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NOTÃ ASUPRA EDIÞIEI
„Cuvinte pentru urmaºi“ este o idee apãrutã în pri-

mãvara acestui an, dupã ce, în luna martie, s-au hotãrât
premiile de excelenþã acordate de „Asociaþia Românã pen-
tru Patrimoniu“. Cartea, de dimensiuni reduse la întâia
croialã, ar fi trebuit sã conþinã gânduri despre operã pro-
venite de la cei laureaþi atunci ºi în ediþia urmãtoare, din
toamna aceluiaºi an. Cu vremea, s-a orânduit într-o altã
formã devenind un document de epocã ºi o colecþie de
„mãrturisiri” în sensul originar al acestui cuvânt.

Aproape tot ce cuprinde s-a scris ad-hoc, prin înþele-
gerea ºi mãrinimia celor ce semneazã aici; doar câteva
fragmente, aparþinând unor autori ce sunt acum istorie
s-au inclus, în diferite momente, completând întregul. Ca-
racterul reprezentativ, ca ºi acordul de a le întrebuinþa când
va fi nevoie, mi-au fost comunicate de aceºtia pe când erau
în viaþã.

Aºa cum se înfãþiºeazã acum, „Cuvinte pentru urmaºi“
ºi-a aflat rostul dar rãmâne o carte deschisã. Ea se va con-
tinua, poate, dacã o vrea Dumnezeu.
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CÂTEVA PRELIMINARII 
LA „RECONQUISTA“

Sã fi fost acum mai bine de un sfert de veac când mi-am dat
seama cã existã, la noi, ceva nedesluºit dar constituit în enigmatic ce
se transmite mai departe pe o cale intuitivã ºi se pãstreazã tocmai
fiindcã este învãþãturã tainicã ºi poveste rapsodicã. Nu ºtiu cu pre-
cizie când anume am înþeles aceasta dar erau, mai mult ca sigur, anii
când citeam cu stãruinþã pe Haºdeu ºi pe Iorga, descoperiþi odatã cu
Pârvan ºi dupã ce rãmãsesem uimit în faþa propoziþiunilor de canon
ce încheiau „Istoria“ lui G.Cãlinescu prin apologia spiritului getic. În
toate acestea se întrevedea acelaºi conþinut poate sporadic cãci, la
o vreme oarecare, ideea cã noi am fi avut o altã soartã ca popor dacã
am fi reuºit sã ne alcãtuim o Carte Sfântã începuse sã mã preocupe
într-un chip stãruitor, aproape chiar de a deveni obsesie ºi aporie ire-
zolvabilã. Avusesem, oare, o Carte de învãþãturi ce s-ar fi putut îm-
pãrtãºi de la bãtrân ºi, deci învãþãtor, la tânãr ºi, pe urmã, la discipol?
Sau dacã nu va fi fost — dar, cu toate acestea, ar fi putut sã devinã
posibilã — ce Românie ipoteticã s-ar fi putut desfãºura în istoria para-
lelã dacã s-ar fi închegat o Biblie a noastrã? Pãreau, la drept vorbind,
întrebãri stranii ºi poate chiar lipsite de rost atâta vreme cât, în ceea
ce se documenteazã, Cartea Sacrã, posibilã, nu se cunoaºte ºi nici
mãcar nu se evocã indirect, prin amintire întâmplãtoare ori fragment
conservat prin hazard ca ºi cum s-ar fi aflat o relicvã minorã dintr-o
scriere ininteligibilã. Rezultã, deci, cã nu ar fi existat vreodatã ºi nici nu
s-ar putea nãdãjdui cã se va rãsturna aceastã perspectivã printr-un
miracol de a se descoperi „Marele Secret“, ce ar trebui, totuºi, sã se
sprijine pe o cât de firavã dibuire.

