ales cã spa-
þiul nostru era un Eden.

Cum puteai, copil fiind, sã te temi de moarte?
Mai ales cã ºtiam aproape fiecare mormânt al cui este.

ªtiam ºi despre rãposaþi câte ceva. În colþul din vest al „grãdinii
crucilor“, sub cupola unui plop tânãr, îºi cucerise mica ei eterni-
tate, Lina. O fetiþã blondã, plãpândã, rãpusã de ftizie. Copilãrisem
cu ea. Ne scãldaserãm în fluviu, ºi într-o amiazã fierbinte am scos-o
îngrozitã din valuri ºi am salvat-o de gura unui somn uriaº care
ne înghiþea gâºtele ºi raþele de pe fluviu ºi uneori copiii. Când
am ajuns la mal, ea m-a strâns în braþe, plângând, ºi eu am sãru-
tat-o instinctiv. Era sub malul abrupt, acoperit cu o mlajã deasã.
În faþa icoanei Sfântului Gheorghe ucigând balaurul, de pe fron-
tiscipiul bisericii. A fost prima mea atingere, purã, de trupul unei
femei. S-a petrecut în mine atunci o eclipsã de memorie, de real.
Era prima datã în viaþã când am simþit cã mã desprind de pãmânt.
Clipa aceea a fost începutul unei conºtientizãri, desãvârºite cu
timpul, cã lumea are drept bazã ºi necesar izvor iubirea dintre
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Sã-mi fie iertat dacã am supãrat pe cineva. N-am avut
intenþia de a filosofa. Am evocat doar o descoperire târzie a
copilãriei mele, pe care am dorit sã o înfãþiºez unor amici oare-
cum preocupaþi de „viziunea cam sumbrã“ din poemele mele. Cele
douã temple mi-au oferit ºi ordonat o anume înþelegere asupra
vieþii ºi a morþii. ªcoala, templul din stânga cetãþii mele, mi-a per-
mis, uneori prin efracþie, accesul la raftul Poeziei, al înþelepciu-
nii. Biserica, Jocul din „Grãdina Crucilor“, templul din dreapta casei
mele, mi-a ajutat sã pãtrund drumul spre nefiinþã, sã-mi asum
cutezanþa omului de a fi muritor; sã-mi armonizez, prin înþelegere,
cele douã ipoteze ale substanþei mele, viaþa ºi moartea, sã nu
le fac sã se încrânceneze în devenirea lor eternã. Aceasta pen-
tru ca eternitatea sã ne aparã ca o mireasmã înþeleasã, dar care
nu ºtim de unde vine.

Aceastã eternitate eu am numit-o: mireasma dintre cele
douã temple.

Eterna Creangã de Aur
Un prieten scriitor ºi editor mi-a adus în dar o carte: „Antolo-

gia basmului cult românesc“, douã volume însumând peste 1.150
de pagini, apãrutã la Editura „Grai ºi Suflet — Cultura Naþionalã“,
sub îngrijirea regretatului poet ºi editor Ioan ªerb. Sunt adunate
aici ºi oferite cititorului de toate vârstele cele mai frumoase basme
ale românilor, culese ºi prelucrate de autori celebri: Alecsandri,
Odobescu, Eminescu, Creangã, Slavici, Caragiale, Delavrancea,
Coºbuc.

Mi-a aºezat cele douã volume în braþe, calm, tãcut, cu o
semnificaþie a gestului aproape ritualicã, dar într-un fel ºi com-
plice, ºtiindu-mi dragostea pentru aceastã inestimabilã comoarã
de frumuseþe ºi înþelepciune care este Basmul.

Un fior de înaltã bucurie mi-ã strãbãtut fiinþa.
Þineam la piept cutia cu mãrgãritare a Cenuºãresei?!
O punte s-a ivit peste timp ºi am plonjat de pe ea în atem-

poralitatea copilãriei lumii, pe tãrâmul tinereþii-fãrã-de-bãtrâneþe
ºi al vieþii-fãrã-de-moarte. Acolo, maica, încã tânãrã, mã adunã
din risipirea jocului fãrã miez, ne aºezãm pe pragul de piatrã al
împãrãþiei pitice ºi cu miºcãri aproape imponderabile deschide
cartea cu poveºti.
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în copilãria lui nespus de calmã, ºi muri,/ ªi-n grãdinã rãmase
chipul de-argint al prietenului/ ascultând în frunziº sau în piatra
strãveche“. Poemul se numeºte „Celui mort de timpuriu“ ºi conþine
toatã apocalipsa nopþii de gheaþã, cu morþi ºi jivine, în care Stan
s-a eterizat spre lumea îngerilor.

Aceasta era, cum ar spune Heidegger, metafizica noastrã.
Modul nostru de a cunoaºte ºi a ne cunoaºte în spaþiul dintre
Fiinþã ºi Nefiinþã, „iruperea unui existent, numit om, în ansam-
blul existenþial“. Reuºeam sã ne reprezentãm moartea, cel puþin
cu ochii copilãriei, ca pe o prezenþã fireascã, mai puþin devasta-
toare pentru fiinþã. Cei morþi sau, în accepþiunea creºtinã, adormiþi
întru Domnul, continuau sã trãiascã printre noi, nu numai în me-
morie, ci chiar în imediata apropiere, într-un fel de comuniune
cosmicã, în care Fiinþa se împãtrundea cu Nefiinþa, manifestân-
du-se fiecare prin forme, desigur, diferite, dar ale aceleiaºi materii.

De unde ne mai venea acea forþã de demitizare a Morþii?
Din iminenþa îngerului. Prezentul acela, pe care noi îl percepem
fãrã dimensiune ºi fãrã duratã, ni se releva ca prezenþã a veºniciei.
O veºnicie nu staticã, în sens platonician, ci o veºnicie eonicã,
în sensul creºtin, pentru cã aici, în aceastã „Grãdinã a Crucilor“
exista atât Miºcarea (viul) cât ºi Repaosul celor adormiþi întru
Domnul (moartea). Ei, morþii, trãiau în Eonul lor, în timpul lor ne-
miºcat, în Eternitatea lor. Noi trãiam într-un timp, fireºte, în miº-
care, în devenire, dar în permanenþã sub iminenþa lui Dumnezeu.

Aºa se face cã noi, copiii din „Grãdina Crucilor“, convieþuiam
cu îngerii ºi participam împreunã, în chip diferit, la menþinerea
unei naturi angelice.

*

Acesta ar fi sensul ºi esenþa ideii de nefiinþã ºi în poemele
mele. Thanatosul nu e deprimant. Viziunea nu e de esenþã nir-
vanicã, viaþa, pânã în cea din urmã clipã a manifestãrii (cugetãrii)
sale, nu se abandoneazã Morþii. Spun „nu se abandoneazã“ ºi
nu se refuzã. Fiindcã din clipa în care viaþa trece în moarte, ea
acceptã noua ei formã de manifestare cosmicã ºi devine com-
bustie a morþii, devine Viaþa din moarte. Esenþe conciliante, capa-
bile sã renascã din nou, sub altã formã a Materiei. O astfel de
ciclicitate dã sens Eternitãþii din noi. 
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la fereastra camerei în care scriu propriul meu basm ºi-mi bate
cu ciocul în geam. Îi zâmbesc complice, ea îmi ia zâmbetul ca
pe o merindã din boabe de aur ºi dispare în atemporalitatea din
care s-au fost ivit.

ªi vraja piere.
Calea cãtre apa de vis a durat o clipã sau o veºnicie?
Nu mã mai intereseazã numãrul anilor, deoarece timpul bas-

mului nu mai este o relaþie matematicã, ci una a fascinaþiei mo-
delatoare, a intensitãþii trãirilor ce le-am fost trãit.

ªi apa vie, unde e apa vie?
Iat-o aici. În fântâna inimii, esenþã a unei mari iubiri, în care

se însumeazã virtuþile dobândite la capãtul acestei iniþiatice
cãlãtorii.

Astfel te poþi aºeza pe tronul propriei tale împãrãþii.

DE UNDE VIN ªI UNDE MÃ DUC?

Marin Toma

Frumoasã întrebare. Ar mai fi trebuit puþin dezvoltatã chiar
dacã eu aº pãrea un pic cinic, pentru cã rãspunsul îl voi da ime-
diat ºi anume: când?

Vin din Dor Mãrunt, „sat aºezat în câmpia Bãrãganului, un
spaþiu nemãrginit, în care valurile de iarbã erau când înviate de
o spornicã verdeaþã, când ofilite sub pârlitura soarelui, unde se
profilau ca muºuroaiele de cârtiþe uriaºe movilele a cãror urzealã
era taina trecutului ºi podoaba pustietãþii (Alexandru Odobescu —
Pseudo-Kyneghettykos“) pe la 1849, la rãscrucea drumurilor vânã-
torilor (dar ºi al hoþilor dupã Paul Tutungiu „Drumul Hoþilor“), pe
moºia Piersica Merlari ºi Dor — Mãrunt, ce aparþinea marelui
vornic Ion M. Mano dupã mãrturisirea doamnei Elena C. Cornescu,
fiica acestuia, într-o scrisoare emisã la 2/15 iulie 1903-Bucureºti,
cãtre primarul de atunci al comunei pe care eu l-am identificat
a fi la acea datã Petre Ioniþã. De asemeni mai descopãr (vezi
Acad. Al. Rosetti) cã în casa Smarandei M. Mano, nãscutã C.
Vãcãrescu (generalul pe timpul lui Al. Ioan Cuza cu moºii prin
Ialomiþa), Eliade Rãdulescu îi dedicã acesteia monumentala sa
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La zece paºi de noi curge fluviul cel mare al Europei,
Dunãrea, altã mare poveste.

Pe celãlalt mal se desfãºoarã în praguri de înãlþimi ºi culori
cele trei pãduri fantastice: de aramã, de argint, de aur.

Tatãlui meu un ochi îi râde ºi altul îi plânge pentru cã are
trei fete, eu sunt singurul fecior ºi nu ºtie cât de bãrbat voi fi
sã-i duc mai departe împãrãþia. Sã mã încerce, îmi cere sã-i aduc
un ulcior cu apã vie din fântâna fermecatã a Zânei Zorilor. Trec
fluviul înotând numai cu braþul drept, pentru cã în cel stâng îmi
þin hainele sus, sus, sã nu se ude; le îmbrac dupã ce ajung pe
celãlalt mal, mã lupt cu vâlvele pãdurilor, le prefac în cai nãzdrã-
vani ºi plec la drum. Murgul mã poartã în ºaua de aur ca vântul,
ca gândul, ca dorul ori ca blestemul. În lupta mea cu Statu-Palmã-
Barbã-Cot, cu cãpcãunii, cu pândarul cel cu un singur ochi în frunte
mi-i iau prieteni ºi mã bizui pe Setilã, fiul secetei, pe Flãmânzilã,
cel ce mãnâncã brazdele a 24 de pluguri ºi strigã cã moare de
foame, pe Gerilã, vestitul Ochilã, frate cu Orbilã, pe Pãsãri-Lãþi-
Lungilã, Strâmbã-Lemne ºi Sfarmã-Pietre, pe Ivan Turbincã ºi
genialul Pãcalã, pe zâne ºi crãiese. Strãbat spaþiul frigului pânã
la Sfânta Miercuri, pustiul de foc al Sfintei Joi ºi îmi culc o noapte
capul în poala Sfintei Vineri.

Mã apropii tot mai mult de fântâna cu apã vie a Zânei Zorilor.
Scot de la brâu fluierul cel fermecat, cânt din fluier, Sfân-

ta Duminicã îmi culege ºi-mi dã în dar o poalã de somnoroasã,
ºi Zâna Zorilor, cu întreaga ei suitã de pândari ºi zâne-pajere,
coboarã în somn adânc.

O sãrut dulce ºi o las în leaganul ei de aur sã viseze pe
Fãt-Frumos.

Îmi umplu ulciorul cu apã vie din fântâna cu apã vie, pãs-
tratã în doagele ei din moºi ºi strãmoºi, pentru cã aºa a fost
lãsat sã rãmânã, ºi mã întorc spre pragul dintâi.

Murgul mã întreabã: cum vrei sã te port stãpâne?
Iar eu îi rãspund: nu ca vântul, nu ca gândul, nu ca dorul,

nu ca blestemul, ci mai iute de cum trece fericirea.
Dar casa cu prispã de piatrã nu mai este, a împins-o lama

unui buldozer în Dunãre.
Împãratul a murit demult, iar Dulcea, care îmi descifra

cartea cu poveºti, e o porumbiþã albã care vine în fiecare dimineaþã
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ziceai cã pãmântul se despicã, dar aducãtoare a stropilor de ploaie
care au spulberat seceta ce parcã pusese stãpânire pe lanurile
de porumb ºi floarea soarelui, pe grãdinile ºi viile bieþilor oameni,
lãsând în urmã dupã retragerea ochiurilor de apã strânse în
vãioagele ºi ºleaurile din bãtãturi un strat subþire de nãmol ce
s-a uscat la soare, ºi multe râme scoase de apa ploii, din pãmân-
tul ars. Liniºtea acestei dimineþi, atât cât poate fi ea fi, pânã nu
o sparge uruitul motoarelor poluante, ce trec pe ºosea, este atât
de profundã încât ceata de greieraºi speriaþi cântã într-una pen-
tru a-ºi alunga teama ºi întunericul, pentru aducerea zorilor. Cocoºii
încep ºi ei sã se trezeascã; ºi bãtutul lor din aripi, face ca aerul
sã se miºte într-o adiere uºor perceptibilã ºi binefãcãtoare. Cerul
se lasã privit de mine în toatã splendoarea lui, iar stele rare parcã
dorm ºi ele, un somn pe furate înainte ca zorile sã se retragã
fãcând loc unei noi zile, cu toate ale ei. Numai Luceafãrul a rãmas
de a pãzi somnul lor ºi al puilor de sub Cloºcã. Luna plinã, ca
un bulgãre uriaº, rotund, îmi ºade la spate luminând calea din-
naintea Carelor pentru a nu lovi cu oiºtea lor Pãmântul ºi a sparge
violent liniºtea din dimineaþa aceasta, de dinnaintea Eclipsei ori
a celor ce vor urma ºi poate pentru totdeauna sã spulbere exis-
tenþa Planetei. Câþiva stãpâni ai curþilor pe timp de noapte, încep
ºi ei sã latre treziþi de vreo pisicã plecatã la vânat de vrãbiuþe
pe la ºirele de paie. Somnul omului mai continuã puþin, el fiind
obosit de muncile de peste zi ºi capul nu ºi l-a ridicat de pe pernã.
El mai doarme încã pe o mânã aºa cum a reuºit sã ºi-o stre-
coare imediat ce-a intrat în odãiþa lui, zvârlind mai întâi lighea-
nul de plastic în care ºi-a spãlat picioarele obosite ºi pline de praf;
ºi-a ºters faþa arsã de soare cu ºtergarul agãþat de nevastã în
cuiul bãtut în tocul uºii. El mai viseazã cã a doua zi va fi mai bine
ºi pentru el, cã cineva, acolo, sus, la Bucureºti, gândeºte ºi pen-
tru el, Mãria sa þãranul, deºi aceste bucurii par sã nu se între-
vadã. De acolo de pe câmpurile din jurul combinatelor de pãsãri,
de porci, de lângã cel siderurgic sau de îngrãºãminte chimice,
el vede cu ochiul sãu ager, pe care-l ºterge din când în când sã
nu-i pãtrundã sudoarea în el, cum se furã, se carã pe toate pãrþile,
se lichideazã. Da! El se uitã buimac la unii care sunt de-o seamã
cu copiii lui care au fost scoºi în ºomaj iar cei ce jefuiesc s-au
îmbuibat peste noapte, cãlcând ºi furând din munca lor de þãrani
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operã „Zburãtorul“. Cartea care mã va propulsa în viitor sper sã
fie „Zorii pãmântului“. De ce? Vom vedea. De asemenea vom vedea
ºi de ce, tot eu, nu-mi doresc sã rãspund la o a treia întrebare
pe care nimeni nu ºi-ar pune-o: „Când? (Apropo: de unde vii ºi
unde te duci?) Iatã de ce ocolesc rãspunsul unor astfel de între-
bãri gen:unde mã duc ºi obsedanta: când? Pentru cã mai aºtept:
zorile dinainte ºi dupã eclipsã.

ªtiu cã mai am multe de împlinit aici pe pãmânt ºi de aceea
mã grãbesc ca acestea sã rãmânã scrise spre aducere-aminte
celor ce vor veni, cã sunt veniþi nu într-un pustiu, ºi de pe poliþa
cu cãrþi poate lua ºi pe aceasta, pentru a învãþa despre neamurile
acestui sat cu nume frumos, pe care eu l-am gãsit aici,un sat
cu oameni stãpâniþi de frica lui Dumnezeu, rareori auzind o înjurã-
turã de bãrbat cu minte sau ocarã decât aceasta poate pe la o
femeie mai iute de gurã ºi mai scurtã la minte. Numai cã, de la
o vreme au apãrut ºi de aceia care lucreazã pe ascuns dar se
dau cinstiþi, chiar din aceia care s-au aciuat de te miri de unde,
ne-ntrebaþi de nimeni de ce se abat din drum, gãsind adevãrat
refugiu în casele mãrginaºe, ºi care prin faptele lor tolerate, au
pus anatemã pe satul cu cel mai frumos nume cãruia îi duce
acum „dorul“ Bãrãganul întreg, satul uncheºului, doru mãrunt (Moº
Oprea Gheorghe s-a numit primul stãtãtor în acest colþ de moºie
care a înfiinþat satul la al cãrui bordei vânãtorii de dropii poposeau
aici unde gãsea ºi un vin bun ºi o þuicã de Buzãu ori Focºani iar
ceilalþi cu cãruþele lor, cu chirvanale ce strãbãteau lungul drum
de la Albeºti, dupã malul Ialomiþei pânã la Obileºti (Siliºtea de azi,
de pe Mostiºtea, în lungul ºi monotonul drum din lungul vãii Geru-
lui, îºi îndemnau dobitoacele sã dea pas pentru a ajunge la bor-
deiul lui moº Oprea fãcândulise dor de pahar de vin ori de þuicã
de unde i se trage moºului numele de dor. ªi fiind ºi mic la staturã
ºi ager la minte i s-a spus „moº doru-mãrunt“.

Aºa m-am trezit pentru a putea surprinde ivirea zorilor unei
ultime dimineþi de iulie ºi trecerea acestora neobservate la sub-
suoara unei zile. Am observat cã zorile acestei dimineþi, ultima
din luna iulie, ultimul iulie pânã în anul 2000, cel care ne-a tre-
cut în alt spaþiu ºi ne-a apropiat de cel mai mare ºi fascinant
fenomen astrologic al mileniului, deci cã au urmat liniºtite dupã
cele dinnainte, venite cu mult zgomot, cu fulgere ºi tunete de
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Dor Mãrunt, 12 august 1999. 
Iatã de ce nu-mi pun întrebarea: nici unde ºi nici când mã

voi duce? Cum sã pleci dintr-o þarã când problema alor mei nu
s-a rezolvat nici azi? Când lor nu i s-a dat încã pãmântul de la
moºii ºi strãmoºii lui mâncaþi de pãduchi, roºi de foame pe fron-
turile când de est când de vest? Când lui nu i s-a dat înapoi nici
mãcar codiriºtea biciului cu care ºi-a mânat caii, boii, vaca, oaia,
capra spre GAC? Pãi cum sã fie el primul la luat? Nu vedeþi cine
ºi-a luat înapoi averile furate tot de la noi? D’aia nu plec nici de-al
dracului acum, cum ar zice nea Marin. Niciunde nu plec pânã
nu oi vedea cu ochii mei ce se întâmplã cu cei ce mi-au jefuit
pânã la unghie þara. Aºtept sã vãd de nu ne va mai lepãda iar
Europa în braþele nu ºtiu cui, de nu-mi va scoate pe Ion din pãmân-
tul lui reavãn pe care l-a sãrutat cu atâta patimã, de nu-mi va
scoate gorunul lui Horea, de nu-mi va pune pe foc Teiul lui Emi-
nescu, ºi va arunca livada de cireºi a lui Arghezi tot pe foc. Pe
acei ce-ncearcã sã-i facã pe urmaºii mei sã-i uite pe Brâncuºi,
pe Ciprian Porumbescu, Enescu, Vuia, Vlaicu ºi Coandã, pe Blaga,
pe Octavian Goga, pe cei ce uitã cã marea operã literarã ºi poezie
s-au nãscut acolo unde s-a nãscut veºnicia. Mai întârzii pe aici
pânã voi ºti ce s-a întâmplat cu cei care-mi terfelesc istoria într-un
mod mult mai josnic ca cei care au fost ºi mã face sã privesc
la pompoasele lor palate construite ºi din sudarea mea scursã
pe marile ºantiere de irigaþii din bãrãganul cãlãrãºean, ialomi-
þean, pe deºerturile Dãbulenilor, Olteniei, Rãzmireºtii, Mihãileºtii
Giurgiului ºi de pe aiurea, cu cei ce se calcã pe picioare pentru
cã mai mult dorm la umbrã în Casa Poporului.

Pe care tot ei voiau s-o dinamiteze pentru uriaºa-i înãlþime
dar care iatã cã, aceastã înãlþime, a atras ºi feþe bisericeºti ce
au curajul sã facã una mai uriaºã în care sã încapã toatã sãrã-
cia ºi durerea întregului popor mult încercat, supus la tot felul
de restituiri, la tot mai multe moºteniri de la tot felul de mãtuºi;
sã vãd ºi eu ce se întâmplã cu preºedinþii de þarã tot mai sãraci
dar cinstiþi cu toþi acoliþii lor de dupã 1990. ªi multe aº mai dori
sã vãd pânã mã voi hotãrî într-un fel.
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agricultori, dar ºi de foºti muncitori, care au construit aceste
„citadele“ pentru unii ºi „mormane de fier vechi“ pentru alþii care
au prosperat ºi din care încearcã acum sã facã poate niºte butelii,
probabil pentru amãrâtul de el, a-l mai pãcãli odatã ºi a-l trânti
sã nu se ma ridice. El mai doarme puþin, dar urechea lui finã,
aude Cãþelul Pãmântului ºi ultimul cântat de greier; dupã care
va ieºi afarã frecându-se la ochi, trosnindu-ºi oasele neînvãþate
sã trândãveascã prea mult în pat. El nu face politicã, e tot mai
scârbit de cei care-l mint din patru în patru ani.

Apropierea de fenomenul astrologic, de prezicerile biblice,
îl depãrteazã ºi mai mult de promisiunile acestora, fie cã vin de
la ºeful statului sau de la cei din satul lui, care au ajuns câþiva
chiar în parlamentul þãrii ºi prin votul sãu. Numai Dumnezeu —
Bunul zice el cã ar mai putea face ceva ºi pentru cei ai cãror
umeri nu mai pot suporta greutatea birurilor. El aºteaptã ivirea
unor zori, iar acestea din dimineaþa dinnaintea Eclipsei a fost ca
ºi cele dinnaintea ultimei nopþi de iulie, cu deosebire cã, de data
aceasta, bietul de el s-a rugat pe întuneric acolo în odãiþa lui, cu
faþa la Rãsãrit unde îºi are icoana de lemn a Feciaorei cu Prun-
cul, rugându-se pentru viaþa sa care se va sfârºi în aceastã primã
noapte de dupã Eclipsã. Maica Domnulului ºi Dumnezeu sã-l ierte.
Zorile primei nopþi de dupã Eclipsã, alungate de bubuiturile apo-
caliptice, de norii negri de nepãtruns, au udat din nou pãmântul
ars de câteva zile la 44 de grade. Aceste zori s-au retras ºi ele
nevãzute, dar tot la subsuoara unei zile, în care Soarele ºi-a tri-
mis iarãºi razele binefãcãtoare asupra Pãmântului ºi asupra bãlþilor
formate în bãtãturile þãranilor, ºi la rãdãcinile lanurilor de porumb
ºi floarea-soarelui umflând bobul de strugure, mãrind burta
pepenoaicelor vãrgate, legumele de tot felul mãrindu-se de câte-
va ori. Dupã o jumãtate de noapte, de rugãciune el a continuat
ºi a doua zi zicând: „Dumnezeu Drãguþul, Atotputernicul, are El
grijã!“ ªi nu a rãmas cu mâinile încruciºate aºteptând la mila
nimãnui. Lor le va veni rândul sã se roage de Mãria sa pentru
a-i ajuta sã se urce din nou în Divan. Dar poate el nu va mai fi
un biet þãran, nea Gheorghe de pe uliþã. Mai ºtii?! Bunã dimineaþa
„mãrite þãran. Bunã dimineaþa! S-au ridicat zorile dinnainte ºi dupã
Eclipsã. Tu ai rãmas cu propria ta credinþã în Dumnezeu ºi curat
ca un copil ce s-a nãscut dupã aceastã operã Dumnezeiascã. 
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curge paralel cu cel amintit, cunoscând debitul maxim pe terito-
riul þãrii noastre, nemaivorbind de mirifica deltã!). Gãsesc cã pot
face o comparaþie pânã la identificare a suflului fiecãrui popor
cu Sfântul Duh din Trinitate, care înseamnã Inteligenþã, alãturi
de Tatãl care este Putere ºi Fiul-Iubire (de pace, armonie, ordine).

Persoanele puternice, carismatice sunt cei care au cea mai
multã energie, sunt oamenii care schimbã soarta lumii, urmaþi
de cei toþi amintiþi în cãrþi dar mai mulþi sunt poate cei care au
fãcut ceva înãlþãtor pentru þarã ºi umanitate, din simþul lor moral
ºi au fost marginalizaþi din variate motive, pãstrându-li-se ades
numele în memoria colectivã; sunt îmbunãtãþitorii de destin, lumi-
natori ai cãii drepte, în demnitate ºi libertate aºa cum ºi-a dorit
Dumnezeu sã-l vadã pe om, liber arbitru, dar înþelept, ca sã ºtie
sã facã alegerea potrivitã!