ªi, totuºi, cu vremea, înaintând în vârstã ºi cãpãtând o anumitã
lãrgime de vederi, am început sã alãtur concluzii diferite, ce îmi veneau
din toate pãrþile ºi de la un anumit fel de învãþãtori care semãnau,
în ultimã analizã, cu Oamenii Mari ale cãror cãrþi fundamentale mã aju-
taserã sã cresc intelectualiceºte. Erau, aceºtia, un fel de povãþuitori
secreþi, de obicei bãtrâni ºi izolaþi, ce cultivau un gen de înþelepciune,
de îndrumare scurtã, enigmaticã ºi oralã, totdeauna concentratã ºi
apoftegmaticã, ºi, câteodatã, neclarã ca un „cuvânt în rãspãr“ ce s-ar
fi spus aproape într-o limbã veche ce nu se mai vorbeºte dar i se re-
cunoaºte melodia, frântura muzicalã, intonaþia. Nu semãnau unul cu
altul nici dupã nume cãci nu fãceau parte din acelaºi trib; ºi nici mãcar
prin temele intelectuale, de obicei foarte diferite, aproape îndepãrtate
una de alta. Dar, din câte îmi amintesc, nici unul mãcar nu avea, în
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lumea noastrã unde blestemul tracic era suveran, vreo „dregãtorie
româneascã“ mai înaltã ori vreo „poruncã socialã“ vizibilã altfel decât
„porunca metafizicã“ pe care o arãtau ºi se înþelegea. Nu existau nici
onoruri ºi demnitãþi ºi nici chiar o recunoaºtere mai potrivitã într-o þarã
unde nu existã noþiunea de Pantheon ºi unde binefãcãtorii naþiei nu
au nici mãcar un mormânt capabil de a deveni loc de pelerinaj ºi de
omagiu tãcut iar cine se dedicã Binelui colectiv pare cã trebuie þinut
mai la o parte ºi, dupã ce nu mai este, destinat uitãrii ca sã-i împrãºtie
lecþia în cele patru vânturi ºi sã nu mai rãmânã nimic. ªi, totuºi, lecþia
lor cã nu se împrãºtiase ºi fiindcã ºi eu, ca ºi alþii, o întrevãzusem, în-
seamnã cã nici pe atunci nu se risipise, alungatã din memorie, cãci
avea un sens mai înalt.

Cartea aceasta, ce se iveºte acum fãrã timp, a fost gânditã ca
un ºir de mãrturisiri ºi de încheieri aparþinând unor Oameni Mari care,
lãsând faptã ºi întruchipare, vor putea, astãzi încã, sã creeze exemplu
ºi model pentru Români. Ea este, de fapt, o Predanie colectivã. La drept
vorbind, nu mi-a fost uºor sã o adun. A trebuit, mai întâi, sã mã învo-
iesc cu atâtea suflete luminate ºi sã le îndrept într-acolo unde nu numai
urma ce lasã altora sã capete preþ, cãci acesta existã ºi se cunoaº-
te; dar sã invoc ºi îndrumarea — ºi chiar porunca — de a o continua.
Aceasta s-a înþeles numaidecât deºi o anumitã surprindere am între-
vãzut în vorbele ce mi se trimiseserã, arãtând mulþumirea cã se mai
gãseºte pe undeva o nãzuinþã de a nu se abandona totul ºi, mai mult
chiar, de a se înºirui cãtre mâine, un mâine ce va exista, totuºi, fãrã
de îndoialã. Mulþi îºi închipuiserã, cu amãrãciune, cã ºirul de poveþe
se va întrerupe aici; cã nu mai sunt, ºi, deci, nici nu vor mai fi nu doar
temeiuri de a se înþelege ci chiar ureche în a le auzi ºi ochi spre a le
vedea; cã destrãmarea a venit ºi stãpâneºte. Dar gândul cã, poate,
aceste bãnuieli nu sunt decât o impresie ce rezultã, greºit, la vederea
Româniilor de suprafaþã ºi cã existã încã, în numãr, putere ºi valori,
un „altceva“ în noi ce meritã „lucrarea“ tãinicã, a biruit, precum ºi tre-
buia, pânã la urmã. Apoi, mi-a mai fost greu ºi sã arãt cã fapta, orica-
re sã fi fost, bine-meritã ºi se preþuieºte. Sunt oameni, nu puþini, ce
socotesc cã fãcând ceea ce au fãcut nu au dat altora decât fructul
natural ºi cã totul, venind de la sine, nu are vreo îndreptãþire mai înaltã.
Aceasta este, poate, un fel de smerenie ori, dacã o vom cântãri mai
mult, un simþãmânt al datoriei, pentru care nu se cere platã ºi nu se
cautã onoruri. 