De multã vreme, din perioada copilãriei, când sub ochii mei
(ºi ai celorlalþi), — în localitatea natalã situatã în sudul însorit al
þãrii — se ruina o cetate medievalã construitã sigur pe locul alteia
mai vechi, am fost obsedatã pânã la panicã de pierderea unor
comori materiale ºi spirituale ale acelei istorii nescrise. Privitã
cu ochiul minþii „prin secoli“, istoria aceasta se desfãºura ca într-un
film în care recunoºti o multitudine de personaje, pentru cã le
ai în suflet semãnate de bunici, de pãrinþi. În incinta acelei cetãþi
se aflã în acelaºi stadiu de degradare, de jalnicã ruinã, ºi o bise-
ricã mândrã cândva, pictatã în frescã ale cãrei culori se mai
pãstreazã în veºmintele câte unui sfânt cu ochii scoºi acum, care
a fost mult mai frumoasã, mai mãreaþã decât actuala în care
se oficiazã slujbele, situatã excentric, lângã cimitir. Mã întrebam
cu mintea mea de copil: cum erau strãmoºii cinstiþi de bunica
(însoþitã de mine) la vestita sãrbãtoare Moºii de varã? Cum arã-
tau ei, cei ce construiserã o astfel de cetate pe care contem-
poranii mei nu o pot renova ºi întreþine? Ce se întâmplase cu ea
de ajunsese sã fie pãrãsitã? 

*

Mi-amintesc cu nostalgie în special de vacanþele mele de
varã ºi subliniez cã nimic nu este mai binecuvântat pe lume decât
sã ai o gradinã cu livadã ºi viþã de vie. În mijlocul viþei noastre
de vie care este sãditã în continuarea livezii aveam un nuc (existã
ºi acum altul, crescut la câþiva metri de cel la care mã refer).
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GENERAÞIA TÂNÃRÃ ARE
EXCELENÞELE SALE!

Elena Armenescu

Acum când totul în jurul nostru începe sã nu mai fie cum
a fost, nici chiar clima! Unii (mulþi? puþini?) exclamã: „este bine!“
dar eu ºi cei apropiaþi mie spiritual simþim cum lumea se
depãrteazã realmente de esenþã, de miez, de nucleul ce ascunde
CODUL, taina dãinuirii aici ºi „dincolo“, întocmai cum nucleul unei
celule ascunde acizii nucleici purtãtori ai codului genetic conceput
de Creator (noi oamenii nefiind altceva decât niºte re-producãtori).

Mã feresc ca de Ucigã-l toaca de informaþiile absurde, inutile
ºi abuzive, repetate de multe, multe ori, de reclamele ce curg
pe toate canalele de comunicare (mediatizate), ca nu cumva sã
rãmânaã urechi la care sã nu fi ajuns, ºtiri, informaþii care mai
de care mai neconforme cu necesitãþile mele dar pânã la urma
o parte din ele, (atunci când ascult radioul în maºinã) tot reuºesc
sã mã asalteze, de aceea ºi ºtiu cum sunt ele!

Nu mai existã o ierarhie a valorilor! Zilnic asistãm la scene
în care cel omagiat ieri (din mediile politice ºi nu numai) azi este
denigrat ºi coborât sau chiar trimis în instanþe judecãtoreºti fiind
gãsit vinovat mai cu seamã pentru însuºirea necuvenitã, cu bunã
ºtiinþã, a unor bunuri materiale în detrimentul altora. De ce sã-l
respectãm pe urmãtorul? Dacã seamãnã cu cel anterior? Sunt
consecinþele unei educaþii exclusiv materialiste! 

Sã nu uitam totuºi cã metrul are un etalon bine pãstrat,
supravegheat în permanenþã, cu grijã, verificat periodic, spre a
exclude eventualele deteriorãri. Eu trebuie sã mã raportez la cine-
va fascinant, greu de pãtruns, enigmatic, în primul rând la divini-
tate, aºa cum spunea Sfântul Apostol Pavel: cu efort se cucereºte
cerul! sã-mi cunosc locul ºi menirea mea omeneascã. Dar între
oameni? Fiecare dintre noi este o energie a neamului care radia-
zã întocmai ca ºi pietrele preþioase — energie — unele mai multã,
altele mai puþinã, în funcþie de lungimile de undã emanate, dar
însumate, cumulate, aceste energii, adunate laolaltã formeazã
fluviul constituit din lumini interioare, ce se revarsã în afarã rea-
lizând ceea ce se numeºte suflul unui popor. (poate fluviul Dunãrea
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chiar la câþiva metri de mine, unde se termina semãnãtura, aºa
cum aveam sã vãd mai târziu spãrgându-se de þãrm valurile apelor
mai multor mari ºi chiar cele ale oceanului, în care se oglindeºte
cerul conferindu-le culoarea adâncului (sau albastrã ori vineþie
când precede furtuna). 

Continuând ideea, vreau sã vã spun cã am vãzut marea
când eram studentã ºi am avut sentimentul cert cã nu o vãd
pentru prima oarã: era exact cum mi-o imaginasem! veºnic
neliniºtitã, fãrã somn (gãzduind inclusiv somon ºi somn) încã înainte
de Facerea lumii!

Poate aceste momente erau când începusem sã citesc
catrenele lui Omar Khayam:

ªi înaintea noastrã zori strãluceau pe grui 
ªi vãlureau pe mare valuri albãstrui 
Ia seama! În bolovanul ce-l zdrobeºti sub talpã
Strãluceau cândva doi ochi superbi, cãprui. 
Era vârsta marilor introspecþii, care fãrã lecturi nu te poate

duce prea departe ori te poartã în grupuri de tineri consuma-
tori de cannabis, extasy etc. cum am auzit chiar în urmã cu câte-
va zile pe unul dintre aceºtia destãinuindu-mi-se. 

Revin ºi-mi amintesc cã tot din acel foiºor mã uitam direct
spre sud ºi-i spuneam mamei:

– Uite! vezi? acolo este Grecia! Azi am citit Platon… Iubesc
Grecia ºi Marea Mediteranã cu toate þãrmurile ei… 

– Sã-þi ajute Dumnezeu sã le vezi tu, pentru cã noi …
Ochii frumoºi, migdalaþi, ai mamei s-au întristat iar eu brusc

am intuit cauza, pentru cã începusem sã înþeleg mai multe din
câte se întâmplaserã în þara aceasta ºi celor din jurul meu. Privirea
ei mi-a amintit cã facem parte din lagarul (numit pe drept ºi pe
faþã lagãr) socialist, fapt de care eu uitam uneori, pentru cã trã-
iam într-un univers al meu, nu simþeam lipsurile sau grijile ine-
rente vieþii ºi încã nu mã gândeam la vârsta aceea (13-14 ani)
cã nu ne este permisã cãlãtoria decât spre „big brother“ cel
înþelept de la rãsãrit ca sã simt suferinþa îngrãdirii ºi frustrãrile
de mai târziu. Despre libertatea cuvântului aveam sã aflu în anii
urmãtori, o datã cu istorisirile despre autorii interziºi (nu numai
români).
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Aflat în deplinã maturitate, cu coroana perfect rotundã cum cresc
în general pomii care nu au concurenþã în proximitate care sã-i
determine sã se încline dupã soare fiind astfel supuºi asimetriei,
acel nuc a rãmas în memoria mea de lungã duratã. De ce? Pen-
tru cã tatãl meu îmi amenajase un foiºor, adicã mai adãugase
încã trei stâlpi care împreunã cu tulpina nucului realizau un drep-
tunghi cu suprafaþa de aproximativ doi metri pãtraþi. La înãlþimea
de doi-trei metri, a aºezat scânduri obþinând astfel o platformã
mãrginitã de alte scânduri puse „pe lat“ cu înãlþimea de zece cen-
timetri. Le-a bãtut bine în cuie lungi apoi a aºezat fân proaspãt
cosit, iar peste fân aºterneam o pãturã. În acel foiºor urcam eu
scara în toate vacanþele de varã cu braþul plin de cãrþi dintre
care în anumite zile, în funcþie de disponibilitatea mea sufleteascã
nu lipsea Biblia. Totdeauna mi-a placut sã citesc cãrþi în paralel:
doar dacã era o carte extracaptivantã o citeam „pe nerãsuflate“.

Aºadar, în mijlocul ramurilor rãcoroase ale nucului care dom-
inã împrejurimile aidoma unui far la intrarea în port, numai cã
în loc de apã eram înconjuratã de semãnãturi de grâu care alter-
nau în anul urmãtor cu cele de porumb ºi floarea-soarelui, am
citit cãrþi fundamentale; atmosferã deosebitã în sensul prezenþei
surselor de senzaþii faþã de cea „standard“ din biblioteca folositã
în celelalte anotimpuri. Peisajul de câmpie pare monoton la prima
vedere, dar privit zilnic de la înãlþime poþi observa schimbarea
culorilor de la verde crud spre verde închis, ori cele ale verdelui
care se îngânã cu galbenul în tulpina ºi spicul grâului, apoi al gal-
benului pai la grâul copt ºi galben arãmiu la cel rãscopt, adicã
nerecoltat la timp, plus toate plantele din rãzoare cu eflorescenþele
lor ºi insectele care le colindã. În scurtele pauze din timpul lec-
turilor, puneam deoparte cartea ºi priveam peste câmpie pânã
la o colinã cultivatã cu viþã de vie, spre orizont de jur împrejur
(ca paznicul farului — personaj cu care mã familiarizasem încã
din anii când epuizasem toate cãrþile de aventuri gãsite la bibliote-
ca ºcolii, în primul rând Jules Verne). În aceste pauze stabileam
punctele cardinale ºi-mi îndreptam ochii spre sud-est ºi-mi spu-
neam: Acolo este Marea Neagrã!

Nu vãzusem încã marea, dar îmi imaginam cu uºurinþã cã
în locul grâului ar fi apã. Lanul de grâu cu tulpini înalte dãdea în
copt, iar vântul care adia uºor îl vãlurea „spãrgând“ val dupã val
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interdicþia studierii anumitor autori, dialogul particular cu astfel
de profesori lasa sã rãzbatã acel „ceva“ inefabil ca oxigenul pen-
tru augmentarea focului. 

Din nou simþeam uneori teama cã parte din tot ceea ce
ne transmiteau ei pe cale oralã, nouã, câtorva, care eram intere-
saþi ºi devenisem buni receptori (întocmai sistemul de transmitere
a Imnelor Vedice) este posibil sã se piardã la noi ºi sã se între-
rupã acel mesaj tainic, greu de definit, care ne dã puterea sã
existãm ºi dãinuim ca neam în sensul prezenþei lui în istoria lumii,
cu tot ce înseamnã tradiþie, ritualuri, cosmogonie. Am avut totuºi
norocul cã acei ani de liceu s-au desfãºurat într-o perioadã de
oarecare „relaxare“ culturalã, s-a reîntrodus studierea operelor
lui L. Blaga, T. Arghezi. Câþiva ani mai târziu începeau sã se pu-
blice scrierile lui Mircea Eliade pentru care se primiserã, (însumaþi
de la mai multe persoane care citiserã cãrþile lui interzise), peste
douã sute ºaizeci de ani de închisoare cum aveam sã aflu mai
târziu. Urmau: C. Noica, V. Voiculescu, Radu Gyr, N. Crainic º.a.
Sigur, operele lor complete s-au reeditat dupã anii 1990. De ce
amintesc în primul rând doar nume de scriitori români? Pentru
cã, parafrazându-l pe Nichita Stãnescu care se referea la Emi-
nescu, pot spune la plural: „ei sunt atât de mult ai noºtri încât
noi, din nebãgare de seamã, am început sã devenim ai lor“;
pentru cã în ei, în operele lor, nãscuþi sub cerul acesta de la para-
lela 45, ne regãsim noi, cu simþirea ºi istoria noastrã rãscoli-
toare. 

Dar sunt peste o mie de nume a autorilor literaturii univer-
sale începând cu Homer (plus operele anonime ca Epopeea lui
Ghilgames, Bagavatgita etc) Vergilius pânã la Dante, Tolstoi ºi
Dostoievski, V. Hugo, Goethe, Witman ori Pablo Neruda, Ernesto
Sabato, Gabriel Garcia Marchez, titani care nu mai aparþin doar
naþiilor lor ci întregii umanitãþi, care trebuiesc „citiþi“ în adolescenþã
ºi prima tinereþe. Subliniez: cititã opera lor nu rezumatele ori înre-
gistrãrile câtorva idei principale redate de alþii într-o scurtã sintezã!
Azi din câte ºtiu, se citeºte mult mai puþin. Elevii îºi iau referatele
de pe internet, calculatorul ºi televizorul fac parte din viaþa lor.
Imaginea este cea care îi robeºte în detrimentul Cuvântului. Am
auzit adeseori afirmându-se cã generaþia „pro“ (a tinerilor de azi),
nu este bunã de nimic… Nu sunt de acord totuºi cu aceastã afirmaþie.
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În seara aceea splendidã de varã, când mama urcase lângã
mine sã mã cheme la masã, datoritã învãluirii ei în tristeþe, mi-au
venit deodatã în urechi gemetele de durere ce rãzbãteau din pivniþa
miliþiei (ce-ºi avea sediul în casa confiscatã a naºilor noºtri, si-
tuatã în apropierea casei noastre), urlete sfâºietoare uneori, alte-
ori înspãimântãtoare care veneau ca din pãmânt, auzite de mine
în prima copilãrie, strigãte izvorâte din piepturile oamenilor cum-
secade, gospodari arestaþi fie cã nu voiau sã depunã armele per-
sonale, fie cã nu voiau sã se înscrie la întovãrãºire ori erau împotriva
„ordinei“ sociale a noului regim. Mai totdeauna, ele alternau cu
înjurãturi nãpraznice ale „organelor“. Nevestele ori copiii aresta-
þilor nu aveau voie sã se apropie de clãdire.

La un moment dat a fost arestat un apropiat al familiei cãruia
mama a vrut sã-i ducã mâncare „pe furiº“ prin ferestruþa pivniþei.
A fost vãzutã ºi admonestatã: — Dacã þi-e milã de banditul ãsta,
îi poþi lua locul imediat! Parcã o vãd întorcându-se acasã frântã,
zdrobitã, suspinând cu lacrimile ºiroindu-i pe obraz (tatãl meu fu-
sese „epurat“ din locul lui de muncã ºi adunase în sufletul ei o
sumedenie de nedreptãþi ºi umilinþe). Pachetul pe care-l pregã-
tise îi fusese „confiscat“. Auzeam foarte des pe vremea aceea
acest cuvânt confiscat alãturi de cel de stuf ºi canal! 

Acum, în foiºor, peste noi douã, spre amurg, s-a aºternut
o tãcere grea. Nu ºtiu ce amintiri o nãpãdiserã pe mama, dar
am observat cum ºi-a îngustat deschiderea ochilor ºi privea în
gol, undeva departe, spre un lucru vãzut doar de ea. Dupã un
rãstimp o pasãre a trecut ciripind prin apropiere invitându-ne la
trezia din melancolie. 

La ce te-ai gândit mama?
La tine, cum vei fi atunci când vei fi mare!
Cum m-ai vãzut?
Nu pot sã-þi spun cã poate nu se mai împlineºte!
Înseamnã cã va fi bine!

* 

În anii de liceu când câmpul gândirii s-a extins, am avut parte
de câþiva dascãli erudiþi care se apropiau de pensionare, — foºti
studenþi ai Universitãþii din Bucureºti în anii interbelici — care audia-
serã cursurile lui N. Iorga, Nae Ionescu, T. Vianu º.a. Deºi erau
ani în care comunismul îºi spunea cuvântul prin legile dure privind
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ecologice din piatrã ºi lemn!). Casele specific româneºti au aco-
periºurile în formã piramidalã, iar efectul de piramidã se pare
cã-l cunoºteau din vechime, pentru cã acolo îºi pãstreazã iarna
proviziile (cum aflãm din cercetarile arhitectei Silvia Pãun). Bas-
mele, poveºtile nemuritoare, legendele, cântecele populare, dansu-
rile sunt tot atâtea dovezi ale unui popor ca al nostru sedentar,
nestrãmutat, înzestrat cu inteligenþã ºi simþ artistic.

Furatã de gânduri, nu vreau sã uit, sã nu amintesc un
fenomen apropiat nouã din punct de vedere cronologic ºi anume
ultima impresionantã rezistenþã din munþi desfãºuratã dupã al
doilea rãzboi mondial susþinutã de oameni curajoºi ºi conºtienþi
ca o putere strãinã de sufletul neamului lor voiau sã disloce (prin
metodele lor comuniste: desproprietãriri, interzicerea credinþei,
a sãrbãtorilor etc) ordinea ancestralã ce rãzbãtuse secolele. Au
fost ani de prigoanã care i-au înfricoºat pe mulþi, le-a „tãiat“ pu-
terea de a se manifesta în chip rãzãºesc, adicã acela de om liber
sub soare, de aceea îndrãzneala lor de a înfrunta o dictaturã ºi
modul criminal cum a fost „eradicatã“ este un motiv în plus sã
înþelegem cã de multe ori rezistenþa a însemnat ºi martiriu.

Acum acei ani au trecut dar existã alte metode de înge-
nunchere, de subjugare economicã deºi sunt convinsã cã tineri
dotaþi vor ºti sã le învingã, oferind condiþiile necesare dezvoltãrii,
înfloririi ºi tezaurizãrii culturale, adicã a promovãrii ºi înmulþirii
gândului materializat în Cuvântul scris ziditor, înãlþãtor ºi a altor
forme de exprimare artistice.

Sã nu uiþi! este recomandarea care sunã ca o poruncã
biblicã. 

Nu vreau sã se creadã cã sunt o nostalgicã dupa felul de
viaþã trãit aici de înaintaºii noºtri: populaþia fiind majoritar ruralã,
este cunoscut cã aveau o viaþã durã, cu amãrãciunile ei, con-
trastul fiind evident mai ales acum la contemporani, raportat la
modul de viaþã al popoarelor europene care au alt nivel. Nu! Dar,
aºa cum am afirmat mai sus îmi doresc sã nu fie uitate dârzenia
ºi perseverenþa, neodihna întru înãlþarea neamului, a acelora (fie
conducãtori de oºti, feþe bisericeºti ori laici) care ºi-au dat seama
cã un popor nu poate fiinþa fãrã propria lui culturã, fãrã parti-
cularitãþile care îl fac sã fie distinct faþã de alte popoare. Avem,
din acest punct de vedere, o temelie trainicã ºi rãdãcinile copacului
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Sunt ºi excepþii! Generaþia tânãrã are excelenþele sale! Fiecare
generaþie de altfel, are Vârfurile ei care exceleazã în funcþie de
aptitudini pentru domeniul ales, cu condiþia sã facã în primul rând
ceea ce-i pasioneazã pentru cã atunci vor munci 14-16 ore pe
zi fãrã sã oboseascã, fãrã sã ajungã la decompensãri. Este ade-
vãrat cã mulþi cautã profesiile din care sã rezulte cât mai mulþi
bani ºi acest lucru nu este rãu, dar sunt destui care urmeazã
soarta inimii ºi cerceteazã cu instrumentele nevãzute ale minþii
trecutul ºi prezentul spre a trage concluzii juste ºi a pregãti viitorul. 

Îi îndemn pe tineri ori de câte ori am ocazia (în convorbiri
individuale, conferinþe, simpozioane ori ca acum), sã fie fermi ºi
hotãrâþi, sã nu aibã complexe, sã-ºi cunoascã universul cultural
în primul rând al poporului din care-ºi trag rãdãcinile (sunt unii
care nu ascultã muzicã popularã din pur snobism), deopotrivã
cu ceea ce au dãruit umanitãþii alte popoare ºi sã vadã cã au
tot dreptul sã rãmânã verticali, sã se simtã egali cu alþii, chiar
sã fie însufleþiþi de mândrie pentru faptele înaintaºilor — nãscuþi
aici în locul de confluenþã a marilor imperii ºi supuºi unui surplus
de încercãri. 

A funcþionat aici o rezistenþã de neînchipuit pentru dãinuire,
a existat în toate timpurile acea Românie Tainicã de care vorbeºte
Artur Silvestri ºi nu numai! O Românie, pe care o vedem acum
rãsãrind ca din apele mari care se retrag.

Ce vedem? Încep cu dovezile palpabile despre Dacia anticã
(cultura Cucuteni — mileniul VIII î.H.) ai cãrei locuitori vorbeau o
limbã latinã vulgarã, pentru cã altfel cum s-ar explica faptul cã
moldovenii din Cusauþi (care coseau cojoace cu ace din os desco-
perite recent, datând din neolitic) vorbesc limba cu care se înþe-
leg cu aromânii din munþii Pindului?

Trecând peste milenii, gãsim în mânãstiri ºi biserici ade-
vãrate nuclee de rezistenþã a neamului, pãstrãtoare ale limbii,
tradiþiilor, ritualurilor care demonstreazã cum poporul — prin modul
de viaþã arhaic privind preocupãrile de zi cu zi, respectarea sãr-
bãtorilor — era într-o legãturã permanentã cu divinitatea, începând
cu semnul crucii fãcut pâinii înainte de a o frânge la fiecare masã,
busuiocul cu fir roºu ºi prosopul legate pe coama noii case pe
care o înalþã din cele mai vechi timpuri, frecvent din piatrã ºi lemn
(acum prinþul Charles al Angliei îndeamnã la construirea caselor
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sacerdoþiu, mai ales dacã esti preot, jurist, medic sau profesor
º.a, este calea luminii, deoarece discursul ºi gesturile tale,
hotãrârile pe care le iei influenþeazã destine!

Forþelor obscure, întunecate, indivizilor care au tendinþa de
a domina, acapãrã ori distruge ce au alþii mai sfânt: tradiþia, cul-
tura, valorile naþionale, limba, trebuie sã ne opunem cu armele
pãcii: dialogul ºi scrisul (am depãºit oare perioada când Marin
Preda afirma cã uneori limba românã trebuie apãratã ºi cu
pumnii!?) 

Existã un secret al sãnãtãþii ºi longevitãþii! Exista oare ºi un
secret al evoluþiei spirituale? Rãspunsul este afirmativ ºi acest
secret cu siguranþã se aflã „ascuns“ într-o bibliotecã completã
ºi complexã ce conþine nu numai beletristicã ci ºi cãrþi de ºtiinþã,
religie ºi filozofie. Trebuie doar sã baþi ºi uºile ei se vor deschide!
Vei fi rãsplatit pe mãsurã. Vei vedea cã într-un joc tainic cum mii
de interfeþe se vor înfãþiºa vederii interioare! Ucenicul perseve-
rent va gãsi ºi maestrul potrivit sã-i arate atât calea cât ºi
înaintarea pe aceastã cale!

Temerile mele din copilãrie ºi adolescenþa legate de între-
ruperea continuitãþii, de pierderea „firului“ magic bine rãsucit for-
mat din alte mii de fire tainice ºi trainice, se ºterg pe mãsurã
ce reþeaua noastrã culturalã vorbeºte atât de nuanþat prin miile
sale de voci, rostind ºi rostuind (vezi C. Noica) inestimabila noas-
trã avere sufleteascã nevãzutã salvatoare… strãbãtuta de DOR
(Dumnezeu Ocroteºte România).

20 iulie 2007

EU VIN DIN PREISTORIE 

Miron Scorobete

Eu vin din preistorie. O spun nu metaforic ci definind
riguros o realitate palpabilã, asupra cãreia am meditat cu
gravitate, fiind vorba nu doar de destinul meu personal ci
de mersul acestei lumi în care ne e dat sã trãim. 

În vederile lui Blaga, poziþie pe care mi-o însuºesc, preis-
toria ºi istoria nu sunt douã etape succesive, una începând când
se terminã cealaltã, ci ele coexistã; preistoria precede istoria dar
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credinþei sunt bine înfipte în acest pãmânt primitor ºi generos.
Cultura este ceva viu, într-o perpetuã miºcare, dar nu prin schim-
bare ci prin adaus. Ce trebuie schimbat sunt mentalitãþile actuale
ale multora, din nefericire golite de moralitate, izvorâte din ruperea
legãturii cu divinitatea, acea legãturã tainicã din sufletul fiecãruia,
care, pânã la instaurarea puterii comuniste devastatoare, a înzecit
puterile nãdãjduirii ºi a menþinut simþul dreptãþii. 

Reprezentanþii marilor religii, ai cultelor religioase, (nu numai
la noi) îi îndeamnã pe credincioºi sã nu priveascã la televizor (excep-
tând documentarele). Ei se bazeazã pe studii psihologice serioase
(ºi acest aspect de apropiere a religiei faþã de ºtiinþã trebuie sã
ne bucure deoarece Adevãrul este Unic), studii care pun în evi-
denþã nu doar rãtãcirea faþã de Dumnezeu ci ºi înstrãinarea faþã
de propria-i familie, rãcirea sufleteascã, insensibilitatea faþã de
tot ceea ce este sublim în naturã, dependenþa faþã de aparat,
culminând cu instalarea unor stãri patologice greu de tratat. Reso-
cializarea celor atinºi de acest morb (care de multe ori apeleazã
la consumul de droguri sã-ºi creeze senzaþii ale unei false feri-
ciri în schimbul distrugerii lente a sistemului nervos) este o mare
problemã, uneori fiind chiar irecuperabili.

Ei se aflã la antipodul celor care au cãutat de la început
sã trãiascã în lumina Cuvântului, cea deschizãtoare a unor canale
care te fac sã devii conºtient de faptul cã un ins — oricât de mare
sau mic ar fi pe scara ierarhicã a societãþii, (instituitã de oameni
pentru cã în cea rânduitã de Dumnezeu, „s-ar putea ca o babã
din Bãrãgan sã ocupe un loc superior faþã de un popã“, dupã
cum cugeta Petre Þuþea) — fiecare are o misiune sacrã: aceea
de a fi parte a Întregului minunat care se numeºte Viaþã ºi, din
momentul când ne-a fost datã, ea trebuie trãitã spre înmulþirea
binelui ºi frumosului pe Pãmânt, a pãcii, armoniei, dragostei. 

Logosul este cel care face ordine în minte ºi în simþuri, le
armonizeazã, le adânceºte, le rotunjeºte ºi ne ajutã sã sãdim în
noi, apoi face sã rodeascã umanitatea. Ne naºtem fiinþe instinc-
tuale, dar prin efort personal, prin acumularea culturii ºi a culegerii
Cuvântului din locuri sacre ori laice, devenim fiinþe spirituale. Calea
aceasta pe verticala minþii sfãrºeºte în starea de sfinþenie prin
care nu trebuie sã înþelegem neapãrat retragerea în pustie ºi
hrãnirea cu lãcuste. Nu! De pildã exercitarea profesiei ca pe un
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dezmeticiþi ºi nu-ºi dau încã seama de ce se petrece. Le-aº dori
din tot sufletul ca ei ºi cei ce vor veni dupã noi sã nu se simtã
strãini în noua lume care se încheagã, dar tare mã tem cã odatã
se va întâmpla, iar aceasta va însemna un dezastru cosmic.

De ce le spun toate acestea? Pentru cã în aproape tot ce
am scris am luat amprentele acelei lumi revolute (excepþie fac
prozele science-fiction în care am parodiat reflexe ilare ale lumii
noi, în curs de constituire). Constatam însã, cu îngrijorare, cã
odatã cu lumea care dispãrea ºi pe care eu o reflectam în scrie-
rile mele, se sfârºeau ºi cunoscãtorii acelei lumi, componenþii
ei, cei care comunicau cu ea, virtualii mei cititori adicã. Era ca
ºi cum literatura mea ar fi fost scrisã într-o limbã a cãrei vor-
bitori se împuþinau de la o zi la alta, ea devenind curând uitatã.
ªi atunci eu pentru cine scriu? l-am întrebat deloc retoric, pro-
fund preocupat de aflarea unei noime a acelei activitãþi care e
rostul vieþii mele, pe fratele meu Relu, confidentul meu literar de
odinioarã, aºa cum îmi sunt acum Lucica ºi copiii noºtri, Mihai
ºi Luminiþa. Pentru cei de azi, neinteresaþi de ce scriu eu ºi mã
tem cã neinteresaþi de tot ce se scrie, dezobiºnuindu-se sã
citeascã, sigur nu. Mã tem cã nici pentru cei de mâine, iar pe
cei de poimâine îmi e foarte dificil sã mi-i închipui. Dar întrebarea
cred cã nici nu trebuie pusã, sau, dacã e pusã, e sigur cã odatã
ºi odatã îºi va afla un rãspuns. Autorul tãbliþelor de la Tãrtãria
ºi-a pus aceastã întrebare? ªi dacã ºi-ar fi pus-o, dupã ºase mii
de ani eu i-aº putea rãspunde: Nu ai scris în zadar. În Dacia edenicã
þi s-a descifrat înflãcãratul mesaj!…

Te salut peste timp, drag cititor al meu necunoscut, dar
cu a cãrui inimã inima mea transferatã în scris bate în acelaºi ritm!

ISTORIA ESTE EXPRESIA
SUPREMÃ A NEAMULUI

C.A. Protopopescu

Cei nãscuþi într-o familie de intelectuali, cu biblioteca în casã,
de mici iau contact cu cartea, cu anumiþi autori, se întâlnesc cu
anumite personalitãþi prezente în paginile cãrþilor. Rãsfoind ºi apoi
citind cu atenþie, sub orientarea ºi îndrumarea pãrinþilor ºi
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continuã sã existe în paralel cu istoria, ea fiind un fel de substanþã
din care istoria se întrupeazã. Dar acest lucru poate fi constatat
chiar dacã pornim de la accepþia comunã a termenilor. Se con-
siderã ca hotar despãrþitor al celor douã apariþia scrisului. Preis-
toria nu a încetat sã existe ºi istoria nu a apãrut instantaneu,
pe tot globul, odatã cu apariþia undeva, într’un punct al acestu-
ia, a scrierii. Iatã, de pildã, în satul meu, un eºantion al satului
românesc în general, preistoria s’a prelungit pânã la al doilea rãzboi
mondial. Învãþãtorul meu, Dumnezeu sã-l rãsplãteascã dupã
meritele sale ºi dupã jertfelnicia sa spre aprinderea în suflete a
luminii!, a fost primul dascãl în acel sat. Potrivit, aºadar, regulii
general acceptate, în vreme ce consãtenii mei, primii din ºira-
gul generaþiilor perindate acolo, învãþau sã scrie, ieºeau din preis-
torie ºi intrau în istorie („ieºeau“ e un fel de a spune, pentru cã,
aºa cum înþelegea Blaga, ei continuau sã poarte în ei ºi cu ei
foarte multã preistorie de care nu se debarasau automat odatã
cu aºezarea lor în bãncile ºcolii). Eu, la treisprezece ani, am fost
„dat la ºcoli“, am pãrãsit pentru totdeauna satul ºi m’am inte-
grat altei lumi. Atunci am încãlþat pentru prima datã în viaþa mea
bocanci, care nu erau de fapt ai mei ci, cam rupþi, ai fratelui
meu mai mare. Tot atunci, deprins cu lampa de petrol, ba, în
criza de petrol a rãzboiului, luminându-ne de la focul de lemne,
am rãmas uluit când am vãzut cã, acþionând un buton din perete,
se aprinde lumina în tavan. Banalitãþi, desigur, evocate azi, care
însã pentru mine nu erau deloc banalitãþi ci experienþe cruciale
(de care sã te cruceºti), uimitoare ºi dramatice — ieºirea din preis-
torie ºi intrarea în istorie. Primitivismul rustic!, se va spune.
Ce, sã regretãm acum lampa cu gaz ºi focul de lemne?… Dar
staþi puþin! Nu e vorba aici nici de regret ºi nici de jubilaþie, ci
de judecarea la rece a unor stãri de fapt excepþionale, a unei
intersecþii colosale, unice, fãrã precedent, a cursului existenþei.
Acel „primitivism rustic“ era lumea aºa cum fusese ea de la obârºii,
fãrã nici o modificare esenþialã vreme de mii ºi mii de ani, nu
numai în ce priveºte civilizaþia materialã ci ºi ca structurã sufle-
teascã. Noi, înainte ºi în timpul rãzboiului mondial, trãiam în aceeaºi
lume cu rãzboiul Troiei. O lume care dispare sub ochii noºtri. Se
creeazã alta în care însã, cel puþin eu, mã simt strãin. Contem-
poranii, deocamdatã, frapaþi de cascada schimbãrilor, nu sunt
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„proprietatea“ IAS Tamna ºi le-a distrus, cultivând viþã de vie; IAS
care a distrus ºi zona arheologicã din Dealul Meiancului.

În povestirile sale din istoria nescrisã a satului Lacu, amintea
ºi de fostele plantaþii de viþã de vie de pe Dealul Voloiacului, dis-
truse de filoxerã, cu fostele lor pivniþe din lemn aflate în planta-
þiile respective, pivniþe ale cãror uºi nu erau încuiate ºi nimeni
nu le spãrgea. Cãlãtorul care trecea pe lângã ele deschidea uºa,
bea o bârdacã (vas mic din lemn, cu toartã) de vin, închidea uºa
pivniþei ºi îºi continua drumul mai departe. Cu dispariþia viþei de
vie datoritã filoxerei, au dispãrut ºi pivniþele din lemn (bârne)
încheiate, unite, care formau corpul pivniþei.

Bãtrânii arhivei vii, cunoscãtori ai istoriei, încã, nescrisã a
satelor, au murit. Cu dispariþia lor, a dispãrut ºi istoria oralã a
satelor, transmisã din generaþie în generaþie. Acei intelectuali care
vor încerca sã scrie istoria satelor (puþini o fac), vor lãsa în afara
paginilor scrise — fosta istorie oralã.

Un moment hotãrâtor în viaþa mea, de a mã îndrepta spre
Facultatea de Istorie pentru cunoaºterea ºi scrierea unor pagini
de istorie ºi culturã, a fost în perioada cât am fost elev de liceu
(Liceul „Andrei Saguna“ din Braºov ºi „Fraþii Buzeºti“ din Craio-
va). Ca elev, eram provocat de bãtrânul Ioniþã Cercel, din maha-
laua Olac, a satului Lacu, sã-i rãspund ce ºtiu despre istoria aces-
tor sate. ªtiam puþin, cât mai reþineam de la strãbunica ºi Mãmiþa,
pentru a rãspunde la întrebãrile puse. Dânsul completa rãspun-
sul la întrebarea adresatã. Aceleaºi întrebãri le adresa ºi altor
elevi ai satului, întrebãri ºi din istoria neamului, îndeosebi despre
Mihai Viteazul ºi prezenþa voievodului pe aceste meleaguri.

Un moment de început, dupã terminarea Facultãþii de Isto-
rie, din Bucureºti, a fost prezenþa mea ca profesor la ªcoala Ge-
neralã din comuna Voloiacu, de care aparþinea ºi satul Lacu, locul
de baºtinã a ascendenþilor mei. Din cei doi ani, cât am fost pro-
fesor la aceastã ºcoalã, din proprie iniþiativã am cercetat istoria
oralã ºi din documente, scriind o monografie, rãmasã în manus-
cris, a comunei.

Ajuns profesor de istorie la Liceul din Strehaia (azi Liceul
„Matei Basarab “), a fost momentul hotãrâtor, din proprie iniþia-
tivã, sã devin ºi cercetãtor istoric, în afara orelor de clasã, din
respect pentru locul meu de naºtere (în Spitalul din Strehaia —
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dascãlilor, cartea le devine cel mai bun prieten, încã din primii
ani de ºcoalã, contribuind la formarea lor culturalã, pe care o
îmbogãþesc odatã cu studiile urmate.

Cei nãscuþi într-o familie de neintelectuali, fãrã bibliotecã
în casã, iau contact cu cartea pentru întâia oarã, odatã cu pri-
mii ani de ºcoalã, clasele I-IV. Ei au handicap, sunt dezavantajaþi,
faþã de colegii lor, privind rolul cãrþii la formarea ºi dezvoltarea
lor culturalã, ca viitori intelectuali cultivaþi ºi o parte din aceºtia,
prin exemplul dascãlilor lor, privind cultul muncii intelectuale,
reuºesc sã devinã prin ambiþie ºi stãruinþa sa intre în rândul in-
telectualilor, chiar de elitã, prin dotare nativã.

Sunt nãscut într-o familie nu de intelectuali, fãrã bibliotecã,
într-un sat de moºneni care aveau cultul muncii pãmântului pen-
tru a-l face sã rodeascã, cât mai mult. Toþi aceºti þãrani moºneni
aveau un simþ nativ, cultivat din generaþie în generaþie, privind
tradiþiile istoriei orale, cu legendele ei, cu obiceiurile ºi datinile
satului, dupã legea strãmoºeascã. Toate aceste elemente de cul-
turã erau pãstrate în istoria oralã a satului.

Istoria înainte de a fi scrisã în cronici, în documente în studii,
a fost „scrisã“ în mintea, inima ºi sufletul locuitorilor aºezãrilor,
povestitã de bãtrânii satului la gura sobei iarna, iar toamna la
clãci ºi la sãrbãtorile creºtine de peste ani, unde familiile cu nea-
murile se întâlneau, într-o unitate de suflet ºi voie bunã, unitate
de suflet ºi cu întreg satul.

Primii mei paºi spre culturã au fost fãcuþi de strãbunica
(nãscutã 1855), ºi Mamiþa (mama), femei fãrã carte, cunoscã-
toare a istoriei orale a satului. Strãbunica vorbea, povestea, despre
anumite locuri din vatra ºi zona satului nostru, locuite cândva de
oameni, pe care dânsa îi numea daci, încheind cu precizarea:
„Sã povestiþi ºi voi copiilor, copiilor voºtri, ce vã spun eu, pentru
a nu se uita, ce a fost odatã, ºi bine ºi rãu“. Se referea la topo-
nimul „Dealul Meiancu“, cu ceramica din neolitic ºi bronz, la „Gerul
paharnicului“, fosta curte medievalã a paharnicului Lupu Meahae-
dinþeanu (paharnic II 1596 august 12 — 1598 octombrie 9), care
a slujit „cu vãrsare de sânge“ pe Mihai Viteazul, care i-a dãruit
satele tamna, Lacu ºi Cerinca. Zidurile din fundaþie a fostelor clãdiri
s-au pãstrat pânã în anii 1954-1956, când terenul a devenit

164



au fost publicate de Iosif Constantin Drãgan în lucrarea „Ciber-
netica generalizatã“. ªtefan Odobleja. Masa rotundã „Lugoj
26-27 iunie 1982“, Editura Nagard 1982, Milano, Italia. Sunt
menþionat cu comunicarea prezentatã; 1982, 22-24 octombrie
Simpozionul Internaþional ªtefan Odobleja la 80 de ani, de la
naºterea întemeietorului Ciberneticii Generale. Comunicãrile
prezentate la acest simpozion au fost publicate de Iosif Constan-
tin Drãgan în volumul „Actele Simpozionului Internaþional ªtefan
Odobleja, la 80 de ani de la naºterea întemeietorului Ciberneticii
generale 22-24 octombrie 1982, Editura Nagard, Milano, Italia,
unde sunt prezent cu comunicarea susþinutã. La acest simpozion
internaþional, la iniþiativa lui Iosif Constantin Drãgan, a fost înfiinþatã
Academia Internaþionalã de Ciberneticã ªtefan Odobleja, cu se-
diul la Logano, Elveþia. Ca participant la Simpozionul din 26-27
iunie 1982 ºi la Simpozionul Internaþional din 22-24 octombrie
1982, sunt unul din cei 91 de membrii fondatori ai Academiei
Internaþionale de Ciberneticã ªtefan Odobleja, cu sediul la Logano,
Elveþia.

1988 (9-10 decembrie). Ultimul simpozion de la Lugoj la
care am prezentat comunicarea „Unele amãnunte din viaþa ºi acti-
vitatea lui ªtefan Odobleja“ (la 150 de ani de la publicarea Psiho-
logiei consonantiste, Lugoj, 1938. În aceastã comunicare, pentru
prima datã la nivel naþional am prezentat Legea nedreaptã nr.
433 din 12 iunie 1946, prin care ªtefan Odobleja a fost o vic-
timã, luându-i-se dreptul de a profesa medicina. Lucrãrile sim-
pozionului au fost conduse de prof. univ. dr. Cezar Buda ºi prof.
univ. dr. Ion Strachinaru de la Centrul Universitar din Iaºi. Comu-
nicãrile simpozionului urmau a fi publicate în anul 1989, ne-au
asigurat cei doi profesori universitari de la Iaºi dar nu s-au mai
publicat.

Imediat dupã moartea savantului din 4 septembrie 1978,
ca un omagiu al memoriei sale, a prezenþei în viaþa Liceului „Matei
Basarab“, la iniþiativa mea, cu înþelegerea conducerii liceului a
fost înfiinþatã Societatea ªtiinþificã — Literarã Dr. ªtefan Odoble-
ja, fiind prima Societate care i-a purtat numele, la nivel naþional. 

Pentru repunerea în merite ale savantului ªtefan Odoble-
ja, la data de 15 noiembrie 1990, odatã cu schimbãrile social-
politice din România, m-am adresat domnului Academician Mihai
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21 ianuarie 1926) ºi de recunoºtinþã pentru încãrcãtura istoricã,
Strehaia Centrul Istoric ºi religios din secolele XIV-XVII-lea al Mehe-
dinþilor, al Olteniei, al Þãrii Româneºti, cu o istorie de sintezã
nescrisã, care sã reuneascã într-un tot faptele ºi evenimentele
istorice, cunoscute în mod separat în istoria Olteniei ºi a Þãrii
Româneºti. Aceastã sintezã, am finalizat-o dupã ani ºi ani de cer-
cetare în Arhivele Naþionale din Turnu Severin, din Craiova ºi din
Bucureºti ºi dupã studii la Biblioteca Academiei Române, Bibliote-
ca I.G. Bibicescu, din Turnu Severin ºi Biblioteca Alexandru ºi
Aritia Aman, din Craiova, în lucrarea „Strehaia în istorie“ (Editu-
ra Paco, Bucureºti, 2005, format A4, 623 pagini).

O bunã parte din conþinutul lucrãrii a fost prezentat pânã
în 2005, în Studii ºi Comunicãri în cadrul Societãþii de ªtiinþe
Istorice ºi în cadrul Facultãþii de Istorie, a Universitãþii din Craio-
va, cu înþelegerea ºi sprijinul fostului prof. univ. dr. Aurel Golimas
(1908-1995), de a cãrui apreciere m-am bucurat. Cu reînfiinþarea
judeþelor (1968) am participat la toate simpozioanele „Mehedinþi
— istorie ºi culturã“, studii prezentate în paginile volumelor I-IV,
1979-1982. Dupã 1990, a luat fiinþã Societatea de Istorie ºi
Culturã „Mehedinþi — Porþile de Fier “, preºedinte — prof. dr. Mite
Maneanu, organizatorul simpozioanelor de istorie ºi culturã, cu
Revista de Istorie ºi Cultura „Porþile de Fier“, în ale cãrei pagini
sunt menþionat cu comunicãrile susþinute.

* Sunt unul care l-am cunoscut în persoanã (din puþinii, care
l-au cunoscut) pe savantul ªtefan Odobleja (1902-1978). În anii
1975, decembrie, 4, am iniþiat întâlnirea savantului cu profesorii
ºi elevii Liceului „Matei Basarab“ din Strehaia, întâlnire intratã în
istoria liceului, menþionatã în „Cartea de aur“, cu înscrisul savan-
tului: „Am fost nespus de emoþionat de manifestãrile de simpatie
ce mi-au fost aduse la Liceul din Strehaia ºi le pãstrez tuturor,
profesori ºi elevi, aceeaºi simpatie ºi multã recunoºtinþã. Urez
tuturor sã realizeze mai mult decât am putut realiza eu“, declara
ªtefan Odobleja.

Am participat cu comunicãri la simpozioanele dedicate dr.
ªtefan Odobleja, iniþiate ºi organizate de prof. dr. Iosif Constan-
tin Drãgan, de la Lugoj: 1982 (26-27 iunie), „Cibernetica ge-
neralizatã ªtefan Odobleja“. Masa rotundã cu participarea unor
personalitãþi româneºti ºi de peste hotare. Lucrãrile simpozionului
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personalitãþi. 1971 octombrie 10. Sãrbãtorirea a 500 de ani
de atestare documentarã a aºezãrii ºi 50 de ani de la declararea
ca oraº. (1921). 1982, iunie. Sãrbãtorirea a 250 de ani de
atestare documentare a satului Ciochiuþa (1732-1982) cu un
studiu istoric al satului, parte componentã a oraºului Strehaia
(1882-1982), cu un studiu istoric, publicat în volumul III, „Mehe-
dinþi istorie ºi culturã“, 1981. 1983, octombrie. Sãrbãtorirea a
100 de ani de la înfiinþarea Spitalului ºi farmacieie din Strehaia
(1883-1983), cu un studiu al Istoriei Spitalului al Farmaciei în
cei 100 de ani, publicat în Revista „Mitropolia Olteniei“, anul XXXV,
nr. 9-10 septembrie-octombrie 1983 Craiova. 1985, decembrie.
Sãrbãtorirea a 100 de ani de la naºterea prof.dr. Gheorghe
Bãltãceanu (1885-1952), fiu al oraºului, profesor la Facultatea
de Medicinã din Bucureºti, creator de ºcoalã medicalã (interne),
autor a peste 250 de lucrãri ºtiinþifice, personalitate prezentã
în Enciclopedia Românã. 1988, octombrie 15. Sãrbãtorirea a
150 de ani de la înfiinþarea ªcolii „Mihai Viteazul“ (1838-1988),
cu un studiu publicat în Revista „Mitropolia Olteniei“ seria nouã,
anul XLIII Nr. 4-6 iulie-decembrie 1991, Craiova. 1993, octom-
brie 16. Sãrbãtorirea a 125 de ani de la naºterea lui Constan-
tin Rãdulescu Motru (1868-1957), în satul Butoieºti în cadrul
ªcolii din sat din 1993 numitã „C. Rãdulescu Motru“. 1995 octom-
brie. Sãrbãtorirea a 40 de ani de la înfiinþarea Liceului „Matei
Basarab“ ºi 350 de ani de la Înfiinþarea Mânãstirii Strehaia (1645-
1995), cu prezenta IPS Dr. Nestor Vornicescu, Mitropolitul Olte-
niei ºi P.S. Episcopul vicar dr. Damaschin Severineanu. 1996, iunie.
Sãrbãtorirea a 100 de ani de la înfiinþarea satului Lunca Banu-
lui, parte componentã a oraºului Strehaia. 1998, mai. Sãrbã-
torirea a 160 de ani ai ªcolii Generale „Mihai Viteazul“. 2005,
octombrie 28, Sãrbãtorirea a 50 de ani de la înfiinþarea Liceu-
lui „Matei Basarab“, susþinut ºi de conducerea ºcolii, Director
prof. Petre Carabadache.

* Cu prilejul acestor aniversãri sãrbãtoreºti am realizat
medalii din metal ºi diplome comemorative. Medalia, 100 de ani
de la înfiinþarea spitalului ºi farmaciei (1883-1983); Medalia 150
de ani de învãþãmânt primar (1838-1988); 40 de ani de învã-
þãmânt gimnazial (1948-1988); Medalia Constantin Rãdulescu
Motru ºi Eufrosin Poteca, înfãþiºând pe avers chipul lui C. Rãdulescu
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Drãgãnescu, Preºedintele Academiei Române, cu o documentaþie
în favoarea primirii, ca membru post-mortem a omului de ºtiinþã
ªtefan Odobleja. Reproduc finalul acestei intervenþii:... Rãmânerea
sa (ªtefan Odobleja) în afara Academiei Române ar fi o nouã lovi-
turã datã, cu voie sau fãrã voie celui care a fost marginalizat
datoritã situaþiei interne ºi internaþionale a anilor 1938-1946,
mai mult, dupã 1946, trecut sub tãcere, închizându-i-se uºa acti-
vitãþii ºtiinþifice, pentru a-i opri energia creatoare în acest dome-
niu, ceea ce în mare parte s-a reuºit, dar nu total, cum s-a spe-
rat de cãtre cei care au luptat sã-i închidã uºa.

Odoblejenii mehedinþeni vin, pe aceastã cale rugându-vã sã
supuneþi Adunãrii Academiei Române propunerea ca membru al
ei, post-mortem, a doctorului ªtefan Odobleja, a cãrui valoare
ºtiinþificã poate sta alãturi de mulþi membrii ai Academiei Române
din trecut ºi prezent, mai puþin a celor care au fost promovaþi
în condiþiile totalitarismului comunist, fãrã a avea vre-o activitate
ºtiinþificã corespunzãtoare.

Suntem convinºi cã memoriul înaintat va gãsi în dumnea-
voastrã ºi în membri Academiei Române un sprijin preþios, în sta-
bilirea ºi recunoaºterea meritelor ºtiinþifice ºi patriotice ale doc-
torului ªtefan Odobleja. Strehaia, 15 noiembrie 1990, prof. C.A.
Protopopescu.

Urmare a intervenþiei documentate, Academia Românã îmi
comunicã faptul cã Adunarea Generalã ºi Extraordinarã a rezol-
vat aceastã nedreptate. Iatã rãspunsul cu semnãtura olografã.
Academia Românã, Direcþia Cancelarie. Relaþii Externe ºI Proto-
col, Bucureºti, 21.xi, 1990, nr. 138/5025/91.II. Domnule Pro-
fesor, „În legãturã cu scrisoarea dumneavoastrã din 15 noiem-
brie a.c., va aduce la cunoºtinþã cã Academia Românã, întrunitã
în Adunarea Generalã Extraordinarã în ziua de 13 noiembrie 1990,
a ales ca o recunoaºtere a meritelor sale ºtiinþifice, a contribuþiei
pe care a adus-o la dezvoltarea ºtiinþei universale ºi pe savantul
Dr. ªtefan Odobleja ca membru post-mortem al Academiei
Române. Lista completã a acestor personalitãþi a fost publicatã
în presã ºi a fost transmisã ºi la posturile de radio ºi televiziune“.
Director dr. Gheorghe Prisãcaru.

* Pe plan local, am iniþiat sãrbãtorirea unor evenimente
legate de trecutul istoric al oraºului, a instituþiilor sale ºi a unor
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prefect al Judeþului Mehedinþi, ºi de la preotul satului Vasile
Obrogea.

Monumentele fiind o Carte deschisã care poate fi cititã de
locuitorii aºezãrilor, de vizitatorii din afara localitãþilor, ca un oma-
giu de recunoºtinþã adus Eroilor Neamului ºi personalitãþilor loca-
litãþii, cu prilejul sãrbãtorii din 1971, 500 de ani de atestare
documentarã ºi 50 de ani ca oraº, am luat iniþiativa reaºezãrii
plãcilor omagiale pe soclul monumentului ridicat în anul 1922
cu numele eroilor strehaieni din Rãzboiul pentru Întregirea Nea-
mului (1916-1918) ºi a Vulturului (simbolul independenþei) dis-
truse de regimul comunist.

* Cu prilejul acestor sãrbãtoriri am ridicat un bust din pia-
trã al monumentului lui Mihai Viteazul, operã a sculptorului Mihai
Coºan. Mihai Viteazul îºi leagã numele de meleagurile strehaiene
prin prezenþa sa ca ban (bãniºor) de Mehedinþi, cu sediul la Stre-
haia în anii 1582-1588. Dupã legendã, istoria oralã, ar fi fost
nãscut la Strehaia.

Prin iniþiativã ºi stãruinþã am reuºit sã fie ridicate noi mo-
numente istorice pe teritoriul oraºului Strehaia, alãturi de al Voievo-
dului Mihai Viteazul. Crucea-monument din Cimitirul oraºului cu
placa omagialã a celor ce au fost înmormântaþi în acest cimitir,
în urma luptelor din 1916 din aceastã zonã, inaugurate în anul
1992. Tot pentru eroii strehaieni, cãzuþi pe câmpul de onoare
pentru Independenþa României (1877-1878), am ridicat troiþa
din lemn, cu placa omagialã cu numele eroilor Strehãieni, ridi-
cate în faþa Turnului de la intrarea în incinta mânãstirii Streha-
ia, inauguratã în 1997. Pentru ridicarea acestei troiþe, am avut
ºi sprijinul preotului Ion Popa, stareþul mânãstirii Strehaia ºi al
primarului, ing. Viorel Toma Goldrac.

Am refãcut bustul (din bronz) al fostului doctor Dumitru
Aniþescu (1886-1938), ridicat în 1939, distrus de statul comu-
nist în 1948 ºi refãcut în anii 1998-2001. Refacerea bustului
din bronz a fost sponsorizatã de dr. ing. Constantin Buzatu fost
elev al Liceului „Matei Basarab“) directorul societãþii ARCONS SRL
din Arad, cu placa omagialã aºezatã pe soclul original al monu-
mentului, format din mai multe blocuri din piatrã, aruncate din
1948 în curtea Spitalului. Pentru refacerea monumentului, am
primit sprijinul din partea ing. Viorel Toma Goldrac, privind placa
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Motru 1868-1957 ºi Eufrosin Poteca 1786-1858; pe revers
înscrisul: Constantin Rãdulescu Motru, 125 de ani de la naºtere
1868-1993; Eufrosin Poteca 135 ani de la moarte 1858-1993,
având o carte deschisã cu înscrisul: „Numai dãruindu-te pe tine
/ Poþi sã dai ceva oamenilor“.

Diplome jubiliare: Diploma spitalului ºi farmaciei; Diploma
Constantin Rãdulescu Motru ºi Eufrosin Poteca; Diploma 40 de
ani de la înfiinþarea mânãstirii Strehaia ºi Diploma Liceului (Grupu-
lui ºcolar) Matei Basarab Strehaia — Mehedinþi, 1955-2005 Semi-
centenar. — Învãþãmânt liceal, director prof. Petre Carabadache,
organizator prof. C.A. Protopopescu.