Dar toate-acestea, vin, de fapt, dintr-o enigmã ºi dintr-o potrivi-
re. Am stãruit, de-aceea, ca sã se vadã aici, în toate acestea, partea
tainicã, implacabilã si secretã a lucrurilor ºi mai puþin biografia exte-
rioarã care, în orice caz, se va cunoaºte ºi se va cerceta; dar nu se

4



va mai putea cerceta secretul nostru de întocmire, stratul ireductibil
al fiecãrei prezenþe creatoare de istorie ºi de sens, ce se încifreazã,
poate, aici. Cãci doar înaintarea în taina marilor desfãºurãri este esenþialã
ºi, pretutindeni, ea lucreazã precum apele adânci, necunoscute, care
fac sã se prãvãleascã deodatã ceea ce pãrea pânã cu o clipã înainte
mai imutabil decât munþii.

La drept vorbind, aceastã alcãtuire fragilã ce am îngrijit ca sã
se nascã — ºi o avem aici spre a se aºeza oricând, în mâinile oricui va
avea trebuinþã de ea — existã fiindcã probabil aºa s-a hotãrât.

Ideea însãºi de a o face se reazemã pe convingerea cã nu gre-
ºim în ceea ce am început sã înãlþãm, cãrãmidã peste cãrãmidã, acolo
unde Stãpânirea este neatentã, nepriceputã ori, adeseori, iresponsa-
bilã. Dar împrejurarea cã Statul Român, de azi dar ºi de ieri, este inert
ori incapabil, nu trebuie sã împiedice omul harnic de la Fapta ce soco-
teºte cã trebuie sã constituie ºi de la îndeplinirea datoriei vieþii lui. Exis-
tã în toate acestea, un anumit mister, un mister de împãrtãºire ºi de
învoire la timpul ºi în felul ce ni s-a destinat.

O anumitã preistorie se întrevede, aºadar. Ea a început atunci
când, dându-mi seama cã nu mai trebuie aºteptat nimic de la fãcã-
torii-de-rãu, am hotãrât sã arãt cã puterea este la noi, acolo unde,
însã, se socoteºte de cãtre „creolul“ ciocoiesc cã ar fi nu „clasa pozi-
tivã“ — cum ºi este — ci „prostimea“, massa obligatã sã îl slujeascã,
omul fãrã istorie aparentã. Dar aceasta însemnã, de fapt, rãspunsul
cetãþenilor, venit de acolo de unde se aflã puterea adevãratã. Când
mi-am dat seama, într-o fracþiune de secundã, cã aceasta este con-
cluzia ireductibilã totul s-a lãmurit ca printr-un miracol neaºteptat.
Eram parcã în veacul fanariot când în România se scria în greceºte,
când dregãtoriile se împãrþeau de cãtre Protipentadã ºi pe când, ca
sã nu se amestece cu Rãul, oamenii þãrii se retrageau la Moºie, la
Mãnãstiri, în manuscris ºi în transmisiunea oralã de înþelepciuni ºi de
unde, la o vreme, ieºiserã Paºoptiºtii, Eminescu ºi Marii Învãþãtori.