Trebuie sã mai mãrturisesc cã, pentru istoria Strehaii, am
înfiinþat Muzeul de istorie, inaugurat în anul 1960. Spaþiul unde
a fost deschis muzeul, conducerea Sfatului Popular oraº nu l-a
respectat. În locul Muzeului, a înfiinþat o Secþie de Frizerie ºi Coa-
furã, motivând cã aceastã secþie aduce venit oraºului iar Muzeul
nu aduce nici un venit financiar. În situaþia creatã, Muzeul cu
exponatele ce le poseda, fiind fãrã spaþiu sigur, a fost nevoit sã
funcþioneze prin diferite clãdiri, fãrã a avea asigurate condiþiile
cerute unui Muzeu, ceea ce a dus la dispariþia unor exponate
(numismaticã, arme, cãrþi, tablouri). În final, Muzeul a ajuns pe
holul ªcolii „Mihai Viteazul“, de unde ºi de aici a mai dispãrut unele
exponate.

Cu prilejul comemorãrii lui C. Rãdulescu Motru ºi Eufrosin
Poteca, am înfiinþat Muzeul Constantin Rãdulescu-Motru în cadrul
ªcolii „C. Rãdulescu-Motru“, din Comuna (Satul) Butoieºti — Mehe-
dinþi, satul de naºtere al filosofului, psihologului ºi omului de cul-
turã, fost Preºedinte al Academiei Române. Majoritatea
exponatelor ce le posedã au fost oferite de doamna Ana Alexan-
dreanu, din Bucureºti, cumnata lui C. Rãdulescu-Motru.

Cu acest prilej, am iniþiat ºi ridicat Crucea-monument în
curtea Bisericii din satul Butoieºti, pentru C. Rãdulescu-Motru,
filosoful Eufrosin Poteca, Radu Popescu, tatãl lui Motru ºi preo-
tul Constantin Popescu, cãpitan de panduri în Revoluþia de la 1821
(bunicul lui C. Rãdulescu-Motru), 1993. Un preþios sprijin în ma-
nifestãrile comemorative de la Butoieºti l-am avut de la prof. Con-
stantin Sârbulescu, fost Director al ªcolii ºi, în timpul sãrbãtoririi,
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Prunescu ºi Ion Ungureanu, cãzuþi pe câmpul de luptã în rãzboiul
din anii 1941-1945.

Pe zidul Turnului de la intrarea în Mânãstire, douã plãci oma-
giale: una în 1971, cu prilejul a 150 de ani de la Revoluþia con-
dusã de Tudor Vladimirescu, care a ocupat fãrã luptã Mânãstirea—
Cetate, unde a rãmas din 30.01-2.02.1821. A doua placã, cu
prilejul sãrbãtoririi a 350 de ani de la înfiinþarea mânãstirii (1645-
1995); pe holul interior al Liceului „Matei Basarab“, douã plãci
omagiale: în 1995 (40 de ani de la înfiinþarea Liceului 1955-1995)
ºi în 2005, 50 de ani de existenþã (1955-2005), având ºi spri-
jinul directorului Prof. Petre Carabadache.

* Totalitarismul comunisto-bolºevic (1945-1989) nu a mai
respectat Credinþa ºi Biserica, înlocuindu-le cu ateismul. Biseri-
ca a fost una din instituþiile care au avut un rol important în viaþã
ºi istoria poporului roman. Prin bogata sa activitate, prin acþiu-
nile sale umaniste — patriotice ºi morale a reuºit sã menþinã cre-
dinþa strãbunã, sã contribuie la pãstrarea unitãþii de suflet ºi de
limbã a poporului nostru, la mobilizarea luptei pentru apãrarea
ºi realizarea unitãþii ºi independenþei de neam a teritoriul româ-
nesc. Prin tot ce a fãcut ºi realizat, istoria Bisericii a fost ºi rãmâne
parte integrantã a istoriei noastre naþionale. Cunoscând istoria
Bisericii Ortodoxe române, care a fost ºi sprijin în vremuri de
restriºte, ne cunoaºtem mai bine istoria neamului. Prin activi-
tatea ei, Biserica a pus bazele unor instituþii, care mai apoi au
fost preluate, reorganizate ºi dezvoltate de stat. Primele tipografii,
ºcoli, bolniþe (Spitale) au apãrut din iniþiativa ºi cu sprijinul Bise-
ricii. Oficiul Stãrii Civile (nãscuþi, botezaþi, cununii ºi morþi) a funcþio-
nat tot în cadrul Bisericii, din anul 1831 pânã în anul 1864, când
Alexandru Ioan Cuza a înfiinþat Primãriile.

Ca profesor, la orele de clase, am prezentat elevilor uni-
tatea istoricã a Bisericii în istoria neamului (pe care le-am menþio-
nat mai înainte) sfidând ideologia comunisto-ateistã, ameninþându-mã
cu „partidul care este neiertãtor cu cei care se abat de la linia
partidului“. Pentru aceastã abatere de la ideologia comunistã,
am avut multe ºi repetate discuþii cu conducerea liceului cu orga-
nizaþia de bazã PCR din liceu (eu nefiind membru al partidului),
cu conducerea partidului orãºenesc ºi raional (1950-1968), cu
Inspectoratul ªcolar al raionului, prin mutarea, chipurile în interesul

173

omagialã, iar pentru soclul, ca mânã de lucru, din partea ingineru-
lui Tulius Rãdulescu. A fost inaugurat în ziua de Sfânta Treime
(hramul bisericii mânãstirii Strehaia) în ziua de 4 iunie 2001, cu
prezenta I.P.S. Teofan mitropolitul Olteniei. Cu inaugurarea mo-
numentului, am aºezat pe zidul spitalului ºi o efigie doctorului Con-
stantin Bratiloveanu (1907-1989) fost medic chirurg de elitã al
spitalului în anii 1939-1969.

Cu prilejul acordãrii denumirii liceului de „Matei Basarab“,
din anul 1993, cu înþelegerea ºi stãruinþa ºi a fostului profesor
Constantin Gavrilescu (1946-1995), Director Adjunct al Liceu-
lui, a fost aºezate pe holul de la intrare în ºcoala efigia voievo-
dului Matei Basarab, lucratã din ipsos de profesorul ªcolii Mihai
Viteazul Valentin Bãltãþeanu, ca ºi efigia dr. Constantin Bratiloveanu.

Înainte de 1989 ºi dupã 1989, am dorit sã fie ridicat ºi
un monument al eroilor strehaieni cãzuþi pe câmpul de onoare
din anii 1941-1945. Nu am reuºit sã-l realizez din lipsa de
înþelegere ºi sprijin material ºi moral, din partea consilierilor Con-
siliului ºi primarilor care au condus oraºul în cei 17 ani, din 1989.
Sper sã realizez pânã la urmã ºi acest monument.

Alãturi de monumentele istorice, plãcile omagiale aºezate
pe zidurile unor instituþii, sunt tot o paginã de istorie a institu-
þiilor respective, a personalitãþilor aestor instituþii, a clãdirilor în
care s-au nãscut ori au trãit ºi lucrat, intrând în istorie prin ceea
ce au gândit ºi fãcut, pentru societate, într-un anumit domeniu
de activitate.

Alãturi de medaliile comemorative a aniversãrilor pe care
le-am organizat, am aºezat pe zidurile clãdirilor instituþiilor respec-
tive plãci omagiale, cu înscrisuri de valoare istoricã. Astfel de plãci
omagiale au fost aºezate pe zidul Spitalului ºi Farmaciei (la 100
de ani de existenþã); pe zidul ªcolii Generale „Mihai Viteazul“ (la
150 de ani sãrbãtoriþi). Pe holul interior al ºcolii am aºezat plãci
omagiale pentru: Elevul erou la 16 ani Ionel Prunescu (1901-
1917), fost elev al ºcolii, cãzut la datorie în timpul luptelor de
partizani, iniþiatã ºi condusã de învãþãtorul sublocotenent, Victor
D. Popescu, pe teritoriul judeþului Mehedinþi ºi Gorj, în anii 1916-
1918, în timpul ocupaþiei germane a României. Alãturi de acest
elev erou, am aºezat plãci omagiale pentru foºtii învãþãtori: Titu
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Cercetãrile arheologice au fost fãcute în anii 1963 ºi 1964,
dând la ivealã dovezile fostelor construcþii ale Complexului, Chi-
liile, Palatul Domnesc, folosit ºi de Arhondaric, ceramicã din epoca
bronzului, un tipar de turnat bronz, fibule romane, monede din
secolul al XVI-lea ºi unele morminte, printre care ºi unul de femeie.
În urma dovezilor arheologice, urme ale fostului complex mânãs-
tiresc din timpul lui Matei Basarab ºi Constantin Brâncoveanu,
ridicat în vechea curte a Boierilor Craioveºti, Barbu, Pârvu, Dan-
ciu, ºi radu, fiii lui Neagoe Ban Strãhaianul, care a condus Bania
Strehaii în anii (1479-1495), ridicatã la rândul ei pe vechea curte
a lui Barbu Strehaianul, bunicul foºtilor Craioveºti, datând din prima
jumãtate a secolului al XV-lea.

Au fost refãcute fundaþiile vechilor chilii, beciul (pivniþa) fos-
tului Palat Domnesc pânã la suprafaþa solului, a fost refãcut ºi
adus la vechea formã acoperiºului Bisericii Mânãstirii, al Turnu-
lui de la intrarea în Curtea Mânãstirii, a Turnului Foiºor din dreptul
Fântânii de Apã a Mânãstirii, cât ºi Fântâna. Lucrãrile ºantieru-
lui Complex Mânãstiresc s-au finalizat în anii 1969-1970. În toatã
aceastã perioadã, 1963-1970, am colaborat cu arheologul Maria
Voica Puºcaºu ºi doamna Manciulescu.

În Turnul Bisericii au fost gãsite o serie de documente ale
Mânãstirii din secolul al XIX-la, al cãror conþinut a îmbogãþit isto-
ria Mânãstirii, relaþiile clãcaºilor cu Mânãstirea, din satele pro-
prietatea acestora, relaþiile cu instituþiile locale, judeþene ale
puterii ºi cu evenimentele Revoluþiei de la 1848. Aceste docu-
mente au format un nou fond al Mânãstirii, în Arhivele Naþionale
Mehedinþene ºi la Mitropolia Olteniei. Documentele au fost cer-
cetate, înainte de a fi depuse la Arhivele Oficiale. Le-am cercetat
cu ajutorul preotului — cãrturar Gheorghe Þinicã (1900-1978),
un împãtimit al cercetãrilor documentelor inedite din arhive, preo-
tul fiind un bun cunoscãtor al scrieri slavone ºi chirilice. O bunã
parte din cuprinsul acestor documente le-am fiºat în douã ca-
iete, totalizând 186 de pagini (manuscris). Ele pun în valoare
cunoaºterea, într-o anumitã mãsurã, a istoriei satelor pentru se-
colul al XIX-lea, proprietatea Mânãstirii în suprafaþã de 65.000
hectare, teren agricol ºi pãdure.

Prin secularizarea averilor mânãstirilor în 1863 de Alexan-
dru Ioan Cuza (1859-1866), unele mânãstiri au fost desfiinþate.
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învãþãmântului, de la Liceul din Strehaia la ªcoala din Corcova,
în anul ºcolar 1962-1963. Neprezentându-mã la noul loc de
muncã, mi s-a desfãcut contractul de muncã.

Nefiind membru de partid, am acceptat sã fiu deputat
eparhial al Mitropoliei Olteniei, începând cu anul 1961, reales în
toate legislaturile pânã în anul 2004, iar din anul 2004, depu-
tat eparhial al Episcopiei Severinului ºi Strehaiei, reînfiinþatã în
anul 2004, reluând legãtura prezentului religios cu trecutul fos-
tei Mitropolii a Severinului ºi Strehaiei, din secolele XIV-XVII.

Conducerea de partid ºi de stat a oraºului ºi raionului au
transformat incinta Mânãstirii Strehaia în bazã sportivã, pentru
probele G.M.A. ºi poligon de tir a Tineretului UTC. În situaþia nou
creatã, am purtat discuþii cu conducerea de partid ºi de stat, a
raionului, cerând desfiinþarea bazei sportive din incinta Mânãstirii
ºi respectarea Mânãstirii, cu valoare religioasã, dar ºi istoricã,
în trecutul ºi prezentul poporului nostru. Am încercat sã-i conving
cã ateismul ar putea sã învingã cu timpul, dar religia este prezen-
tã în istoria ºi cultura naþionalã ºi universalã, în arhitecturã, în
picturã, în literaturã, în muzicã, creaþii ale unor personalitãþi de
elita ale culturii româneºti ºi universale. Le-am mai spus ca ºi în
„Victoria“ ateismului trebuie sã se pãstreze Bisericile, Mânãsti-
rile, cum egiptenii au respectat ºi pãstrat piramidele, ridicate de
faraoni, ca monumente istorice de arhitecturã.

Ca deputat, în Adunarea Eparhialã am ridicat problema bazei
sportive din incinta Mânãstirii Strehaia, solicitând ºi intervenþia
Mitropoliei Olteniei, Mitropolit Firimilian, sã fie desfiinþatã baza
sportivã, direct ºi prin pr. Teodor Drãghici, protopopul Protoieriei
Strehaia. Pentru a rezolva desfiinþarea bazei sportive, am luat
legãtura cu prof. universitar dr. Radu Florescu, arheolog, cole-
gul meu de facultate ºi de an, care deþinea ºi o funcþie de rãspun-
dere în cadrul Comisiei Monumentelor Istorice ºi Institutului de
Arheologie. Am gãsit înþelegerea ºi sprijinul necesar moral ºi mate-
rial de deschiderea unui ºantier arheologic în incinta mânãstirii.
Cercetãrile arheologice au început în anul 1963, conduse de arhe-
ologul Voica Maria Puºcaºu, din Bucureºti. Din partea Monumen-
telor Istorice — ca specialist doamna Manciulescu, care a cãzut
victimã cutremurului din 1977.
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Aristotel spunea cã speranþa este un vis cu ochii deschiºi.
Speranþele ºi visurile mele au fost împlinite parþial, datoritã tota-
litarismului cãruia nu m-am supus. Sper cã în secolul XXI sã mai
împlinesc câteva, între altele sã pot continua cercetãrile pe care
nu le-am abandonat niciodatã. Aº fi fericit ºi dacã aº putea scrie
tot ce ºtiu despre zona în care am vãzut lumina zilei ºi am trãit
toatã viaþa.

Cândva, mai tânãr fiind, am avut parte de ideologia „creerii“
omului nou, deprins cu minciuna, corupþia, furtul, ipocrizia, cu
necredinþa ºi respectul moralei creºtine, din care a ieºit ce a
ieºit. Pentru acea perioadã, regretabila pentru noi, românii, cred
cã nu era vorba de ateism, ci de necredinþã. Sã sperãm în schim-
barea mentalitãþilor, deºi e greu de crezut cã se va produce
imediat ºi cu succes. Sã sperãm cã în acest secol XXI sã fie
respectatã proprietatea ºi legea de cãtre toþi oamenii, oferind
generaþiei tinere un model în toate domeniile societãþii, mai ales
în promovarea valorilor. A elitei intelectuale ºi politice ºi nu a me-
diocritãþii, a demnitãþii ºi puritãþii morale.

Dupã evenimentele din 1989 de la noi, dupã aceastã coti-
turã istoricã mentalitatea ºi capacitatea oamenilor nu s-a schim-
bat aproape cu nimic. ªi au trecut 17 ani. Cu peste 2000 de
ani în urmã Confucius spunea cã: „Nu schimbarea oamenilor joacã
un rol principal, ci schimbarea mentalitãþii acestora“. Noi am pãºit
în secolul XXI cu aceleaºi mentalitãþi omeneºti, cu principiile deja
consolidate în rãu ºi nu se va schimba mare lucru. Poate religia
va avea un rol determinant. Iubirea creºtineascã dã valoare moralã
vieþii, familiei, societãþii. Mesajul biblic, privind respectarea pãcii
pe pãmânt, sã devinã modelul de viaþã al omului.

La simpozioanele de istorie ºi culturã, pânã în 1989 ºi dupã
1989, majoritatea intelectualilor cu studii ºi comunicãri prezen-
tate au fost „de vârsta a treia“, aceasta la nivelul judeþului Mehe-
dinþi, Dolj ºi Gorj, chiar ºi la Bucureºti la Facultatea de Medicinã
Carol Davila, Catedra Istoria Medicinii. Tineretul intelectual a fost
puþin prezent cu probleme de cercetare istoricã, ºtiinþificã, de
culturã generalã. Aceeaºi situaþie ºi în rândul dascãlilor tineri ai
Liceului „Matei Basarab“ din Strehaia. Cei ce ar trebui sã con-
tinue acþiunea mea de cercetare istoricã a locului a culturii ºi
meleagurilor mehedinþene, cu personalitãþile lor de elitã, nu vor
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Printre mânãstirile desfiinþate a fost ºi cea de la Strehaia. Bise-
rica mânãstirii va rãmâne biserica de mir a satului pânã în anul
1958, când a fost datã în folosinþã o nouã bisericã — catedralã
a oraºului. Din suprafaþa de 65.000 hectare Biserica va rãmâne
numai cu 17 hectare teren agricol, fãrã putere. În urma eveni-
mentelor din decembrie 1989 a fost redeschisã ca Mânãstire
în 1990 cu viaþã monahalã de bãrbaþi, Stareþ pr. Ion Popa, care
cu greu a reuºit sã ridice 5 încãperi pentru chilii.

Pentru refacerea tuturor chiliilor dispãrute dupã anul 1863
ºi a Palatului Domnesc cu parter ºi etaj din cãrãmidã, a cãror
imagine existã pãstratã în studiul maiorului inginer I.C. Weiss din
anul 1731, in timpul ocupaþiilor vremelnice a Olteniei de Impe-
riul Austriac (1718-1739), trebuie sã fie aprobate de Comisia
Monumentelor Istorice (altfel nu se poate lucra), dar în afarã de
aceastã aprobare, lipsesc fondurile necesare, de mii de milioane
din partea puterii prin Ministerul Culturii ºi Cultelor, Mânãstirea
neavând posibilitãþi materiale.

* Secolul XXI este secolul speranþei. Un secol la care lumea
viseazã de 2000 de ani. Spun „viseazã“ fiindcã întotdeauna omul
a trãit sub semnul destinului, care, cu fiecare pas, l-a aruncat
în braþele speranþei. Fãrã speranþe omul n-ar putea rezista impre-
vizibilului existenþei, s-ar pierde în cotidian, pierzând ºi identitatea.

În ce mã priveºte, trebuie sã mãrturisesc cã în toþi aceºti
ani de viaþã trãiþi nu m-a pãrãsit speranþa. Lumea s-a schimbat
mereu aºa cum ne-am schimbat ºi noi înºine. Dar speranþele au
rãmas intacte. Speranþele lui C.A. Protopopescu aparþin patriei
ºi neamului. Sã nu credeþi cã spun vorbe-n vânt: sunt ºi rãmân
un naþionalist român! Oltean, dacã vreþi. Pentru Patrie ºi Neam,
aceste speranþe au fost împlinite la începutul secolului al XX-lea,
în anul 1918 ºi anii care au urmat, pânã în 1940, an care a
devenit un doliu al neamului nostru, prin pierderea unor teritorii
româneºti unite la patria mamã în 1918. Ciuma neagrã (fascis-
to-hortystã) asociatã cu ciumã roºie (bolºevico-comunistã) a îndo-
liat visurile noastre împlinite, rupând o parte din teritoriul patriei
(Basarabia, Nordul Bucovinei, Þinutul Herþa, Cadrilaterul cu judeþele
Durostor ºi Caliacra, Nord-Vestul Transilvaniei, acesta din urmã
adusã la vatra strãbunã în 1944-1945, celelalte fiind însã în afara
graniþei României Mari.
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ceea ce nu cunoaºtem. Sã cunoascã trecutul istoric care este
mãsura veºniciei noastre, pe aceastã vatrã strãmoºeascã. Sã
nu arunce în uitare ceea ce e vrednic sã rãmânã. Faptele mari
ale timpului, sã le cunoascã, sã le pãstreze în suflet ca pe o icoanã
sfântã. Ele îi fac nemuritori pe cei care ºi-au sacrificat timpul ºi
viaþa pentru istoria neamului. Ei au intrat în istorie prin ceea ce
au fãcut pentru patrie ºi neam, pentru societatea româneascã,
nu pentru ei.

EMINESCU spunea „Istoria este suma vieþii noastre!“ Aceastã
viaþã aparþine trecutului, prezentului ºi viitorului. Este credinþa mea
ºi nu mã dezic ... cât voi trãi. Istoria este expresia supremã a
neamului. A cunoaºte trecutul, înseamnã a te cunoaºte pe tine.
Trecutul ºi prezentul deschid porþile viitorului.

15 august 2006, Strehaia

VREAU SÃ NU STAU ÎN
MARGINEA LIMBII ROMÂNE

jr. dr. POMPILIU COMªA

Motto: „’Noi suntem români, /Noi suntem români, /Lalala,
/Las’ cã merge ºi aºa...“

Sunt un prost manager al vieþii mele personale. M-am con-
vins de asta când am conºtientizat cã m-am nãscut pe 14 iunie
1952, undeva în Galaþi, pe o stradã anonimã, Movilei, din cumpli-
tul oraº de negustori. Din clipa urmãtoare alegerii meseriei de
gazetar (n.m. — apropos, am debutat la 15 ani în cotidianul din
oraºul natal, iar la 19 ani profesionistul de excepþie Stelian Savin,
neþinând cont de tinereþea mea, a avut curajul sã mã recruteze
pentru echipa redacþionalã de la ’’Delta“ Tulcea, fiind cel mai tânãr
jurnalist la acea orã din þarã), am fost convins cã voi muri la fel
de sãrac precum Bãlcescu. Nu mai vorbesc de Eminescu, care,
pentru a supravieþui, a amanetat ceasul pe care i-l dãruise tatãl
sãu. Tot sãrac a fost ºi I.G.Duca, în buzunarul cãruia, dupã ce
a fost asasinat de legionari, s-a gãsit suma de 80 de lei. În aceeaºi
situaþie a fost o altã victimã a intoleranþei ºi fanatismului, Nico-
lae Iorga, cãruia prietenii ºi admiratorii i-au cumpãrat casa
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sã se implice, sã continue ce am reuºit eu sã fac, pentru un
început, timp de peste 40 de ani. Grigore Alexandrescu spunea:
„Sunt mult mai vrednici de cinste acei care au fãcut, în ºtiinþe
sau meºteºuguri fericitul început, decât cei ce dupã dânºii ºi de
dânºii îndreptate, au ajuns desãvârºirea prin exemple ajutate“.

Sunt cel care am introdus pentru prima oarã munca de
cercetare istoricã ºi de culturã în istoria Liceului „Matei Basarab“
a învãþãmântului strehãian. Pentru o anumitã cercetare din dome-
niu istoriei ºi culturii este ºi o chemare, o misiune. Dascãlii tineri
de azi ai învãþãmântului preuniversitar nu sunt la înãlþimea dato-
riei la clasã, pentru profesia aleasã. Despre puþini din aceºtia
putem spune cã sunt profesori de elitã ºi animatori de culturã.
Academicianul C.S. Nicolãescu-Plopºor (1900-1968) îmi spunea,
în colaborarea cu Centrul Academiei din Craiova înfiinþat de dân-
sul, cã o aºezare, o instituþie, are nevoie de animatori pentru a
realiza ºi lãsa ceva societãþii. Puþini intelectuali din aºezãrile noas-
tre, ale învãþãmântului preuniversitar unde munca de cercetare
nu este cerutã — într-un anumit domeniu al istoriei al vieþii socie-
tãþii omeneºti, se implicã într-o cercetare ºi nu devin animatori
culturali, în afara activitãþii de la clasã. În învãþãmântul superior
cercetarea ºtiinþificã este obligatorie. 

Fiecare din noi suntem ºi rãmânem prin ceea ce am gân-
dit ºi fãcut pentru societate, nu pentru viaþa personalã. Scriitorul
francez Albert Camus (1913-1960) spunea „Existã un timp când
trebuie sã depui mãrturie despre ceea ce ai trãit“. Viaþa fiecãruia
din noi este punctatã de realizãri ºi nerealizãri pentru societate,
nu numai pentru interes personal. Mihai Eminescu spunea „Unde
interesul dicteazã, acolo nu existã adevãr“.

Viaþa ºi societatea este aidoma unei picturi pusã în ramã,
unde vedem jocul de luminã ºi umbre, care îi dau valoare sau
nu. Reuºita unui tablou depinde de pictor, e lumea sa interioarã,
de natura oamenilor. Reuºita unei societãþi umane depinde foarte
mult de om, de ce lãsãm urmaºilor, tineretului de mâine. Aceas-
ta depinde de... „Realitatea“ îmbrãþiºatã de tineri.

Pedagogul ºi cãrturarul francez GABRIEL COMPAYRE (1843-
1913) spunea: „Geografia este trupul Patriei, iar Istoria sufletul
ei“. Sã ne însuºim, sã-ºi însuºeascã ºi sã cunoascã acest trup
ºi sufletul lui. Nici noi ºi nici ei nu putem sã ne identificãm cu
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din Valea Jiului, vândut la mânã. Eram încântat de ce fãceam,
mai ales cã apoi am pornit un drum lung, dar extrem de anevoios,
urmându-mi destinul de fãcãtor de gazete. Am terminat studiile
universitare târziu, dar mi le-am împlinit prin douã doctorate, unul
în Filosofie ºi un altul în ªtiinþe Politice, ambele luate peste hotare.
Necunoscut acasã, eram desemnat de americani omul anilor
2002 ºi 2003. Asta pentru cã de Revelion ’99-2000, simþind
cã trec într-o altã viaþã, am confecþionat o maºinã second-hand,
pe care am turat-o bine ºi cu mici excepþii am ajuns sã fim sin-
gurul sãptãmânal care participã la un raliu cu cei mai buni piloþi.
Fãrã plocoane de patrimoniu primite la Revoluþie sau fãrã oameni
de afaceri ºi politicieni „pe bune“ sau nu, în spatele nostru. De
148 de ediþii, singurul ziar particular gratuit din þarã, „Realitatea“,
plus suplimentul lui lunar „Realitatea în diaspora“, rezistã. Ambele
le tipãrim în 10.000 de exemplare, iar pe ultimul îl trimitem la
o parte din cei 13 milioane de români aflaþi în diaspora, ba ne-am
gãsit corespondenþi speciali, majoritatea lideri ai comunitãþilor de
români, în 11 mari þãri ale lumii, de la Brazilia, la Canada, SUA,
Franþa, Germania, Noua Zeelandã, Italia sau Republica Moldo-
va. Ne-am convins de un mare adevãr: ca sã exiºti, trebuie sã
ai încredere în tine. Important este cã suntem, cã nu ne-am spe-
riat de drobul de sare. Asta în timp ce 80 la sutã din publica-
þiile din România de la ora actualã sunt exact aºa ca-n absurdul
ionescian. Publicaþii plus televiziuni, întreprinderi falimentare
mulate, drapate în tembelism locvace. Ziariºtii comuniºti au devenit
patroni capitaliºti, de-mi vine sã invoc îndemnul notat de Ilf ºi
Petrov: „Nu loviþi parchetul cu chelia!“ Aº râde, dacã nu ar fi plâns,
cum minciuna a ajuns gazetãrie modernã, în slujba unui Gigi Beca-
lidi. Tagma asta a scriitorilor la gazete ºi televiziuni, campioni la
prostie, pentru ca sã ne fie tranziþia uºoarã, devin pacoste naþio-
nalã, una dintre cele mai corupte ºi incompetente bresle din Româ-
nia. Vorbesc ºi scriu tãvlit, ca o muiere rea din proza lui Preda.
Cum la atelaje sunt trimiºi în faþã câinii rãi, hãrmãlaia acoperã
momentan slalomul politic. Legea dreptului la replicã este, pe
scurt: „Ba p-a mãtii!“ Arþagul e la ordinea zilei. Scandal naþional
numit troacã. Circul e total ºi penibilul e absolut. Prostia e molip-
sitoare, luându-se ca tusea mãgãreascã. Suntem curioºi ca gaiþele.
Fãcãtorii de rãu în Þara Noastrã dau un peisaj de apocalipsã. O
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bãtrâneascã de la Vãlenii de Munte, fiindcã, dacã ar fi fost dupã
el, ar fi stat cu chirie toatã viaþa. 

Am înþeles curând cã în România devenise o modã sã
muºti mâna care þi s-a întins, sã faci rãu celui care te-a aju-
tat. ªi asta o fãceau oameni ca tine, urmaºule, cãruia îþi adresez
aceste cuvinte, dar ºi ca mine. Oameni obiºnuiþi, fãrã nimic spec-
taculos. Asta, pânã deschid gura. De aceea am hotãrât sã-mi
iau modele personaje care ºi-au urmat idealurile cu convingere
ºi tãrie. Încrederea nestrãmutatã în ceea ce faci este o calitate
rarã în ziua de azi, când totul e relativ. Þuþea spunea un lucru
interesant despre români ºi anume cã nu suntem mai proºti sau
mai puþin proºti decât alþii, dar ne lipseºte un lucru esenþial ºi
anume îndrãzneala. Am scris în douã sisteme- ºi în cel dinainte
ºi în cel de dupã- peste 150.000 de articole, majoritatea inves-
tigaþii deranjante pentru relevarea adevãrului ºi m-am convins cã
întotdeauna poþi fi fie un jurnalist poposit/învelit în ultima ploaie
care emite propoziþii, fie un gazetar arzând. A trebuit sã fac sluj
mai marilor zilei, mai ales cã anticomunismul românesc a avut
o masã socialã mai micã decât o coadã serioasã la carne. Într-un
frumos articol despre Caragiale, Eugen Ionescu observa cã ziarele
din opera magistrului erau scrise de cãtre niºte imbecili pentru
alþi imbecili dornici sã le citeascã. Acum mai bine de un veac ºi
jumãtate nebunul Darwin delira cã omul a devenit, prin degene-
rare spiritualã, un animal fãrã memorie. Aºa am fost o vreme,
când niºte bãieþi cu ochi albaºtri m-au trimis din municipiul de la
porþile Deltei taman ca holongãr în Valea Jiului. Minerii, în prima
zi, speriaþi cã nu discut buruienos ca ei, m-au bãtut în cuie ca
pe Hristos într-o galerie. Apoi, ca sã rãmân cât de cât civilizat,
vorbeam singur la pereþii minei. 

Periodic, de-a lungul istoriei, românul se trezeºte din „som-
nul cel de moarte“. Credeam c-a venit un astfel de moment istoric
în decembrie ’89, dar n-a fost deloc aºa. M-am convins cã oricine
se dedicã binelui colectiv pare cã trebuie þinut la o parte ºi dupã
ce numai este destinat cu tãrie ca sã-i împrãºtie lecþia în cele
patru vânturi ºi sã nu mai rãmânã nimic. Numai cã judecãtorii
momentului uitã un lucru elementar: fapta, oricare ar fi fost, bine-
meritã ºi se preþuieºte. Am deschis dupã câteva momente de
la hãrmãlaia din decembrie „Glasul Adâncului“, primul ziar particular
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Oameni buni, vedeþi cum intrã la apã toate algele ãstea expulzate
de ultima ploaie? Ce repede se ofilesc pe nisipul vieþii? Ce pas
de marº prind când se duc spre lada de gunoi a istoriei? Aven-
tura nu mai continuã, gata, la culcare. Fie ca bunul Dumnezeu
sã vã hãrãzeascã tuturor sãnãtate ºi speranþã de mântuire.
Supravieþuieºte-mi, cititorule!

ADEVÃRUL NU CUNOAªTE GRANIÞE

Dr. Napoleon Sãvescu,
Preºedintele societãþii „Dacia Revival“ (SUA)

În viaþa fiecãrui om existã un moment unic, de o importanþã
majorã în evoluþia multilateralã a persoanei respective.

Pentru mine, acel moment a început în copilãrie ºi s-a dez-
voltat pe parcursul mai multor ani. Rolul hotãrâtor în formaþia
mea culturalã ºi profesionalã l-a avut familia, pãrinþii mei. Tatãl
meu a fost un om de ºtiinþã. Corectitudinea ºi interesul lui con-
stant pentru cunoaºtere mi-au fost un permanent îndemn de a
cerceta, de a afla lucruri noi. Mama m-a încurajat sã citesc, sã-mi
lãrgesc cunoºtinþele în domeniul artei ºi, în mod deosebit, în sfera
literaturii române ºi universale. Dintre scriitorii care au avut un
rol deosebit de important în formarea personalitãþii mele de mai
târziu trebuie sã-l menþionez pe Jules Verne, ale cãrui cãrþi mi-au
dezvoltat imaginaþia ºi mi-au bucurat copilãria.

În ultimul an de liceu, datoritã pregãtirii mele de excepþie
la matematicã, eram hotãrât sã urmez Politehnica. Am avut, însã,
ºansa sã citesc cartea „Omul-amfibie“ a scriitorului rus Beleaev.
Autorul relateazã, cu mijloace specifice beletristicii, succesul unui
chirurg care a transplantat un plãmân de delfin unui copil, salvân-
du-i, astfel, viaþa. Copilul a devenit amfibie. Cartea m-a impre-
sionat atât de mult, încât am realizat cã direcþia mea în viaþã
este medicina. Ceea ce am ºi fãcut.

Trãind de mulþi ani în America, am avut ocazia, ca doctor,
sã întâlnesc oameni de pe tot mapamondul, oameni care erau
mândri de þara în care s-au nãscut. Spre neplãcuta mea surprizã,
am constatat cã multor români le era jenã de originea lor ºi sufe-
reau un fel de înstrãinare etnicã, o depersonalizare stranie. Deºi
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realitate dirijatã de români de suprafaþã unde pare cã s-a înstãpânit
Destrãmarea. Uitãm c-am beneficiat la începuturi de o carte de
unde am luat Lumea Literelor ºi a fost ºi o ºcoalã unde un învãþã-
tor ne-a arãtat un drum.

Cineva m-a sfãtuit sã-mi aleg adversari doar din categoriile
rãi ºi proºti. Asta pentru a nu mã lupta cu amândouã, cã nu me-
ritã. La început nu l-am înþeles, acum da. Râdeþi, glumiþi ºi nu
pãrãsiþi incinta. Pentru mine, urmaºule, timpul a curs, dar l-am
ºi simþit. Am avut o viaþã activã ºi plinã. Am întâlnit ºi colegi de
breaslã cu un simþ uluitor al subiectului de presã. Al evenimen-
tului cu caracter pozitiv. Al ideii-cheie. Rar am vãzut ºi persoane
cu o poftã atât de mare de a îmbãta oamenii din experienþa lor,
murind de plãcerea provocãrii, arzând ca o flacãrã. Aºa cum ard
la mine în suflet mereu. Cred, astãzi, când sunt nominalizat la
un Premiu al Patrimoniului Român, cã mi-am gãsit cãrarea pe
care sã merg pânã acolo unde îmi este îngãduit. Cu îndoielile mele
cu tot. 

Biblioteca este singura mea bogãþie, mai ales cã acolo, pe
un raft anume, sunt ºi cele cinci volume deja publicate, plus o
grãmadã de manuscrise, deºi unii mã conving cotidian cã nu prea
mai este nevoie prin jur de culturã generalã. Marii scriitori ai noºtri
au fost mai întâi gazetari. Aºa a fost Eliade Rãdulescu ºi Mihai
Eminescu, aºa a fost Iorga ºi aº putea sã dau ºi alte exemple.
Sã ne ferim, zicea Maiorescu în secolul XIX — de fraza goalã. În
„Lauda lucrurilor“, gigantul George Cãlinescu ia în rãspãr parfumul
cãrþilor în ode îmbibate de livrescul cel mai clar ºi cel mai pur.
Poate aici se ºi regãseºte panaºul scriitorului, în acest amestec
admirabilissim de liric, burlesc, tragic ºi comic, o adevãratã ca-
tedralã de dexteritate. Asta chiar dacã valorile sunt secondate
de personaje elitiste, preþioase ºi ridicole, ca o cãmilã mestecând
iarba oazei cu buzele-i caraghioase. Un fel de imitaþii umanoide,
în fond doar bãieþi de mingi. Nu am nimic cu esofagul ºi respi-
raþia lor, dar sã se lase de mofturi, nu-i prinde; au luat deja sma-
raldul disperãrii ºi li s-au fãcut feþele ca în pânzele lui Bosch. C’est
pas grave! Fireºte, dacã prostul nu-i ºi fudul parcã nu are haz,
îi lipseºte ceva, e oblu, mat. Vin vremuri excitante, tovarãºi! Chiar
dacã România e tot mioriticã, plinã de Becali ºi Bovarici înþepeniþi
în proiect, þoape complexate, convinse cã-s buricul pãmântului.
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de istorie, cãrþi, articole, studii de aºa-zisã „romanisticã“, inter-
venþii la radio ºi, apoi, la televiziune. 

Pentru cine este familiar cu ideologia ºi psihologia mani-
pulãrii maselor, nu este nimic nou ceea ce am spus ºi scris în
repetate rânduri: „Pentru lichidarea unui popor se începe prin a-i
altera, a-i ºterge memoria: îi distrugi cultura, cãrþile, religia, isto-
ria ºi apoi vine altcineva care îi va scrie alte cãrþi, îi va da altã
religie, altã culturã, îi va inventa o altã istorie (de origine latinã
ori slavã, dupã momentul politic). Între timp, poporul începe sã
uite ceea ce este sau ceea ce a fost iar cei din jur vor uita ºi
mai repede: limba nu va mai fi decât un simplu element de fol-
clor care, mai devreme sau mai târziu, va muri de moarte na-
turalã. Noile forme istorice vor aduce elemente ºi simboluri noi
de adoraþie, care le vor îndepãrta pe cele originare. Din vechiul
strat spiritual vor rãmâne undeva, la un etaj inferior al cunoaºterii,
numai câteva cuvinte, expresii, tradiþii, impresii, fragmente, nume
de localitãþi, munþi ºi ape, fãrã un înþeles aparent. Formele vechi
care, cândva, au ocupat valenþa transcendentalului, vor fi deplasate
de formele noi, care vor dicta componenþa ºi funcþiile «noului
popor“, aºa cum s-a întâmplat cu noi“.

Bazându-mã pe descoperirile arheologice ºi pe logica de com-
paraþie cu þãrile numite anterior, descopeream cã ceea ce afir-
mase Ion Alexandru Brãtescu-Voineºti în anul 1942 este purul
adevãr:

„N-a pierit nici o limbã a Dacilor, pentru cã n-au avut altã
limbã proprie, care sã fie înlocuitã prin limba Romanilor ºi n-au
avut o astfel de limbã pentru simplul motiv cã Dacii vorbeau
latineºte. Limba Dacilor nu a pierit. Ea a devenit , în Italia, întâi,
limba Romanilor, care era o formã literarã a limbii Daciei, iar mai
târziu, limba italianã. Aceeaºi limbã a Dacilor, dusã în Franþa, a
ajuns, întâi, limba Galilor, iar cu timpul, limba francezã; în Spania,
ea a devenit, întâi, limba Iberilor, iar cu timpul, limba spaniolã,
iar aici (pe teritoriul Daciei, N.A.), a devenit, cu vremea, limba
noastrã româneascã.“ 

Bucuria de a descoperi o magistralã istorie daco-getã a
strãmoºilor noºtri precum ºi dorinþa fireascã de a face cunos-
cutã aceastã istorie m-au determinat sã înfiinþez, în anul 1999
Societatea „DACIA REVIVAL“ („Reînvierea Daciei“), cu sediul în New
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nãscuþi în România, ei spuneau cã sunt, ca origine, italieni, ger-
mani, francezi... numai români — nu! Intrigat de acest ciudat
fenomen, am încercat sã-i aflu cauza. Dupã o muncã asiduã de
cercetare a multor documente din þarã ºi din strãinãtate, mi-am
dat seama cã istoria noastrã, istoria adevãratã a poporului nos-
tru, este fundamental diferitã de cea învãþatã în ºcoalã. Desco-
perirea m-a incitat ºi m-a determinat sã continui studiile, cu pre-
ponderenþã asupra istoriei Daciei ºi a locuitorilor ei. Neadevãrurile
oficiale m-au revoltat ºi, din aceastã revoltã a spiritului care nu
acceptã falsitatea — indiferent de unde vine ºi indiferent de cauzele
care o genereazã ºi o perpetueazã — s-a nãscut în mine neobosi-
ta dorinþã de a cunoaºte în profunzime istoria neamului meu, neam
pe nedrept vitregit de-a lungul istoriei. Am descoperit cã noi,
românii, avem o istorie cu care trebuie sã ne mândrim. Dorinþa
de a spune lumii întregi — ºi, în primul rând, românilor — cã isto-
ria noastrã este demnã de marile enciclopedii ale istoriei univer-
sale, am finalizat-o în cartea „Noi nu suntem urmaºii Romei“. În
ceea ce-i priveºte pe romani, am ajuns la nezdruncinata concluzie
cã ei, romanii, nu sunt înaintaºii noºtri, ci nepoþii noºtri târzii. 

Documente ale unor istorici de prestigiu, inclusiv de sorginte
latinã, atestã fãrã drept de tãgadã faptul cã armata invadatoare
a împãratului Traian din anul 106 d.H. nu a cucerit decât aproxi-
mativ 14% din teritoriul Daciei, iar ocupaþia romanã a fost tem-
porarã — doar 165 de ani. În alte þãri care au suferit o ocupaþie
cu sute de ani mai lungã decât teritoriul geto-dacic, populaþia nu
s-a „mixat cu invadatorii“ ºi nici nu ºi-a înlocuit limba originarã.
Este suficient sã amintim doar câteva dintre aceste þãri: Brita-
nia — 400 de ani sub ocupaþie romanã, Grecia — 641 de ani,
Egiptul — 425 de ani, Palestina — 325 de ani. Romanii nu numai
cã nu au reuºit sã elimine limba acestor popoare, dar nu au fost
capabili sã creeze o limbã unitarã nici mãcar în þara lor, Italia,
unde sunt ºi astãzi peste 150 de dialecte. Concluzia se impune
de la sine: romanii nu ºi-au transplantat limba în Dacia, tot aºa
cum nu au putut s-o facã în propria lor þarã ºi nici în celelalte
þãri cu ocupaþie mult mai îndelungatã. 

ªtim cu toþii cã este foarte greu sã schimbi o pãrere falsã,
fiindcã e înrãdãcinatã de secole prin manualele ºcolare, prin tomuri
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Burebista — la Orãºtie, în judeþul Hunedoara –, monumentul lui
Niculae Densuºianu — la Densuº, în Þara Haþegului din judeþul Hune-
doara — ºi monumentul „Primul mesaj scris din istoria omenirii“ —
la Tãrtãria, în judeþul Alba.

Munca societãþii „Dacia Revival“ este doar la început. Sunt
pe deplin conºtient de marile obstacole cu care mã confrunt, dar
nimic ºi nimeni nu mã va împiedica sã caut adevãrul ºi sã-l spun
românilor ºi întregii lumi.

Personal, voi continua sã studiez documente, sã-mi menþin
viu interesul pentru sãpãturi ºi descoperiri arheologice ºi sã
adresez forurilor competente din þarã îndemnul de a sprijini
cercetãrile istorice asupra istoriei Daciei. Adevãrul este unul sin-
gur: noi suntem urmaºii daco-geþilor atât din punct de vedere
biologic, cât ºi din punct de vedere lingvistic. Acest adevãr tre-
buie spus rãspicat ºi trebuie cunoscut ca atare de cãtre fiecare
român, indiferent unde s-ar afla. Cãci adevãrul nu cunoaºte graniþe.

Existenþa mea graviteazã în jurul a trei mari pasiuni cu care
mã mândresc ºi care mã susþin pe verticalitatea vieþii: familia,
profesia de doctor ºi continua muncã de reînviere a spiritului dacic
pe plan naþional. Familia ºi profesia sunt coordonate întregi, defi-
nitive ºi revelatorii. Propagarea importantelor rezultate ale muncii
mele ºi a colaboratorilor mei în domeniul cercetãrii istoriei vechi
a României este, încã, dificilã, cu multe obstacole. Ceea ce ºtiu
ºi, de aceea, afirm cu tãrie este cã, mai devreme sau mai târ-
ziu, adevãrul va triumfa. Cãci adevãrul nu are nevoie de argumente.
El existã ºi se va face cunoscut tuturor. Aceasta este confesiunea
mea de credinþã.

Îndemnul meu adresat, în special, celor tineri este de a con-
tinua munca fascinantã ºi atât de recompensatoare a cercetãrii,
descoperirii ºi afirmãrii valorilor istorice perene ale înaintaºilor
noºtri, dacii.

SCRISOARE DE PROVOCARE LA LUPTÃ

Titus Filipaº

Tipãrit la Valencia în 1490, romanul catalan Tirant lo Blanc
este pãstrat ca incunabul. Autorul romanului, cavalerul Joanot
Martorell, contemporan cu Ioan Huniade ºi Vlad Dracul, nu a luptat
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York. Societatea îºi propune sã aprofundeze studiile privind isto-
ria veche a României. Am constatat cu mare satisfacþie cã din
ce în ce mai mulþi români din þarã ºi de peste hotare împãrtãºesc
aceleaºi puncte de vedere la care ajunsesem eu însumi. Îmi face
o mare plãcere sã constat creºterea continuã a calitãþii studiilor
dacologice din ultimii ani datorata în special unor membrii ºi a
unor simpatizanþi prestigioºi ºi activi ai societãþii „Dacia Revival“:
zeci de profesori universitari, cercetãtori pluridisciplinari, arheo-
logi, istorici, filologi, preoþi, sute de cadre didactice din învãþã-
mântul mediu, studenþi ai universitãþilor din România, Statele Unite,
Canada, Germania, Spania, Franþa, Macedonia, Australia. Un pu-
blic românesc tot mai larg apreciazã din ce în ce mai mult efor-
turile noastre de a repune adevãrul dacic pe masa diversificatã —
ºi uneori eronatã — a istoriei omenirii.

Realizãrile societãþii noastre ne umplu sufletele de mândrie
ºi de satisfacþie, cãci nimic nu este mai înãlþãtor decât sã ºtii
cã aparþii unui neam de eroi ºi cã ai pus o temelie solidã la
rescrierea onestã, în parametrii adevãrului, a istoriei neamului
tãu.

În prezent, „Dacia Revival“ are ºase filiale în România ºi cinci
în alte þãri ale lumii, þãri cu o semnificativã imigraþie româneascã.
La adresa de internet — www.dacia.org — se aflã informaþii ºtiin-
þifice ºi culturale despre daci ºi despre istoria lor milenarã, se
pot asculta cântece de o mare vibraþie patrioticã despre strãmoºii
noºtri ºi inspirate de ei, se poate citi publicaþia societãþii, „DACIA
magazin“, iar cititorii au posibilitatea sã-ºi exprime propriile opinii
ºi sugestii pe FORUMUL acesteia. Menþionez faptul cã revista
lunarã „DACIA magazin“ are o largã difuzare atât în România,
cât ºi în alte þãri care au o mare concentraþie de români. Socie-
tatea noastrã este, de asemenea, proprietara staþiei de televi-
ziune „Dacia TV“ din New York, prin care se transmit emisiuni
culturale de mare interes. 

Pânã în prezent, am organizat ºi desfãºurat cu succes ºapte
ediþii anuale ale „Congresului Internaþional de Dacologie“, la
Bucureºti. Patru congrese au avut loc în Statele Unite ale Americii,
sub patronajul Institutului de Teologie Ortodoxã din New York.

Cu o nestinsã dragoste de adevãr ºi de afirmare a lui, am
ridicat trei monumente pe teritoriul Vechii Dacii: statuia regelui
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fronteras“ — «romanul fãrã frontiere», cum spune Mario Vargas
Llosa (nãscut în 1936 la Arequipa), în prologul compus special
pentru o nouã ediþie francezã a romanului. Îmi place sunetul pro-
logului cu titlul în catalanã: «Lletra de batalla per Tirant lo Blanc».
Ipoteza marelui om de culturã american Ezra Pound (1885-1972),
cã textele neolatine formeazã un continuum, este probabil corec-
tã în termeni de acurateþe faþã de adevãr, dar nu ºi în termeni
politiceºti. În fine, într-o abordare protocronistã, se poate spune
cã insistenþa lui Ioan Eliade Rãdulescu asupra valorii ºi posibilitãþii
translatãrii modului de gândire românesc pe o structurã deja exis-
tentã a limbii toscane perfecte anticipa cumva ideea lui Ezra Pound.
Apoi, în Italia, toscana se propagase pe meridianul geografic,
trecând nepãsãtoare peste dialectele din peninsula italicã, de
neînþeles pentru vorbitorii limbii literare italiene. Ioan Eliade Rãdu-
lescu îºi imagina doar o propagare a toscanei pe o paralelã
geograficã, ajungând astfel ºi în România. Faptul cã pesimismul
lui Ioan Eliade Rãdulescu a fost infirmat aratã puterea uluitoare
a secolului XIX cultural românesc. Dar nu trebuie sã neglijãm cã
tocmai exerciþiile lui Ioan Eliade Rãdulescu în toscanã au pregãtit
traducerea perfectã din Dante pe care o realizeazã George
Coºbuc. 

Prima variantã publicatã a Scrisorii de provocare la luptã
era de fapt în limba francezã, fiind prolog apocrif la ultima editare
francezã a romanului Tirant lo Blanc. Cea dintâi ediþie francezã
fusese tradusã ºi tipãritã în Epoca Luminilor, mai exact la anul
1737, fiind îngrijitã de contele de Cailus. S-au pãstrat mai multe
„scrisori de provocare“ alcãtuite sub pana lui Joanot Martorell,
dar nicio „carte“ dupã sfârºitul luptei ca posibil epilog. 

În Scrisoare III, Mihai Eminescu observã pe bunã dreptate
cã un cavaler-poet trebuie sã trimitã o scrisoare de pe câmpul
de luptã la sfârºitul bãtãliei. ªi construieºte un model pentru Limba
Românã: „De din vale de Rovine/ Grãim, Doamnã, cãtre Tine,/Nu
din gurã, ci din carte,/Cã ne eºti aºa departe./ Te-am ruga,
mãri, ruga/ Sã-mi trimiþi prin cineva/Ce-i mai mândru-n valea
Ta:/Codrul cu poienele,/ Ochii cu sprâncenele;/ Cã ºi eu tri-
mite-voi/Ce-i mai mândru pe la noi:/ Oastea mea cu flamurile,/
Codrul ºi cu ramurile,/Coiful nalt cu penele,/Ochii cu sprân-
cenele./ ªi sã ºtii cã-s sãnãtos,/ Cã, mulþãmind lui Cristos,/Te
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totuºi la Varna, nu l-a întâlnit pe cavalerul lo Blanc cel real (Ioan
Huniade). Mai târziu, Mario Vargas Llosa încearcã sã gãseascã
o explicaþie, ori sã propunã o justificare pentru comportamentul
lui Joanot Martorell care — în opinia singularã a lui Vargas Llosa
— ar fi scris „la novela total“. 

Romanul Tirant lo Blanc era foarte apreciat de acel carac-
ter pur livresc care a fost Don Quijote. Totuºi volumul «Tirant lo
Blanc» nu este gãsit de Cervantes la prima trecere în revistã a
cãrþilor despre cavalerii rãtãcitori aflate pe rafturile bibliotecii lui
Don Quijote de la Mancha. Abia în capitolul VI al primei pãrþi,
Miguel de Cervantes dezvãluie existenþa acestui roman cavaleresc,
pe care îl laudã peste mãsurã: «Aflã deci cã se numea ‘Istoria
vestitului cavaler Tirante cel Alb’. /- Domnul fie lãudat! dete glas
preotul, strigând. Dãdurãm peste Tirante cel Alb! Adu-l încoace
repede, cumetre, pe rãspunderea mea, cãci am gãsit în el o
comoarã de desfãtãri ºi o minã de aur pentru clipele de rãgaz.
Aici e don Quirieleison de Montalban, valeroso caballero, y su
hermano Tomás de Montalbán, ºi cavalerul Fonseca, ºi bãtãlia
pe care pe care voinicul de Tirante o dete cu dulãul, ºi vorbele
de duh ale domniþei Placerdemivida, […] Digoos verdad, señor
compadre, que, por su estilo, es éste el mejor libro del mundo.
Nu-þi îndrug poveºti, cumetre, dar prin stilul ei, aceasta este cea
mai bunã carte de pe lume.“ Am împrumutat excerptul din va-
rianta româneascã îngrijitã de Ion Frunzetti ºi Edgar Papu, pe
care am gãsit-o retipãritã de Editura Hyperion de la Chiºinãu, în
anul 1993. În subsolul paginii unde este amintit cavalerul de Mon-
talban, tãlmãcitorii Ion Frunzetti ºi Edgar Papu comentau, aver-
tizând cã nu-i lãmurire, mai curând reacþie la numele propriu
Quirieleison din textul medieval scris de Joanot Martorell: «Unul
din personajele romanului, al cãrui nume derivã din: ‘Kirie elei-
son’, (‘Doamne milueºte’, în liturghia greacã), ceea ce sunã foarte
ciudat.» 

Don Quirieleison de Montalban, un caracter din romanul
„Tirant lo Blanc“, era foarte probabil modelat dupã un personaj
catalan real avându-ºi fieful în Peninsula balcanicã, unde a bân-
tuit multã vreme Compania catalanã, ori în Romania latinã extin-
sã, pentru cã a existat ceva vreme chiar ºi titlul nobiliar de seneºal
de Romania. În fond „Tirant lo Blanc“ este într-adevãr „novela sin
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amintesc ºi azi cu ce poftã înfulecam eu pâinea mea, stând în
rând cu ciobanii cei mari pe liziera pãdurii! Mã vedeam deja
om mare.

Veni însã vremea sã mã duc ºi eu la ºcoalã. Sã mã desprind
de raiul meu, dupã care tânjesc ºi azi, când sunt om matur. Tot
în aceastã traistã înfloratã aveam sã pun acum abecedarul ºi
penarul cel de lemn, iar în penar sã port un creion ºi o gumã
de ºters greºelile din caietul de scris. Tata, pe care îl iubeam
foarte mult ºi care în ochii mei apãrea ca un mare învãþat, îmi
croii cu mâinile sale o pereche de opincuþe drãguþe, de nu aveau
asemãnare cu altele din sat. Abia azi, prin aceastã carte („Mãr-
turisirea de credinþã literarã“ scoasã de dl. Artur Silvestri) aflai
cu bucurie cã opincuþele dlui Ion Marin Almãjan erau gurgoiate.
Ale mele aveau în faþã trei nituri de aluminiu, poziþionate într-un
triunghi isoscel, plus alte douã nituri la cãlcâie, paralele. Apoi
cureluþele de fixare pe picior. Ce mai... ªi muream de dragul lor;
ºi ce mândru aveam sã mã duc cu ele la ºcoalã. 

Sã fac un salt în timp, astãzi: sunt matur, realizat, unii îmi
zic poet ºi scriitor, tatã de copii la rândul meu, dar am în bibliote-
ca mea din Australia, pe raft cu cinste îngrijite, perechea de opinci,
pe care le prezint tuturor ce mã viziteazã. ªi am avut oaspeþi
înalþi, miniºtri, secretari de Stat, ambasadori, consuli, profesori,
cãrora le-am arãtat ºi explicat cã eu, dupã vorba popularã, nu
mi-am lãsat opincile la barierã, ci le-am adus cu mine în Australia.
Cum or fi fost înþeles domniile lor gestul meu, nu ºtiu, dar ºtiu
cã pentru mine acestea îmi aduc amintirea pãdurii copilãriei mele
fericite, dar scurte, fiindcã vremurile comuniste sosirã în prag,
stricarã ordinea fireascã în viaþa româneascã! 

Aºadar, într-o bunã zi îmi puse mama strãicuþa pe umeri,
în care erau prezente cele douã feliuþe de pâine unse cu ulei de
floarea soarelui ºi presãrate cu sare, mã luã de mânã ºi mã duse
la ºcoala satului. Mã aºezai ºi eu între ceilalþi copii, în bãncile ce
miroseau a petrol, fiindcã fuseserã ºi acestea curãþate pentru
începerea anului ºcolar. Mama dãdu dascãlului 5 lei ºi-l rugã
sã-mi cumpere ºi mie un abecedar când merge la târg, la Oradea.

Aºa trecu prima zi de ºcoalã, aºa trecu tot anul, iar eu tot
fãrã abecedar am rãmas, dar totuºi am promovat în clasa a II-a
primarã. Tata, ce-i drept, a venit într-o zi la ºcoalã sã întrebe de
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sãrut, Doamnã, frumos.“ Aceastã ‘scrisoare în scrisoare’ ne aratã
ºi un Mihai Eminescu sculptor de ‘statuie senzualistã’ à la Condil-
lac. Criticul literar Dan Gulea, el însuþi un observator iluminist
precum statuia senzualistã a lui Condillac, noteazã epilogul apo-
crif la Scrisoare III compus de scriitorul monah Valeriu Anania,
ca discurs exhortativ: ‘Ce bine-þi stã-n armurã, tinere cavaler al
zodiilor mele! De unde te cunosc ºi cum de te ghicesc la obîrºii?’
(poezia „De din vale de Rovine“). 

Existã epilog apocrif la vreo editare recentã a romanului scris
de Joanot Martorell, epilog intitulat: „Scrisoarea lui Tirant lo
Blanc dupã sfârºitul bãtãliei“? Chiar dacã Joanot Martorell nu a
luptat la Varna alãturi de Ioan Huniade ºi Vlad Dracul, nu ar fi
absurdã adãugarea unui epilog apocrif la ediþia în limba românã
a lui Tirante cel alb. Cum îl numeºte Edgar Papu care a binevoit
sã ne lase moºtenire un magnific tradus Don Quijote, în partene-
riat egal cu Ion Frunzetti. Epilogul, zic, ar trebui sã plece de la
ideile exprimate de Mihai Eminescu pentru a se integra într-un
lanþ de valoare adãugatã. Cu prolog ºi epilog apocrife, romanul
„Tirante cel Alb“ fi-va, în fine! total ºi în Limba Românã. 

„SUB DOMNIA SOARELUI DE TOAMNA“

Ioan Miclãu (Australia)

Mi-a fost dat mie sã mã farmec de frumuseþile pãdurii, sã
presimt din fragedã copilãrie tainele ei, liniºtea ºi fericirea cu care
mã cuprindea, aerul curat ce îl respiram. Eram pãtruns de miro-
surile florilor, de cântecele pãsãrilor în dimineþile de varã, în nopþile
înstelate. Pânã ºi taninul din scoarþa trunchiurilor de stejari îl
puteam mirosi. Dormeam adeseori la coliba pãstorilor ºi oierilor
din satul natal, cãci oier era ºi tata. Încerc sã cred cã trãiam
apriori în poezie, fãrã sã-mi dau seama! Încã nu apucasem a merge
la ºcoalã, dar mama mi-a ºi croit o traistã frumos înfloratã, în
care îmi punea douã felii de pâine unse cu ulei de floarea soare-
lui, ulei proaspat cu un miros parfumat, peste care presãra puþinã
sare, sã nu prind greaþã la stomac, zicea ea. ªtia mama ce ºtia.
Peste câteva zile înlocuia uleiul, cu unturã de porc peste care
presãra boia roºie, care într-adevãr îmi plãcea foarte mult. Îmi
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Dar timpul mergea nesimþitor înainte, aºa cã dupã ter-
minarea ºcolii generale acum, îmi zice tata: „Apoi pruncu meu,
tu te du de te fã lemnar, cã-i meserie bãnoasã, cã amu cu vre-
murile de azi, ºi cum vãd cã se domneºte lumea asta, eu n-am
bani sã-þi cumpãr haine de alea domneºti!“ Aºa a ºi fost. Am ter-
minat ªcoala de Meserii — la Beiuº, m-am înscris ulterior, seral,
la Liceul „Emanuil Gojdu“ din Oradea, fiindcã primisem loc de muncã
la TRCL-Oradea, secþia IUDT (Trustul Regional de Construcþii
Locale). Am ajuns pânã în clasa a 10-a ºi nu am mai continuat
cursurile, îmbârligat cu utece-ul, fiind de fapt nici în car nici în
cãruþã; la un moment dat ºi eu ºi soþia ajunserãm fãrã serviciu,
ajungând aproape un nenorocit.

M-am dus din nou la cursurile ªcolii de Maiºtri, de doi ani,
tot la Beiuº, iar dupã terminarea cu bine m-am reîntors, fiind
încadrat pe funcþie de maistru la fabrica de mobilã „Alfa“ — Oradea.
De data aceasta, Dumnezeu iar ºi-a adus aminte de mine ºi mi-a
pregãtit drumurile salvãrii. În 1979, la o reclamaþie de calitate
de la o firmã vest-germanã ce importa mobilã de la Oradea, am
fost trimis eu sã repar mobilierul. Firma se numea „Stainhoff-
Mobel“, aici am lucrat trei luni de zile, neîntrerupt, terminând cu
bine. „Tehnoforestexport“ Bucureºti chiar a primit o scrisoare de
mulþumire din partea firmei vest-germane, dar eu am luat trenul
spre lagãrul de emigrãri din Austria, cu douã zile înainte ca
Ambasada Românã din Köln sã mã sune sã mã pregãtesc de
avion pentru a ma reîntoarce în România. 

Odatã ajuns în Lagãrul din Treiskirchen, de lângã Viena, eram
salvat de orice pericol! Aºa ziceam eu, însã peripeþiile de aici le-am
povestit întrucâtva, dar nu complet încã. Mi-am cerut emigrarea
pentru Australia ºi mi s-a aprobat. Am fost chemat, verificat ºi
la Ambasada Australianã din Viena, care deja avea situaþia mea
de la cei ce se ocupau cu verificarile; aºa cã în cazul meu nu
era nimic de cãutat, dupã rapoartele poliþiei vest-germane, cred
eu, deoarece de Sfintele Sãrbãtori ale Crãciunului anului 1979,
eram gata de luat avionul Quantas spre Australia. Biletul de avion
a fost plãtit de Australia iar pe data de 4 ianuarie 1980, am
aterizat la Sydney. Ca sã mã conving încã odatã ce înseamnã a
fi iubit de Dumnezeu, pe data de 29 ianuarie 1980 eram anga-
jat la Oþelãriile din Port Kembla. Deci, am primit imediat munca
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abecedarul meu iar dascalul i-a explicat pe ºleau: „Bine, bade Mihai,
dar cine are sã te înlocuiascã la vitele satului, dacã-l mai trimiþi
ºi pe ãsta la ºcoalã?“ Tata era neºtiutor de carte, ce sã mai zicã,
doar mai zise: „D-apoi, fie cum o vrea Dumnezeu, dom-vãþãtor!“
Dar, se pare cã de faþã la acea discuþie a fost un înger, fiindcã
din acel moment Dumnezeu m-a luat sub îngrijirea sa dreaptã
tot restul vieþii mele! Tata rãmase tot pãstorul satului, dascalul
— tot dascãlul ºcolii, fiindcã s-a re-educat ºi el dupã vremuri, dar
niciodatã nu l-am asemuit cu verticalitatea de caracter ce o aveau
pãrinþii mei! Cu timpul s-au mai schimbat ºi învãþãtorii, au venit
ºi din cei ce îºi vedeau de meseria lor, cum a fost profesorul meu
de Limba Românã, Parghel Constantin; acesta înfiinþase ºi un
cerc literar, astfel în clasa a 7-a, eu eram cu cele mai mari note
ºi aprecieri la „compuneri literare“. Mi-amintesc ºi azi, despre o
compunere literarã în care trebuia sã descriem o dimineaþã cu
rãsãrit de soare peste pãdurile ºi câmpiile comunei, aveam impre-
sia cã pluteºte banca ºcolarã cu mine cu tot. Pãi, câte dimineþi
nu cãlcasem eu cu picioarele goale argintul din roua de pe iarba
câmpului, iar razele de soare abia mijeau la rãsãrit? Cine sã mi-o
ia mie înainte la a descrie? numai de câte ori am ºi tremurat de
frig, fiind prea de dimineaþã la pãdure, uneori roua nici nu mai
era rouã, ci ger curat!

La ºcoalã aveam prieteni adevãraþi, cum era Vasalica, pore-
clit ºi „Vasalica mamii“, apoi pe Nicuºor, cel nou venit în comunã.
Toþi ne fãceam planuri mãreþe de viitor. Ce ne puteam noi închipui
atunci, cum o sã dea cu oiºtea în gard acest regim comunist —
venit cu atâta urgie asupra oamenilor satului — ºi „colhozurile
ruseºti“ ce se anunþau pe drum, cu bãtãi ºi puºcãrii.

Ne fãcurã ºi pe noi obligatoriu pionieri. O vecinã, Dumnezeu
s-o ierte cã s-a dus de mult pe lumea cealaltã, îi zicea mamei:
„Tu, Cãtiþã, de ce îþi laºi pruncul sã-i puie zdreanþa aia roºie la
grumaz, cã nu-i semn bun? E semn de ºtreang de spânzurãtoare“.
Tare s-a speriat mama; de atunci îi era oarecum tot fricã de cra-
vata mea, dar noi, copiii, eram mândri, ba ni se spunea cã vom
fi fãcuþi ºi uteciºti. Vremuri mari, nene! Azi, cine va citi lucrarea
mea „Coþofana“, scrisã la maturitate, fugit prin lume, visând ºi
azi numai stafii comuniste, va vedea ce mari oameni s-au ales
din mine ºi cei doi prieteni ai mei, Vasalica ºi Nicuºor.
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din ceruri, care nu numai cã m-au salvat de la moarte, fiindcã
multe mi-au fost ursitele în Lagãrul de la Traiskirken, dar mi-au
deschis calea spre împlinirea viselor mele de „compuneri literare“,
desigur daruri ce tot Cel Drept mi le-a însãmânþat în minte ºi e
dreaptã vorba bunicilor noºtri, fãrã universitãþi, dar care ziceau:
„Dumnezeu te va duce pânã la marginea lumii, ca sã-þi întâlneºti
ceea ce þi-a dat la naºtere!“ Te scoate de la foc ºi ape, din mâinile
de la o mie de duºmani, dacã eºti în planul mântuirii. Eu nu vorbesc
asemeni unui teolog instruit, eu vorbesc având de la pãrinþii mei
analfabeþi ceea ce ºcolaþii numesc azi „deontologie“, adicã cei 7
ani de acasã!“ Asta e! M-a luminat Dumnezeu sã termin ºi un
Institul Tehnologic aici în Australia. ªi urmând acum exemplul copii-
lor mei, am obþinut ºi admiterea la Universitatea din Wollongong,
Facultatea de Istorie Modernã. „Ce bune ar fi acum feliuþele alea
de pâine unse cu ulei de floarea soarelui, ºi presãrate cu sare!“

Locuiesc la o distanþã de circa 100 km de Sydney, deci sufi-
cient de departe de gâlcevile ce au mãcinat liniºtea comunitãþii
româneºti ani de-a rândul. Credinþa mea literarã stã pe principii
curate ºi sincere, nu forþez pe nimeni sã le accepte, dacã li se
par incompatibile felului lor de a fi. Nu fac nici judecãþi care sã
îndemne la periclitarea vieþii cuiva, acest drept îl are „Judecã-
torul cel Mare“, dar putem face judecãþi care sã opreascã min-
ciunile ºi neadevãrurile spre a nu fi transmise urmaºilor noºtri,
generaþiilor viitoare. Cea mai mare crimã posibilã ar fi a zidi ceva
pe neadevãr cãci nu va avea niciodatã trãinicie; dar dând în con-
tinuare viitorimii dezinformãri, viitorul lor va fi în continuare o linie
de dezastre ºi prãbuºiri de tot felul. Azi observam limpede ce
uzat a ajuns pânã ºi proverbul cel de înþelepciune, care zice:
„Scrisul e sfânt, vorba-i vânt“. Uitaþi-vã la unele scriituri dacã sunt
acestea sfinte! La aceste scriituri mã refer eu, la aceste min-
ciuni plasate premeditat; va trebui fãcute judecaþi ºi încercat a
fi scoase din circuitul cultural cel sãnãtos, cel constructiv ºi moral
de care avem nevoie. Sã fie însãºi Opinia publicã cea care sã
judece publicaþiile mojice ce se scriu, sã nu le cumpere, sã nu
le susþinã, sã cearã scoaterea lor din circuitul cultural, literar ºi
educaþional. Chiar tot ce s-a scris înainte, ºi de care Opinia pu-
blicã are ºtiinþã a fi nerealitãþi ºi falsuri, sã fie selectate, retrase,
oprite de a ocupa raft în vreo arhivã, deoarece, aºa cum ºtim,
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oferitã, fãrã mofturi; m-aº fi dus ºi la pãdure, ºi la minã, cãci
aveam doar 39 de ani. Familia mi-a venit dupã un an de plân-
geri amare; dar cu Dumnezeu e posibil orice, altã explicaþie nu
gãsesc. Ce-i drept am scris înspre toate direcþiile unde aveam
adrese dar adevãrul este cã în 1981 mi-a sosit ºi familia. Mare
bucuria, însã veni ºi un ºoc pe care n-am sã-l uit cât voi trãi. Am
scris ºi o cronicã intitulatã „Umbre ºi Lumini“, ce se va publica
în noua mea carte ce urmeazã a fi tipãritã, „Scrieri în prozã“.
Ce se întâmplase? Primesc telefon de la fratele meu din Româ-
nia, care-mi zice printre lacrimi: „Ce-ai fãcut frãþiuþule, þi-ai dis-
trus familia ºi copiii! La ce þi-a trebuit Austria ºi Australia? Spune!“
„Nu înþeleg despre ce vorbeºti“ — îi rãspunsei eu, vesel, cu fami-
lia lângã mine. Dar numai dupã ce fratele meu a vorbit la tele-
fon cu fiecare în parte, s-a convins cã la mijloc era o minciunã,
un zvon. ªi, Doamne, cu ce vitezã merg zvonurile rele, ce repede
capteazã slaba psihologie a mulþimilor dornice tot timpul de sen-
zaþional. 

Mi-a descris atunci fratele meu urmãtoarea poveste: „La
cârciuma din sat se înghesuiau oamenii, alþii tineri, alþii mai bãtrâni,
cum e obiceiul omului pe timp de iarnã; ºi am fost ºi eu sã beau
ceva ca sã mai treacã vremea. În pragul crâºmei a apãrut un
„drumar“ strãin de sat. Mic de staturã, cu un cap rotund. Intrã
tacticos, salutã lumea, comandã crâºmarului un pahar de þuicã,
apoi se aºezã la o masã unde vãzu el un ins mai vorbãreþ ºi îºi
cautã ºi el de vorbã! „Uf, ce iarnã frumoasã! „Dar de pe unde
vii? îl întrebã vorbãreþul“ „Eu mi-s de pe la Arad, ºi trebuie sã
ajung la Oradea, am acolo un prieten bun! Dar stai..., auzii chiar
acum pe drum cã din acest sat, unul pe nume Miclãu, ce era
lemnar la o fabricã din Oradea, a fugit în Australia, ºi acum îºi
aºteaptã familia, soþia ºi copiii“. „Da, aºa-i, pãcat, cã era om cum-
secade!“ „O fi fost el cumsecade, dar uite ca ºi-a distrus viaþa!“
„Cum adicã?“ „Pãcat mare, mi-a spus cineva acum pe drum cã,
dupã ce au primit paºapoartele, în Austria a fost împuºcatã toatã
familia, soþia ºi copiii!“ ªi-au bãut ei þuicile, or mai fi vorbit ei multe,
oricum lumea s-a adunat iar pânã la urmã stafia ºi-a luat tãlpãºiþa,
îl striga ºoferul, însã zvonul nenorocirii a cuprins satul, ºi de aici
telefonul cu pricina. O umbrã mi-a învãluit atunci sufletul ºi mintea!
Ce oameni!! „Luminile“ mi le închipui ºi azi, venite de la Cel Drept,
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dar oricum, specificul nostru românesc, nu gãsea suport în ideea
„colhozurilor ruseºti“! Sã observãm un aspect economic, azi foarte
interesant. Oare, solul nostru fertil nu ar creºte cãpºunile cele
mai frumoase din lume? La noi nu creºte cartoful tot aºa cum
creºte pe dealurile stâncoase ale Germaniei? Munþii, pãdurile,
câmpiile, apele, subsolul, sunt bogãþii din care ne-am hrãnit ºi
ne-am format specificul nostru de viaþã ºi culturã. „Unitate în diver-
sitate“, asta este de fapt ºi ideea europeanã, sã nu ne adormim
cu vise, cum am spus mai sus, ci sã învãþãm a ne chivernisi viitorul,
sã ne valorificãm specificul naþional, dar sã nu se creadã cã dupã
„integrare“, toþi europenii îºi vor revãrsa bunurile lor peste noi!“
Interesant ºi paradoxal, tot cerem poporului sã înveþe, dar când
vor porni conducãtorii sã înveþe? Aceasta ar fi noua deºteptare!

*

„...Fiindcã ce-i drept, Nicolae Iorga, zicea la vremea sa: „De
multe ori în materie de artã trimiþi pe orb sã-ºi cumpere ochelari.
Pe când ar fi mai bine sã-l iei de mânã ºi sã-l scoþi din drum“.
Ion Luca Caragiale, observând în stilul sãu bine cunoscut: „Tãria
noastrã nu stetea atât în articole de fond sau polemice, cât în
informaþii de senzaþie þesute cu observaþiuni veninoase. Turbasem
ºi pe public, ºi pe politicieni, ºi mai ales pe confraþi (...) (Momente
ºi schiþe“ — 1958, pag. 23) Eminescu a despicat-o pe viu: „Nu
spera când vezi miºeii / La izbândã fãcãnd punte, / Te-or întrece
nãtãrãii, / De ai fi cu stea în frunte “.

Veni ºi Tudor Arghezi cu un sfat: „Nu mai urla bãiete, lu-
creazã ºi prin munca ta luminatã capãtã-þi locul, care nu þi se cu-
vine gratuit ºi care nu se câºtigã cu limbariþa ºi orãcãitul. N-ajunge
sã vrei, trebuie sã poþi“. „Azi mulþi vor, se dau peste cap, þâºnesc
în frunte cu „limbariþa ºi orãcãitul“, iar dupã sfatul lui N. Iorga,
„ar trebui luaþi de mânã ºi scoºi din drum“. Mai zicea T. Arghezi:
„Sã nu ne apãrãm interesele decât în marginile modestiei. Imper-
tinenþa ºi violenþa pentru mine sunt cele mai imediate dovezi cã
scrisul e prost. Ce nu reuºeºte condeiul, bate gura“. Aºadar, ce
mare adevãr scris ne-au lãsat clasicii noºtrii. Poate prinde la minte
ceva ºi acei scribi de azi, ale cãror degete sunt ciungi pentru
condei. Uºor de zis, fiindcã iatã-l pe nemuritorul Petre Ispires-
cu, prezentând din basmul sau pe acea zgripþuroaicã, de venea
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vor constitui „sursa de informare“ pentru cei ce le vor cerceta,
deci urmaºii, iar aceºtia se vor „înarma“ cu cele mai crase min-
ciuni eventual, pe care ne place, nu ne place, multe le fabricãm
noi, cei din prezent. Nu se ceartã oare ºi azi omenirea pe aceleeaºi
motive de falsuri, de scriituri istorice din interese ºi neadevãruri?
Ei, bine, aici observ eu rolul imens ºi benefic, pe care ARP — Aso-
ciaþia Românã pentru Patrimoniu, deja ºi-l alege, se orienteazã,
a face noua curãþenie. Eu, personal, cât sãnãtatea, puterea ºi
mintea îmi vor sta la îndemânã, voi susþine aceastã idee de resta-
bilire a adevãrurilor ºi corectitudinii în mersul literaturii noastre
române, ºi în general al vieþii acestui frumos neam românesc!

*

Dacã a venit vremea unei noi deºteptãri la români, atunci
din experienþa istoriei ar trebui sã învãþãm ceva! Va trebui sã
învãþãm a fi parte unitarã în ceea ce se cheamã „unitate în diver-
sitate“, adicã sã învãþãm a valorifica specificul nostru naþional,
ºcoala ºi gândirea proprie, fãrã a copia pe nimeni! Sigur, întot-
deauna a ºtiut România a lua ce e bun ºi folositor din experienþa
altor þãri, vecine sau mai îndepãrtate, dar de aci ºi pânã a ajunge
la fenomenul de a te atinge de identitatea ta, este o altã poveste.
Este nuanþa unei fante cazande în afara regulei, ce ne atenþioneazã
cã suntem la un orizont neprielnic.

De-a lungul istoriei, am mai experimentat noi asemenea
fenomene, ce pot fi adunate în vechiul ºi arhicunoscutul proverb:
„Peºtele mare înghite pe cel mic“, dar, înainte de a ne acoperi
cu proverbe de tot felul, sã ne vedem pe noi înºine în propria
noastrã istorie! Sã identificãm adevãrul realitãþilor, din trecut ºi
prezent, fãrã rãsuciri mãestre ºi filosofii politice, uneori de-a drep-
tul mioape înspre viitor. Trebuie sã învãþãm din istorie, chiar dacã
nu ne plac, adevãruri ale greºelilor ce noi le-am comis, nimeni
altcineva, ºi de care sã þinem cont spre a nu le repeta!

Sã luãm un exemplu, bunãoarã, din ceea ce se cheamã
„victima politicã“. Victimã politicã a fost Al. Ion Cuza, victimã politicã
a fost Mihai Eminescu, la fel Nicolae Titulescu, Nicolae Iorga etc,
astea doar din istoria modernã, deci apropiatã. Iatã, la finele se-
colului XX, odatã cu cãderea comunismului, sistem copiat în tota-
litate, avurãm iar o victimã politicã, în persoana lui N. Ceauºescu.
Sã recunoaºtem specificul ºi tradiþia de viaþã a fiecãrui popor,
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de aceea nãtãrãii, se sofisticã în faþa obºtei, fiindcã nu pot
pãtrunde nicicum ºi ei în vr-o guvernare. 

ªi aºa, din ifoase în ifoase, ajungem la ceea ce se cheamã,
„ideea politicã la români. La pluralismul împrãºtiat pe zeci ºi sute
de partide, de a ajuns þara un uriaº cu limbi de foc ºi nãri ce
scot fumuri ca dinozaurii, în timp ce „cuminþii“ având un singur
partid, devin majoritari, iar majoritatea minoritarã dupã partide.
Tot acum apar ºi broscoii literaþi de orãcãiesc (dupã vorba lui
Arghezi), în toate vocile ºi limbile, ca niºte adevãraþi ºi de necon-
fundaþi impostori, de mestecã ºi mai vârtos „ideea politicã la
români“.

La 1877, Eminescu, rãspundea: „Domnule Lahovari, rãzboiul
este o problemã gravã naþionalã, care trebuie privit pe deasupra
luptelor noastre de partid“. „Dar bine, domnule Eminescu, nu mai
facem opoziþie? „Ba facem, domnule Lahovari, dar în momentele
grele prin care trece þara, trebuie sã vedem cu toþii lucrurile ca
buni români“.

Fãrã nici un echivoc, Eminescu avea în vedere interesul ge-
neral al Þãrii, nu era pentru el urgent tocmai luptele dintre
partide!

Cu siguranþã cã Ion Creangã, citise versurile din „Glossa“
prietenului sãu drag, din moment ce îi scria acestuia pe la sfârºitul
anilor 1877: „Bãdie Mihai,... Acum stau lângã horn cu pisicile
mele ºi mai pun rânduialã în cele însemnãri. Tu, te cerþi cu politi-
cienii prin „Timpul“. Ce-ai pãþit de te-ai fãcut aºa de rãzboinic?
Sãnãtate ºi voie bunã, Ionicã“.

Ion Creangã era un Caragiale, mai timpuriu, el întrevedea
parcã neajunsurile ce se vor abate asupra tânãrului poet, redac-
tor la Timpul, pentru ideile sale de umanitate ºi grijã faþã de poporul
angajat într-un rãzboi greu de independenþ. Caragiale, vedea în
ochii acestui tânãr, un suflet predestinat unui destin deosebit!

Pentru a încheia cu aceleeaºi vorbe de înþelepciune lãsate
nouã îndrumare ºi linie criticã de viitor, sã-l mai ascultãm pe Lucian
Blaga, autorul „Luminilor“, care exemplificându-se pe sine, recu-
noºtea cã de acum se aflã „sub domnia soarelui de toamnã“, adicã
a vârstei ºi pãrului argintiu. Bineînþeles cã toamnele au multe sem-
nificaþii. Toamna se culeg recoltele câmpurilor, roadele viilor,
numãratul bobocilor, rãsplãtindu-ne munca. Toamna vârstei, la
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cu o falcã în cer ºi alta în pãmânt, crãpând de ofticã fiindcã nu-l
poate înghiþi pe Fãt-Frumos. 

Ovidiu Densuºeanu, pune ºi el în luminã ceva mai mult
aceastã temã a „morilor de vânt“ ºi a „formei fãrã fond“, ce lasã
pete urâte în literatura româneascã, aºa cum lasa rodia pete
arse pe frunza de vie toamna, spunându-ne sfatul urmãtor: „În
artã n-are valoare munca migãloasã din care nu izvorãºte opera
superioarã.“ Adicã, împinºi orbeºte de propriile invidii ale propriei
neputinþe în ale creaþiei artistice, sã nu doarmã cineva nopþi în-
tregi, chinuindu-se a aduna tot balastrul vorbãriilor nefondate ºi
nevrednice de luat în seamã, crãpând toate firicelele de pãr în
patru, cu gândul eventual la banii ce o sã-i arunce cititorii înspre
el, e o nerozie. Cel puþin patologic, ar fi mult mai recomandabil
sã nu-ºi irite nervii, fiindcã invidiile rod în cel ce le poartã, dar
nici opera literarã nu va scoate!

La vremea sa, Iosif Vulcan, zicea simplu: „Arta ca rãspân-
ditoare a bunului gust, nu se poate coborî în noroi, ci are sã ridice
la sine pe toþi cei ce vin sub steagurile sale. Ridicarea aceasta
se face prin propagarea eternului frumos, a cãrui temelie este
adevãrul“.

Deci, adevãrul, ºi nu minciunile învelite în broderii ºi filosofii
ce nu au nimic a face cu ceea ce se cheamã literaturã. Nici a
lua un dicþionar de cuvinte, spre a culege numai raritãþi, înghe-
suindu-le în propoziþii ºi fraze care devenind „pseudokinigeticosuri“,
nu sunt deloc academice, ba mai aduc ºi riscul de a nu putea fi
înþelese de cititori, încãlcând sensurile etimologice. La acest capi-
tol, iatã ce ne spune Onisifor Ghibu: „Cãrþile mele nu urmãresc
scopuri de erudiþie pretenþioase, ci scopuri menite a promova
binele, adevãrul ºi dreptatea în lume“.

George Coºbuc în versul sãu ne aºeazã o legitate chiar:
„Nu filosofia-l face pe om înþelept sub soare / Ci mintea cea sãnã-
toasã, câºtigatã cu sudoare“.

„Azi, ce este mult mai critic în aceastã omenire,
E sã vezi ce judecãþi au cei ajunºi la cârmuire;
Numai Dumnezeu, drãguþul, fie bun sã te fereascã, 
Sã nu stai la acea masa unde ei sã-þi cântãreascã!“ (I. Miclãu)
Desigur însã cã nu a ajuns personajul lui Moliere, Alceste,

pânã acolo sã ocupe asemenea scaun de rãspundere; ºi tocmai
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Dar oricum, vine toamna, iarna cu îngheþul, ºi..., aceste mâini
ale lui Dumnezeu vor plivi ºi usca aceste buruieni.

Ei, tot aºa aduce Dumnezeu bãtrâneþile ºi slabiile omeneºti,
de curãþã grãdina socialã de înfãptuitorii de rele, fiindcã Dum-
nezeu a întocmit o lege naturalã cãreia nu ne putem sustrage
oricât am fi de ºmecheri!

Da, sigur, sunt ºi buruieni folositoare pe care le apreciem,
cum ar fi: urzica, brusturul, cicoarea, muºeþelul etc. O frecþie
cu urzicã învioreazã, ºi aºa mai departe, dar, din orice luat prea
mult, poate duce la alergii! Astfel, de prea multã urzicãrie ºi cri-
ticã, ajungem la vorba lui C. Noica: „de mor ºi peºtii în ape“. Vorba
aialaltã, cu „ºtiinþa ºi chimizarea excesivã“, de am ajuns sã nu
ne mai putem atinge de apã ºi hranã, fiindcã le-am otrãvit. Deci,
tot Legea sfântã ne va arãta un „articol“ sau un „aliniat“, prin
care sã ne însãnãtoºim împreunã cu mediul natural. 

De fapt ne-a ºi spus-o Eminescu: „Vom înainta cu toatã ticã-
loºia noastrã, cãci nu avem încotro (...)“. Magul de la Sãpânþa
(George Popp), tocmai despre aceste ticãloºii ne vorbea nouã,
mioriticilor ce umblam cu fluierul pe plaiurile lumii. Apoi, câte un
meteorit cãzut din galaxia roºie va ºti/ori trebuie sã ºtie, cã nu
se aplicã poeziei reguli statice, fiindcã aceasta s-a manifestat ºi
se manifestã ºi azi, prin alte legi, poezia plutind pe deasupra
„lucrurilor ºi fiinelor“, coborând acolo numai unde geniul ei îi
dicteazã. Uneori un cuvânt lumineazã totul.

Nu trebuie sã te apuci a face multe deodatã, dar ce ai înce-
put terminã-l cu bine. Multilateral, înseamnã ºi incomplet, deci
învaþã un lucru dar pe care sã-l cunoºti bine, dacã nu chiar per-
fect, ºi numai apoi fã pasul urmãtor. Înþelepciunea nu se grãbeºte,
are timp suficient, dar are nevoie de dragoste, de sinceritatea
oamenilor. Utopiile trebuiesc tãiate, nu capetele oamenilor!“
Deºtepteazã-l, Doamne, pe Român!“

…CUVINTE PENTRU URMAªI...

prof. dr. Adrian Botez

Sunt, hãt, dincolo de jumãtatea drumului vieþii...Din fire, nu
sunt cine ºtie ce om de treabã ºi priceput la multe... — dacã Dum-
nezeu nu-mi schimba cursul vieþii, dãruindu-mi harul suferinþei
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fel, aduce vremea când ºi noi oamenii, prin faptele noastre aducem
roadele unei vieþi trãite. Cum ne-au fost faptele, eforturile spre
împlinirea binelui general, aºa ne va fi recunoaºterea posteritãþii.
Deci, sã ajungem „sub domnia soarelui de toamnã“ încununaþi
de faptele cele mai folositoare nouã ºi celora în mijlocul cãrora
trãim. Sã nu acuzam pe cei cu suferinþe psihice, pentru greºelile
lor involuntare, dar sã oprim pe cei ce voitor creeazã intrigi ºi
detractorii, folosind hainele literaturii cu aura de talentaþi, supãrând
cititorii. Deci nu este ceva miraculos faptul cã lumea cititorilor
de azi este scârbitã a mai cumpãra sau citi creaþiile „modernismu-
lui“ de azi, creaþii ce parcã inundã tot mai mult prin rafturile du-
ghenelor postdecembriste.

Unul din proverbele noastre populare, cu o etimologie aproa-
pe arhetipalã, glãsuie despre acea realitate a faptului cã: „Nu e
nici un bine în lume a fi mare“. Astfel D. Bolintineanu, scria lui
V. Alecsandri, în cartea sa de „Poezii“ — 1971, pag. 225, ºi de
care iubitul meu cititor se poate informa, vizitând o bibliotecã
româneascã ºi cetind în cartea lui Bolintineanu.

Revenind cu buna gândire la îndreptarea criticii literare de
azi, din pãcate, multor literaþi tocmai aceastã mãrire li se nãzare,
o pizmuiesc, o doresc, nesocotind acele multe valori ºi frumuseþi
educaþionale ce sunt imperativ necesare unei societãþi ce aspirã
spre civilizaþie. Lecþia asta ne-au lãsat-o nouã drept învãþãturã
înaintaºii noºtrii, dar, vai nouã celor ce ne zicem urmaºi, multe
mai avem de învãþat!“ „Viitorul rãsare din trecut, precum o floare
din planta ce se usucã! Deci, sã ne cunoaºtem trecutul pentru
a ne cunoaºte viitorul ºi într-adevãr sã avansãm în timp ºi civi-
lizaþie!“

*

Cum se ºtie de când lumea, primãvara încã de timpuriu,
la fel ºi vara, buruienile cresc prin holdele ºi livezile oamenilor,
mai ales când ploile vin necontenit. Volbura, se caþãrã repede
pe tulpinile plantelor celor folositoare, chiar le înabuºe, fiindcã
buruianã fiind, ce vrei sã facã altceva? Neghina înfloreºte ºi ea
prin holdele de grâu, deºi seminþele ei dau numai amãreala pâinii.
Dar cum Botanica ne descoperã multe feluri de buruieni nefolo-
sitoare, trebuia ºi omul sã inventeze plivitorul ºi sapa. Uneori nu
se pridideºte cu plivitul lor, cãci buruienile cresc repede ºi voinice!
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e prost destul“...) — nu te-ar face sã te mânii ºi sã faci spume
la gurã?! Ba, cred cã, dintr-o loviturã, ai nimici toatã bunãtatea
ta de Creaþie...Or, Dumnezeu, dupã cum vezi, încã ne rabdã, dupã
prostii infinite, aproape, — fãcute într-o vreme infinitã, aproape...ªi
nu-i mare ºi bun, ºi nu-i iertãtor Dumnezeu...?!Hmmm...

...Te mânii ºi faci spume la gurã de ceea ce înduri de la
Dumnezeu — pentru cã, zici tu, Dumnezeu e departe ºi n-are ce-þi
face (câtã prostie ºi nedreptate... — nedreptate pe care singur
þi-o faci, socotindu-l pe Dumnezeu departe de tine/noi, Creaþia
Lui... — tu, semen ºi frate mie, întru prostie ºi nedreptate...!),
dar cât de „tolerat“ ºi uitãtor, BA CHIAR NEVÃZÃTOR!!! — eºti de
nedreptãþile cele de lângã tine, fãcute, cu cinism, ba chiar cu
sadism, de semenii tãi, oamenii...pãcate împotriva Sfântului Duh,
prin cumplite ºi nebuneºti injurii, la adresa lui Dumnezeu...prin
pãcate înspãimântãtoare asupra Duhului Vieþii... chinuind ºi ucigând
oameni, animale ºi plante, cu o sete de moarte, de distrugere
ºi de crimã nebuneºti...absurde...absolut îngrozitoare, înmãrmu-
ritoare...Pãcate împotriva Duhului Vieþii ºi prin cultul faþã de niºte
metale ºi hârtii moarte — banii... — care, în sufletul unora (of, cât
de mulþi! Tot mai mulþi!!!) — îl înlocuiesc chiar pe Dumnezeu...

Nu e bine DELOC: când veþi avea un necaz care nu poate
fi nici înlãturat nici diminuat cu bani...cui vã veþi încredinþa ºi ruga,
dacã nu-L pãstraþi pe Dumnezeu, în voi? Mi-e cã veþi trece atunci
prin grea cumpãnã a sufletului...chiar vã veþi simþi tentaþi sã vã
alãturaþi lui Iuda Sinucigaºul... — care ºi-a uitat de Dumnezeu ºi
de suflet, pentru 30 de arginþi...am uitat sã vã spun: chiar ºi
voi, îmbogãþiþilor peste orice mãsurã, puternicii puternicilor lumii...
— aveþi în voi un suflet, deci o mare suferinþã (potenþialã ori
activatã...), de la Dumnezeu... — durerea ºi nostalgia Pa-
radisului pierdut...Paradis pe care nu vi-l redau nici vilele de pe
Coasta de Azur, nici femeile aþâþãtoare, nici bãuturile ºi
mâncãrurile, ºi ele aþâþãtoare de simþuri/simþiri primitive — cu
care, treptat, vã otrãviþi... Dar Liniºtea Dinãuntru — ASTA o
aveþi? Cãci ASTA, ca ºi IUBIREA, ca ºi tot ceea ce þine de
Fiinþa Voastrã Adâncã — de VIAÞA VOASTRÃ CEA ADE-
VÃRATÃ, adicã... — nu se poate/pot cumpãra cu bani...

Fii mãrturisitor de ADEVÃR!!! — cu orice risc, chiar al
Vieþii...Pentru cã Dumnezeu este „Calea, Adevãrul ºi Viaþa!“
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— praful s-ar fi ales de mine, în lumea asta...Dacã aº fi fost sãnã-
tos la trup, n-aº fi devenit deloc înþelept la minte...Aºa cã, vorba
ceea: „Tot pãþitu-i priceput“...Îi mulþumesc, cu adâncã smerenie,
lui Dumnezeu, cã mi-a dat multã suferinþã, pe care, îndurând-o,
am încercat — ºi de multe ori a trebuit sã ºi reuºesc... — s-o trans-
form în motiv de reflecþie — deci, de înþelepþire...Nu trebuie (deºi,
ºi eu, am fãcut acest rãu ºi acestã prostie, ºi încã o mai fac...)
sã înþelegem ºi tãlmãcim suferinþa ºi necazul ca fiind nedreptãþiri,
din partea lui Dumnezeu:”Dar de ce numai pe mine mã vezi ºi
mã loveºti, Doamne? Dar ce rãu aºa de mare am fãcut eu, ca
sã merit atâta suferinþã?Alþii...“ Tu cu ale tale pãcate, alþii cu ale
lor... — tu cu rãspunderea ta faþã de Dumnezeu...Bine, eu nu zic
ºi nici nu gândesc ca mercantilul ºi individualistul protestant... —
pânã la urmã un singur Adam se va re-întoarce în Rai... — târ-
ziu/ întârziat, grozav de mult întârziat...Pânã la urmã, trebuie
sã ne aflãm solidari, în suferinþã, pentru a deveni solidari
în izbândirea din urmã...Cum spune Hristos — cã numai „unde
vã veþi afla doi ºi trei, strânºi în numele Meu (nota mea: adicã,
al Iubirii de semeni ºi de Dumnezeu...) — acolo voi fi ºi eu“...

Da, „Unitate, unitate, unitate!“ — întru toate cele ale
Binelui...

Dacã suferi o loviturã în viaþã, încearcã ºi uitã-te bine: nu
cumva þi-a venit lovitura aceea tocmai când pierduseºi simþul
mãsurii, în tot ceea ce fãceai...? — ºi lovitura þi-a atras atenþia,
asupra lipsei tale de cumpãt ºi de cumpãnã? De ce nu mulþumeºti
lui Dumnezeu cã mai trãieºti, dupã acea loviturã, datã numai
ca o „pãlmuþã“, iar nu cu parul?!...datã doar ca atragere a
atenþiei... ca sfântã avertizare pãrinteascã...Vei constata, dacã
te vei ºi gândi un pic, cã multe dintre faptele tale au fost, pânã
în momentul loviturii de avertizare, atât de iresponsabile ºi de
greþoase, cã ar fi meritat sancþiuni ºi mai mari...Ia închipuieºte-þi,
pentru o clipã, cã tu ai fi în locul lui Dumnezeu... — ºi propriile
tale creaturi, pe care le-ai sfãtuit, zi de zi ºi ceas de ceas, o
întreagã istorie... — de mii ºi de milioane de ani... — ei bine, repetã,
pentru a milioana oarã, înmulþit cu câþi indivizi vor fi trãit, de la
Creaþia Lumii încoace, exact aceeaºi greºealã, de care tu îi sfã-
tuiseºi sã n-o mai facã... — prostia, inconºtienþa, uºurãtatea, lipsa
lor de bun- simþ nu te-ar scoate din pepeni???!! Prostia lor!!! Ucigã-
toarea lor prostie fudulã!!!(„prostul, pânã nu e ºi fudul, parcã nu
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ÞINTA FINALÃ A SUPRA-FIINÞEI TALE IDEALE!!! — obrazul/faþa
ta ideal/ã, împlinit/ã întru Sinea Luminat-Dumnezeiascã. Uma-
nitatea nu este decât mijlocul de a ajunge la re-transcenderea
deplinã a Neamurilor/Supra-Feþe Dumnezeieºti, înapoi întru Adam
Protogonos-Unicul (re-sfinþit, re-întors la Creatorul sãu, cu smere-
nia cuvenitã, dupã trãdarea dintâi...). 

Misiunea, deci, þi-o faci, deplin, doar cu INIMA ºi cu TRUPUL
proptite de Duhul ºi Trupul PATRIEI tale Unice. Nu dezerta de la
NEAMUL METAFIZIC, cãci pe tine te pierzi în Neant... — cãci nici
nu ai unde merge/dezerta, decât în Sumbrul, Fãrã-de-Chipul
PUSTIU AL SATANEI...

...Nu mã adresez, bãþos, ca om fãrã de prihanã, care m-apuc
sã fac altora moralã. Din poziþia unui sfânt...Nu, am greºit,
înspãimântãtor de mult am greºit... — dar, totuºi, nu atât de mult
încât sã n-am de unde mã-ntoarce ca sã mã pocãiesc, sã mã
contemplu ºi sã-mi contemplu nimicnicia uricioasã de-acum, dar
ºi potenþiala mãreþie, pe care mi-a arãtat-o, prin Fiul Sãu, Dum-
nezeu...de/pentru ATUNCI... — sã mã contemplu cu înfrângere
ºi smerenie, cu umilinþã creºtineascã (ceea ce nu înseamnã altce-
va decât demnitate ºi responsabilitate, iar nu cum pretinde
Cioran, „atitudine de sclav“...)... — ºi sã recunosc/deosebesc cãile
bune, pe care n-am mers, ºi cãile rele, pe care prea des ºi mult
am mers...ªi faptul cã n-am fãcut pentru nimeni, nici pentru mine,
nici pentru cei din jurul meu, tot ce aº fi putut sã fac — cãci Dum-
nezeu a pus, în orice om, nu-i aºa? — puteri nemãrginite... — dar
cine sã le ia în seamã, pe aceste puteri, când credinþa e aºa de
schilavã ºi de anemicã?!...

Am mers o viaþã — o viaþã întreagã, o viaþã de care m-am
ferit sã-mi bat joc. De Viaþã dacã-þi baþi joc — de tine ºi de
Dumnezeu îþi baþi joc. Cãci Viaþa e darul de la Dumnezeu ºi SIN-
GURA ªANSÃ (nu credeþi chiar toate ale modei buddhismului,
cu teoria reîncarnãrilor, despre care Pãrintele Cleopa spunea cã
sunt plãcute numai leneºilor ºi iresponsabililor, care n-au chef
sã-ºi asume rãspunderea ACESTEI Vieþi!!!) de a-i demonstra lui
Dumnezeu cã eºti vrednic om, cã nu eºti, mereu, dezamãgirea
Lui supremã...

...„Fii om de omenie“ — pare o vorbã „fumatã“, cum zic tine-
rii stricãtori de limbã ºi de coºuri de piept, de astãzi... — „tocitã“,
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— deci, viaþã fãrã mãrturisire a Adevãrului, Viaþã cu ascun-
derea sub preº a Adevãrului — nu este Viaþã adevãratã, nu
este Viaþã cu/întru Hristos!!! Dumnezeu nu þi-a dat Viaþã
ca sã te-ascunzi ºi sã-L ascunzi, ci ca s-o trãieºti, cu frun-
tea sus, ºi sã-L mãrturiseºti! ªi nu cârtiþele îl mãrturisesc
pe Dumnezeul Luminii...

Îmbogãþirea, chiar dacã se face pe cãi cinstite, este teribil
de vulgarã... — mormane de gunoi...!!! — dacã nu este amelioratã
de dãruire cãtre cei flãmânzi ºi oropsiþi...flãmânzi de mâncare
ori de cunoaºtere, oropsiþi de nedreptate ori de nerecunoaº-
tere...flãmânziþi ºi oropsiþi de veºnicie, cu chipul nestatornicei clipe,
doar ºi mereu, în faþã... 

...Mã adresez tinerilor, copiilor, copiilor de copii — ca tatã
de copii ce sunt eu (de 26 de ani...har Domnului!) ºi ca dascãl,
cu 30 de ani de trudã în spate — o trudã/trudire neîntreruptã,
în care mi-am pus tot sufletul, nu m-am gândit/nu mã gândesc
niciodatã la salariu, cât am fost/sunt în sala de clasã, în faþa
tinerilor, dintre care puþini mai au sete, azi, de a-mi asculta vor-
bele ºi îndemnurile cele de pururi...puþini, dar, slavã Domnului,
nu DELOC!!! — salã de clasã pe care am socotit-o, totdeauna, un
altar de sfântã oficiere... 30 de ani de umil autosacrificiu, cu
bucurie ºi nãdejde ºi iubire de oameni — þinute, în parte, secrete
(...trudã, imensã trudã, sisificã trudã, uneori... — dar, cu fanatismul
bun al celui care crede cã ORICE OM ARE, DE LA DUMNEZEU
LÃSATÃ, MISIUNEA LUI, PE ACEST PÃMÂNT — ªI ESTE
OBLIGAT SÃ ªI-O AFLE, ACEASTÃ MISIUNE, ªI SÃ ªI-O
ÎMPLINEASCÃ, ACEASTÃ MISIUNE — DACÃ NU VREA SÃ
FIE ÎNDEPÃRTAT DE DUMNEZEU DE LA VEªNICA LUMINÃ...
— am urmat a sãvârºi truda , chiar dacã ºi cu toropitoare obosealã
ºi amãrãciune ºi înfrângeri dureroase ºi...). Mã adresez, mai cu
seamã, acelora dintre tineri care, tocmai pentru cã tremurã, inte-
rior, de groaza ºi ruºinea neºtiinþei — la suprafaþã „se dau zmei“...

Misiunea þi-o faci, întâi, faþã de familia, de Neamul tãu — ºi
abia dupã ce þi-ai cunoscut/recunoscut Neamul tãu — trebuie sã-þi
vezi ºi chipul din Omenire. Poporul este supra-faþa istoricã, deci
schimbãtor-ºovãitoare, a Supra-Fiinþei tale (dar, vrea ori ba, poporul
trebuie sã fie ºi vehiculul tãu, spre Neamul Metafizic...) — dar
NEAMUL METAFIZIC (dintru MOCªA-Patria Sfântã!) este
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vouã!“ sau „Pace þie!“ — veþi urma incultura, anti-cultura Dis-
trugerii... ªi asta este de la Stãpânul Neantului...nu de la Dum-
nezeu, deci nu are nimic de-a face cu Creaþia...

...Dar asta nu-nseamnã „sã te pupi cu Satana în bot“, în
numele falsei „toleranþe”! Hristos-cel-Blând n-a fost bleg: a folosit
maxima vehemenþã verbalã, întru afirmarea Adevãrului, ba chiar
ºi biciul...când Satana, prea sfidãtor, ºi-a stabilit reºedinþa prea
aproape de „Centru“, în Templu...Cum sã mai ºtii/gãseºti dreap-
ta cumpãnã — între nesimþire/ignorare — ºi vehemenþa afirmãrii
Adevãrului? — e tare greu — dar TREBUIE!!!

...E tare greu, extrem de greu, sã fii ADEVÃRAT creºtin,
nu doar cu gura... — dar tocmai ACEASTA este dovada (una
dintre multele...) cã creºtinismul este stadiul ultim, cel mai
înalt Duh, la care poate ajunge omul, înainte de a re-intra
în Împãrãþia Pierdutã, de strãmoºul Adam ºi de strãmoaºa
Eva...Diavolul poate sã vã întoarcã la idoli — ºi o ºi face, în aces-
te ultime veacuri... — prin idolatrizarea celor fãrã de Duh: idola-
tria banului, a sexului, a televiziunii, Internetului, muzicii rock...
— dar nu trebuie sã te supui totdeauna ºi tuturor diavolilor — ºi
niciodatã Unicului ºi Singurului Adevãrat — DUMNEZEU...Se vor
gãsi mulþi profeþi mincinoºi, mai cu seamã printre cei ce-ºi zic,
ºi pretind, ca fariseii, cu neruºinare sfidãtoare ºi ameninþãtoare,
sã li se zicã „intelectuali“...Ei, „profeþii mincinoºi”-pseudo-intelec-
tualii, sunt iudele cele mai de temut, demonii care vã aþâþã poftele
ºi sfruntãrile ºi neruºinãrile...Adevãraþii cãrturari-intelectuali
ai unui Neam (oricare va fi fiind acesta!) nu lucreazã pen-
tru tolerarea/„toleranþa“, versatilã ºi absurdã, a Rãului,
pentru sanctificarea instinctului/instinctelor (vedeþi unde se
ajunge ºi cu toleranþa, dusã pânã la a accepta sfidarea satanicã,
din partea apocalipticelor, coºmareºtilor colonii de homosexuali,
„cãsãtorii interhomosexuale“... — stârnite/aþâþate de „cine ºtiu
ºi nu pot spune“... — se ajunge la sinuciderea umanitãþii, se va
ajunge la cenuºa Sodomei ºi Gomorei... — la fel, cu sacerdoþiul
feminin, pângãritor de toate cele curate ºi sfinte... — la fel, unde se
ajunge cu sanctificarea perversã a instinctului de proprietate...
— se ajunge la CRIMÃ/RÃZBOAIE, frate/vecin contra fratelui/
vecinului, Neam contra Neam... — avea dreptate pânã ºi un semi-
pãgân, precum Rousseau, cã prima crimã ºi nedreptate împotriva
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poate or fi voind ei a zice... — dar e singurul îndemn adevãrat —
echivalent în rost ºi semnificaþie cu „Încearcã sã fii cât mai
aproape de Hristos — ICOANA/MODELUL VIEÞII-Trãirii Uma-
ne...“. „Fii om de omenie — ºi încearcã sã fii bun creºtin“ — chiar
ºi tu, mahomedanule, chiar ºi tu, mozaicule, chiar ºi tu, buddhis-
tule... — pentru cã, veþi vedea, vi se vor lua solzii puºi de demonul
Ignoranþei peste ochii voºtri — creºtinismul este stadiul suprem,
la care ajunge evoluþia Duhului pe planeta Pãmânt... Dar, încã
o datã: de mii de ori mai bun, în faþa lui Dumnezeu, este un
buddhist, sau mahomedan, sau mozaic care face faptã bunã,
decât un creºtin care face faptã egoistã, devastatoare!!!
Adicã, mai exact: nu eºti ceea ce te declari prin vorbã, ci eºti
ceea ce strigã, pentru tine, faptele tale!!! Cel care e vinovat
cã se lasã sãlãºluit de duhul Ignoranþei/Amânãrii, nu poate fi atât
de vinovat ca Hitler ori Stalin, cândva.. — sau Harry Trumann...cel
care a ordonat lansarea bombelor asupra japonezilor... — ori ca
Bush, acum, cel care nãvãleºte peste popoare întregi, în numele
CRUCII...(ºi are ºi nebunia, demnã de loja „Skull and bones“,
de a declara cã are „întrevederi particulare cu Dumnezeu“, înainte
de fiecare nelegiuire de-a lui...). „Cruciatul“ ãsta seamãnã tare
bine, cum sugera un ziarist american, în noaptea începutului
invaziei Irakului — noaptea acelor bombardamente apocaliptice,
asupra Bagdadului... — cu Timur Lenk ori Gingis Han... tot atâta
de „respectãtori”/respectuoºi faþã de culturã, cât ºi americanii,
cei care, prima datã când au pãtruns în Bagdad, au nimicit
Muzeul Naþional al Irakului...Erau geloºi pe cei cu o culturã
multimilenarã — ei, cei cu o subculturã a CRIMEI — de nici
trei secole...(bine cã n-au luat-o mai din vreme, Columb ºi
ai lui... — cel puþin aºa se zice...). Socrate, pãgânul, nu-l ºtia
pe Hristos — dar îl bãnuia/intuia, cu mult mai multã luminare
în suflet ºi-n cuget, decât cei mai mulþi creºtini de azi...

Deci: iubiþi Lumina Culturii, dar numai re-apropiatã de
Lumina Cultului Dumnezeiesc...Altfel, veþi semãna tare bine,
ºi voi, cu Gingis Han... — voi, cei care slãviþi subcultura sinucigaºã
a rockului, care-l proslãveºte pe Satan...Existã, se zice, ºi o „cul-
turã a Violenþei“... — dar „cel ce scoate sabia, de sabie va
pieri“...Dacã nu înveþi cultura lui Hristos, cel care, oriunde
intra ºi cu oricine vorbea, spunea, înainte de toate: „Pace
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pentru a pricepe, sau mãcar a începe sã pricep (cât de puþin
mijit, dar tot e ceva, decât nimic...) ce zic oamenii mari, în jurul
meu... 

Cu alte cuvinte, de la vârsta acelui nãpârstoc de-atunci (cum
v-am spus, vreo patru ani, de-or fi fost ºi-atâþia...), m-am încor-
dat sã nu-mi mai fie indiferent ce zic ºi ce fac oamenii mari, din
jur...Sã-mi pese când tata se necãjea ºi încrunta, ascultând, cu
capul bãgat în radiou, niºte posturi, numite „Europa liberã“ ºi
„Vocea Americii“...(Mult mai târziu, am aflat câte „adevãruri“ spu-
seserã ºi posturile astea... — sãrmanul tata, ar fi jurat pe ele ca
pe Biblie...). Îl întrebam, ºi-mi dau seama cã, nu de puþine ori,
îl sâcâiam cu întrebãrile mele...- de ce ºi pentru ce ºi cine ºi unde
ºi cum...Da, începuse sã-mi pese de ceea ce se întâmpla, chiar
printr-o lume despre care n-aveam, încã, nicio noþiune... Sã-mi
pese de tot ceea ce se petrece în jurul meu. Cum s-ar zice azi,
„sã devin conºtient de ceea ce se întâmplã în jurul meu“ — ºi,
chiar dacã voi pãrea exagerat — „sã fiu responsabil“...Da, oricât
v-ar mira, începusem sã mã-ncrunt sau dimpotrivã... — la fel ca
tatãl meu... — în funcþie de ceea ce se întâmpla, acolo, departe,
în Algeria, URSS, SUA...

Îmi luasem, din seara aceea, o obligaþie care poate pãrea,
azi, caraghioasã, multora dintre dei tineri: obligaþia de a-mi pãsa
ºi de altceva decât de ceea ce mâncam, beam, bârfeau femeile
casei... — obligaþia sã mã doarã ºi de altceva decât numai
de „bubele“ mele, reumatismele bunicilor ori de crizele de
rinichi ale tatei... — sã mã doarã cã mor oameni acolo, în
rãzboaiele de departe...de peste mãri ºi þãri...

Aºa cã, pentru a mã dumiri mai bine, eu singur, fãrã a mai
sâcâi ºi plictisi pe alþii — când am ajuns la ºcoalã („m-am fãcut
mai mãriºor“, cum se zice pe la noi, prin Bucovina...), am pus
mâna, cu aviditate, pe carte, pe hãrþi...(de câte ori n-am navi-
gat pe mãrile ºi oceanele albastre de pe planiglobul prins în
peretele de deasupra patului... — peregrinând pe climatele cele
mai diverse ºi pe la popoarele cele mai minunat de ciudate... —
ºi n-am simþit, niciodatã, lipsa din casa noastrã, a televizorului...nici
acum nu-mi las fanteziile/imaginaþia conduse de imaginile alto-
ra...) — ºi, mai cu seamã, pe istorii...Nu de cele alternative, pre-
cum acelea de azi — ci, înafarã de manuale, pe cãrþile lui Iorga,

209

omului s-a sãvârºit atunci când s-a gãsit un prim om care a împrej-
muit cu pari un pãmânt dat de Dumnezeu (singurul „proprie-
tar de drept“ din lume!!!) tuturor oamenilor, ºi a spus: „Pãmân-
tul acesta este al meu!“...) — ci sunt aceia care-ºi pun ºtiinþa
în slujba luminãrii Neamului, a împãcãrii tuturor oamenilor
ºi a oamenilor cu celelate regnuri, ca-n IESLEA SFÂNTÃ A
BETHLEHEMULUI... — ºi, în cele din urmã — SLUJBA SU-
PREMÃ A CUNOAªTERII/ÎNVÃÞÃTURII CELEI DREPTE ªI
SPRE DREPTATE — re-împãcarea dintre Cer ºi Pãmânt, din-
tre Omul-Creaturã ºi Dumnezeul sãu Creator...

...Chiar dacã n-am fãcut decât rar ceea ce trebuia, am încer-
cat sã nu sãvârºesc lucruri ireparabile, sã nu supãr pe prea multã
lume...N-am reuºit — nu „nu prea multe“, ci nici mãcar destule!..
— nici mãcar a suta mia parte din ceea ce mi-am propus, într-o
searã, pe când, copil fiind, de vreo 4 ani — mã lãsaserã pãrinþii
acasã, singur cu un radio „Telefunken“...Deseori auzeam radioul,
cu care tata venise din rãzboi (unde zburase, ca pilot...) — dar,
niciodatã, nu-mi pusesem problema sã ºi înþeleg ceea ce se vor-
bea la radiou. Ascultam muzica, ascultam cuvintele (de la radiou
sau ale altor oameni, din jurul meu...) tot ca pe un fel de mu-
zicã, de mai proastã calitate...o altã muzicã...ºi cam atât...

Ei bine, în acea searã târzie de toamnã, cu beznã afarã —
am auzit la radiou o voce pãtrunzãtoare de bãrbat, rostind, teri-
bil de clar: „Tragedia «Perºii», de Eschil...“ Nu ºtiam nici cine
sunt „perºii“, nici cine este Eschil... — dar atât de convingãtor a
anunþat spikerul, încât m-a sfredelit un gând: „Pentru cine vorbeºte
ºi anunþã ºi iar vorbeºte, ãla de anunþã ºi vorbeºte? Oare nu ºi
pentru mine? — pe lângã mulþi, mulþi oameni...(nota mea: pe atunci,
nu ºtiam, încã, sã numãr...)?! ªi eu sunt, oare, mai prost decât
alþii, ºi nu pot, nu voi putea niciodatã sã înþeleg ce vorbesc ãºtia
acolo? Chiar nu sunt în stare sã mã concentrez ºi sã înþeleg, ºi
eu, ceea ce înþeleg alþii? Toþi câþi vor fi având radiou «Telefunken»?
(nota mea: nu ºtiam cã, prin anii ’50, nu prea aveau mulþi
radiouri... — cã radioul era cam singura avere a tatei...)?“

...ªi m-am concentrat, „cu sudori de sânge“, cum spune
Sfântul Evanghelist Luca, despre Rugãciunea lui Hristos, din Grã-
dina Ghetsimani...N-am înþeles eu, atunci, mai nimic — drept vã
zic, azi... — dar, din acel ceas, am învãþat sã mã concentrez
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aici, pe Pãmânt... — cam de-atunci a început sã încolþeascã ºi
sã-ºi stârneascã în mine întrebãrile ºi, treptat, lãmuririle...pe care,
deplin (cel puþin în teorie ºi imaginaþie, dacã nu ºi în practica cea
de toate zilele...), mi le-a luminat, mult mai târziu, un rus orto-
dox, Dostoievschi...Spunea cã trebuie, un om adevãrat, un om
al oamenilor ºi crescând printre oameni, sã se simtã îndurerat
de toate durerile tuturor oamenilor...responsabil de toate pãcatele
ºi suferinþele îndurate, pentru pãcatele lor, ale tuturor oame-
nilor...ªi mi s-a spus, de cãtre un bun preot, cã Dostoievschi,
prin cãrþile lui, dacã le înþelegi ºi le simþi pânã în fundul sufletu-
lui tãu, recapituleazã (cel mai bine, cel mai adânc ºi mai dureros
ºi mai mãreþ învietor de duh...) Sfintele Scripturi Dumnezeieºti
(pe care, fireºte, nu existã carte care sã le poatã înlocui, ci doar
re-demonstra Adevãrul din noi ºi întru Dumnezeu...).

„Învãþaþi sã vã pese de dreapta învãþãturã“ — spunea
un cãlugãr din Evul Mediu...Acea învãþãturã dobânditã nu
cu ochii închiºi la realitate, dar închizând ochii, pentru me-
ditaþie, DUPÃ ce ai vãzut realitatea... — închide-i pentru a
vedea ºi dincolo de pojghiþa realitãþii, semne ºi rosturi ºi
adevãruri adânci...nu doar aparenþa de joc...Învãþaþi sã
respectaþi pe alþii, cu Viaþa lor (pe cei cu experienþã respon-
sabilã de Viaþã!!!) — respectându-vã propria Viaþã!!! Respec-
taþi LUMINA ADÂNCULUI...

Sã-L respectãm pe Dumnezeu, dar asta nu abstract, ci
precum spunea binecredinciosul doctor Nicolae Paulescu: „Sã-L
vedeþi pe Hristos în fiecare om care suferã“... — de durere tru-
peascã ori sufleteascã...

Respectaþi, învãþaþi, iubiþi cu Duhul...mult mai mult decât
cu trupul! Pentru cã trupul de carne e limitat, imperfect, nevred-
nic ºi slãbãnog... — pe când Duhul este Sãmânþa lui Dumnezeu
în noi...Dar nici sã nu pretindem cã-l iubim pe Dumnezeu, toc-
mai pentru a gãsi motiv sã nu ne respectãm trupul... — pen-
tru cã Sfântul Apostol Pavel spune clar cã trupul trebuie
þinut curat, pentru cã este Casa/Biserica Duhului...cum poþi
îndrãzni sã-L primeºti pe Dumnezeu, cât e El de mare ºi lumi-
nos...într-o cocinã?! Sã nu dispreþuim fecioria, cum o facem,
zilnic — pentru cã o dispreþuim pe cea care L-a nãscut pe Dum-
nezeu, ºi dispreþuind-o pe Ea, dispreþuim orice mamã, inclusiv
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despre care tata îmi zisese cã-i cel mai mare istoric...ºi pe cãrþile
lui Daicoviciu...despre daci, pentru cã, deºi tata îmi spusese cã
noi suntem de origine romanã — mã fascinase (ÎN SECRET! — pen-
tru a nu-l supãra pe tata... — atât de mândru de originea noas-
trã romanã... — eu îl respectam pe tata mult, dar... — azi aº zice:
„Prieten mi-e Platon, dar mai prieten mi-e Adevãrul!“...), mã uimi-
serã ºi mã treceau fiori, gândindu-mã ºi închipuindu-mi modul de
luptã ºi de rezistenþã, eroismul dacilor... 

...Pentru mine, Istoria, Geografia ºi Literatura n-au fost doar
niºte „obiecte“ de catalog — ci niºte posibilitãþi de a-mi þine fãgã-
duiala ºoptitã, într-o searã cu întinsã beznã, dincolo de Luminã
camerei de copil... — cã voi încerca, din rãsputeri, sã înþeleg cât
mai mult, dacã nu totul, din ce se întâmplã în jurul meu...sã mã
intereseze ºi sã mã doarã de oricine suferã nedreptãþi ºi dureri
ºi necazuri... — de oriunde, din lumea asta, va fi fiind el...din ori-
care neam al Pãmântului ar face el parte...

...De asta îmi plac ºi acum basmele/poveºtile...Niciodatã
nu lasã egoismul sã învingã...ºi nici minciuna, ipocrizia, „descur-
cãreala“...Dacã n-ai har, dacã nu te jertfeºti, „pe bune“... — nu
eºti demn, n-ai nicio ºansã de a fi/deveni personaj de
poveste...Poveºtile — sunt veºtile de la Dumnezeu... — mo-
notone par, dar sunt proaspete de/prin Adevãr!

...Trebuie sã vã spun cã, la aceastã atitudine de interes,
curatã ºi fãrã „nicio viclenie“, cum spune cronicarul... faþã de toþi
îndureraþii lumii, a contribuit ºi mama mea, care mi-a vorbit despre
Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul — de îndatã ce am început
sã înþeleg, cât de cât, cuvintele lumii acesteia...deci, de pe la
doi-trei aniºori, boldeam ochii la cuvintele îndurerate ale mamei,
care povestea despre chinurile unui om ºi Dumnezeu, pe care
l-au bãtut în cuie pe Cruce, în vârful unui munte...ªi cã era, acel
om ºi Dumnezeu, fãrã nicio vinã, ºi cã, dacã a s-a lãsat omorât,
apoi a înviat... — ºi a rãbdat, NEVINOVAT ºi DEPLIN RESPONSABIL,
toatã batjocura ºi toate durerile, a fãcut El acest lucru minunat
de absurd!!! — pentru cã voia sã ne întoarcã la Ceruri, la LUMINÃ,
pe noi toþi, oamenii — ca fii preaiubiþi, iertaþi-izbãviþi, ai lui Dum-
nezeu...N-am priceput eu atunci chiar totul — ar fi fost ºi imposi-
bil, sã fiu teolog la trei ani!... — dar gândul cã trebuie sã-þi pese
de toþi oamenii ceilalþi, pentru ca sã-þi faci datoria faþã de tine,
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nu vorbiþi, dacã n-aveþi ce spune...Tãcerea Rugãciunii isihaste
a Inimii, pe care o fãcea Pãrintele Cleopa, este cea mai
înmiresmatã de sensuri dintre cuvântãrile tuturor pãmân-
tenilor care vor fi trãit vreodatã pe acest Pãmânt — ºi ale
sfinþilor din ceruri...Fiþi vorbitori prin faptele voastre bune,
nu prin „papagal“...Cãci va veni iarãºi, cum începusem a vã zice,
vremea POEZIEI — Poezia...despre care ºi Mallarmé, ºi Valéry,
spuneau cã este ceea ce simþi/pipãi cu sufletul, dincolo de
cuvinte...imaculata ºi maiestuoasa „pagina albã“...Aºa vorbeau
oamenii înainte de a li se încurca, din trufie, vorbele, dupã Babel...
— iar vorba Poeziei se va schimba în extaz ºi în slavã, când Poe-
tul va fi, iarãºi, prin Poezia-ca-Revelaþie, la Dumnezeu...Neamuri
ale Pãmântului, urmaþi-vã PSALMIªTII-POEÞII, care, la rân-
dul lor, pe Hristos-Mântuitorul îl urmeazã — Poetul-GURÃ DE
AUR, Poetul-LIMBÃ DE MIERE... — care va fi cãlãuzã de Nea-
muri, dimpreunã cu Regii ºi Împãraþii, la Tronul Dumneze-
iesc... — iar nu pe Caiafele ºi politicienii „fãrã polis” („ubi bene,
ibi patria“...) nevrednici, ipocriþi ºi mincinoºi...

Doar aºa vã veþi învrednici de a-L vedea, iarãºi, pe Dum-
nezeu — binemeritând de la Jertfa Mântuitorului Hristos...

IKEBANA DE CUVINTE

Mircea Motrici

Într-o zi, copil fiind, am mers la Stela, fata cea mai fru-
moasã din sat, elevã la un liceu din Suceava ºi-am rugat-o sã
mã ajute, sã scriu la Radio România la emisiunile pentru copii.
ªi aºa am ajuns sã trimit zeci de scrisori spre Bucureºti. În acei
ani zilnic mergeam la moº ªtefan ºi la moº Mitu, vecinii mei de
unde împrumutam ziarele vremii pentru a ale citi. 

Într-o zi m-am apropiat cu timiditate de profesorul meu de
literatura românã, Dan Cãpitan ºi i-am arãtat o poezie despre
satul natal, Udeºti. M-a privit lung ºi mi-a spus cã versurile nu
au rimã.

Într-o zi, bunica Anisia mi-a spus cã sora bunicului, mãtuºa
Nataliþa este mama unui scriitor, Zebe Camilar. Nu ºtiam atunci
ce înseamnã în adevãratul sens al cuvântului sã fii scriitor. Totuºi
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pe-a noastrã! — deci ne înjosim ºi ne spurcãm pe noi...ªi-L dis-
preþuim pe Atoatecreatorul, care parcã „de frunza frãsinelului“
a fost hotãrât El pecetea curãþiei... — ºi nu pentru binele ºi încre-
derea omului în om...- pentru re-apropierea omului de ANDROGINI-
TATEA ORIGINARÃ...Sã fim cât se poate mai curaþi, sã ne zicem,
precum iar Sfântul Apostol Pavel, cã fiece zi ar putea fi ultima
din viaþa noastrã... — ºi vom constata cã nu ºtiu ce, poate cã
frica de necunoscutul de dincolo...poate cã frica de faptul cã ºtim,
împotriva încãpãþânãrii noastre afiºate...cã am greºit cam peste
mãsurã... — ne îndeamnã, cu destulã urgenþã... — sã facem mai
puþine rele ºi mai multe bune, în ziua aceea...ªi sã repetãm, a
doua zi... — faceþi acest exerciþiu, ºi precis vã veþi simþi mai
bine...Nu existã mai bun leac contra tuturor bolilor din lume
— decât binele fãcut ºi rãul nefãcut...

...ªi, dacã se poate, nu vã fãliþi cu ceea ce ziceþi voi cã a
fost bine fãcut...cã-ºi piede sau micºoreazã considerabil valoarea,
i se stinge strãlucirea curatã...straºnic ce se „iefteneºte“, cum
zicea martirul Horia, despre repetarea fãrã rost a numelor mar-
tirice...fãrã gând adânc la semnificaþia lor...Precum în cer, aºa
ºi pre pãmânt... — nu luaþi în deºert, prin repetarea fãrã rost,
aproape ironicã, batjocoritoare, cinicã, a numelui Atoatefãcãtoru-
lui...El este Suprema Tainã — cine suntem noi s-o spurcãm, prin
fãlirea prosteascã, cu numele Ei...? — tot aºa, nu rostiþi, nu lãsaþi
sã vi se scurgã cuvintele din gurã, înainte de a le fi dumicat bine,
degustat pânã la mireasmã înþelesurile adânci, de a scoate din
ele, întru slãvirea Lui, prin gura voastrã, Duhul cel adânc... Veþi
vedea cã lumea, încet, dar sigur, se va re-îndrãgosti de POEZIE
— pentru cã rockul nu-L cuprinde pe El, nu conþine, ci este Vidul
Duºmanului... Cei care-l slujesc pe Duºman l-au pus pe John
Lennon sã spunã, pe 4 martie 1966, cã „rockul este mai pre-
sus de Iisus“ — iar când a fost luat la întrebãri de oamenii ne-
nebuni, responsabili de cuvintele lor — a dres-o cicã, zicând cã
el n-a vrut sã arate lipsã de respect faþã de Iisus, dar cã oamenii
vor vedea ce dragoste, mai mare decât toate religiile Pãmântu-
lui, va fi arãtatã, curând, rockului...

...ªi, prin tinerii urlãreþi întru Neant, isterizaþii cu bulbuci
la gurã, de pe stadioane — satanistul Lennon cam a nimerit-o...
Deci, ultima vorbã pe care v-aº spune-o: nu urlaþi, vorbiþi... —
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Într-o zi, mi-am amintit de drumurile în subteran ºi aºa
s-au nãscut “ Crãiasa Minei“, o carte dedicatã copiilor ºi „Craterul
inimii“, versuri.

Într-o zi, m-am întrebat cine a fost unchiul meu, acel cãlugãr
bãtrân ce mi-a luminat copilãria. Am aflat cã a fost un mare cãr-
turar monah, profesor la Seminariile Teologice de la Cernica Galaþi
ºi Bucureºti, stareþ la Mãnãstirile Cernica ºi Secu ºi profesor,
actualului Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Prea Fericitul
Teoctist. ªi poposind adesea la întâi stãtãtorul B.O.R. am pornit
împreunã cu soþia mea Colecþia „Restituiri Arhimandrit Dionisie
Udiºteanu“, în dorinþa de a publica aproape întreaga operã a aces-
tui teolog ºi istoric despre care se ºtie puþin dar poate, în anii
ce vin va urca la locul pe care-l meritã în istoria bisericii noas-
tre, odatã cu publicarea miilor de pagini de manuscris. Pânã în
prezent au apãrut 8 volume la Editura Muºatinii din Suceava: „O
viaþã ca oricare alta“, „Ogor înþelenit“, “ Seminarul Monahal
Neamþu“, „Graiul evlaviei strãbune“, „Udeºtii de pe Suceava“,
„Ieroschimonah Ghervasie Hulubaru“, „Popas la 300 de ani de
la moartea Mitropolitului Varlaam“ ºi „Misail Mitropolitul Moldovei
ºi Sucevei“, colecþia urmând sã cuprindã ºi alte titluri, rod al
cercetãrilor istorice ºi preocupãrilor monahale ale pãrintelui Dio-
nisie Udiºteanu.

Într-o zi, în biroul unde am pãºit în urmã cu 30 de ani, acum
încãperea gãzduind redacþia din Suceava a postului Radio Româ-
nia, am aºternut aceste rânduri pentru a fi trimise cu mare
respect unui om care a fãcut ºi face mult pentru cultura ºi nea-
mul românesc, Artur Silvestri. Nu-mi rãmâne decât sã-i mulþu-
mesc pentru atenþia acordatã unui reporter care a crezut ºi crede
în prietenie aºa cum crede în puterea cuvântului scris sau rostit.

Suceava, 14.03.2007  
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îmi amintesc cã atunci când a murit cumnata bunicii am plâns
pânã m-a pus la înmormântare sã duc crucea. În lumea satului
se spunea cã pentru acest lucru era ales un copil din familie.
Era o cinste pentru o astfel de alegere.

Într-o zi, de Duminica Mare de Rusalii a venit la noi ºi s-a
oprit pe prispa casei un cãlugãr bãtrân care din când în când
mã privea lung ºi mã apropia de trupul sãu uriaº. Era însoþit de
mai multe rude. 

Într-o zi, militar fiind la Ploieºti, Mangalia ºi Braºov am
îndrãznit sã scriu la ziarele Armatei... ºi aºa am publicat zeci de
articole.

Într-o zi, am trecut pragul biroului unde era conducerea ziaru-
lui „Zori Noi“ din Suceava ºi le-am spus celor din faþa mea cã
vreau sã scriu la aceastã publicaþie....M-au privit lung cu uimire,
poate cu o mare curiozitate....ºi aºa am publicat în ani câteva
sute de articole, devenind reporter în timpul liber, colaborator la
Radio Iaºi ºi la „Scânteia Tineretului.“ 

Într-o zi, am adunat reportajele într-o carte, la Editura
Junimea intitulatã „Fereastrã spre inima pãmântului“. Apoi a apãrut
volumul „Fereastrã spre inima Bucovinei“, Editura Eminescu.Visul
meu a fost sã vãd Japonia ºi am vizitat-o... ªi aºa a apãrut cartea
„Visul sãrutã Japonia“.

Într-o zi, am pornit spre Bucureºti cu gândul sã-l întâlnesc
pe Geo Bogza. Mi-a dat întâlnire în faþa Ateneului Român. A fost
o întâlnire de neuitat pentru cã m-a invitat ºi acasã la el. L-am
mai vizitat de câteva ori ºi aºa m-am ales cu ºapte autografe pe
cãrþile sale dintre care unul strãluceºte distinct: „Dacã Oltul ar
fi ºtiut cât de frumoasã e Bucovina, ºi-ar fi schimbat apele într-a
colo“. Mi-a fãcut cadou cartea „Paznic de far“ când eu lucram
în acei ani în aviaþie la un... Radiofar de rutã.

Într-o zi, am devenit corespondent pentru Judeþul Sucea-
va la Radio România Actualitãþi, cu acte în regulã dupã ce am
înfiinþat dupã 22 decembrie 1989 la Suceava împreunã cu alþi
entuziaºti publicaþiile „Tinerii Revoluþiei“ ºi apoi „Dulce Bucovinã“.

Într-o zi, Arhimandritul Melchisedec, stareþul Mãnãstirii
Putna m-a lãsat la Salonic ºi mi-a arãtat drumul spre Muntele
Athos. Aºa s-a nãscut cartea “ 7 zile în Athos“.
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