Noi am început, astfel, lucrarea a ceea ce am numit, ca sã aibã
un nume de totem, „Asociaþia Românã pentru Patrimoniu“ în Iarna ce
a trecut. I-am spus aºa fiindcã noi suntem în Þara Pãrinþilor, adicã
în Þara Noastrã. Ideea însãºi cã astfel trebuie procedat a venit dintr-un
anumit simþãmânt de legitimitate. Dar ºi dintr-un sentiment de deznã-
dejde de când am aflat cã sunt, în România, biblioteci sãteºti ce se a-
flau în suferinþã ºi cu un buget neverosimil de mãrunt, uneori de abia
peste un milion de lei anual pentru cumpãrare de carte, abia cât douã
sute de pâini. „Douã sute de pâini“, adicã doar cu puþin peste o jumãta-
te de pâine pe zi. Iatã un peisaj de apocalipsã, o realitate unde pare
cã s-a înstãpânit Destrãmarea. Imaginea însãºi a cãrþilor interzise, puþine,
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aproape ignorate, tulburã nu doar pe cel care potriveºte cuvintele ºi
stãruie ca sã facã, la rândul lui, alte cãrþi, fiindcã este un fãcãtor-de-
bine. Ea ne reaminteºte ºi cã, înainte de orice ar fi fost esenþial în viaþa
fiecãruia, mai întâi a fost o carte de unde am luat Lumina Literelor ºi
a fost o ªcoalã unde un învãþãtor ne-a arãtat un drum.

De-aceea, la noi totul s-a fãcut aproape ca o misiune ºi ca o tainã,
prin dar venit din mâna omului adeseori anonim ºi poate chiar din re-
nunþare ºi din gândul bun cã, undeva, un copil ce are nevoie de lumi-
na Cãrþii, îi va mulþumi binefãcãtorului necunoscut.

Aceasta a fost — ºi este, fiindcã nu se încheie — o înºiruire de
evenimente tulburãtoare. Ele s-au constituit în faþa ochilor noºtri ºi ne-au
întãrit în a înainta cãtre stratul esenþial, de fapt cãtre acel loc enigma-
tic ce însemneazã deopotrivã univers de valori ºi univers al memoriei,
dar, mai întâi de toate, Urmã de existenþã în istorie. Dar aici sunt încã
prea multe rãmase în urmã sau lãsate deoparte cu nepãsare. De la
clãdirile cu vechime, exprimând tradiþie ºi memorie ºi pânã la cãrþi ui-
tate, risipite, pierdute,de la personalitãþi ignorate ºi fapte ce ar bine-
merita recunoaºtere publicã ºi exemplificare drept model social ºi pânã
la idei ce nu se evocã ºi se pierd ºi se uitã — iatã o imensã geogra-
fie de valori a cãror coeziune trebuie realizatã ºi pãzitã cãci, la drept
vorbind, Patrimoniul în sine este ceva tainic, este „Pomenirea Pãrinþilor“.
Noi am început prin a face catagrafia temelor, a ideilor, a domeniilor
ºi a personalitãþilor ce conteazã ºi care au dat Fapta Mare, nãzuind
ca sã arãtãm cã existã, dincolo de orice incidental de vreme rea, o
reþea de iniþiative ºi de acþiune colectivã care, uneori chiar fãrã a se
coordona sau fãrã a se cunoaºte, se întâlnesc sub regimul necesitãþii
morale ºi al imperativelor ce ne depãºesc.

Ideea însãºi de a reþine „Modelul Faptei Esenþiale“ ºi a-l arãta
pentru a se putea urmãri, înþelege ºi, dacã va fi vrednicie, sã se conti-
nue cât va fi omenet ºi Limba Românã în Carpaþi este ea însãºi tulbu-
rãtoare. Cred cã era acum aproape douãzeci de ani când, într-o searã
de comuniune tãcutã, în Bucureºti, între mulþi cãrturari care, destui,
astãzi nu mai sunt pe lume, am ascultat un fel de poveste de înþelep-
ciune, cititã, într-un fel cântat, melodios prin echilibru ºi desfãºurat în
trepte, ca de omilie, de straniul scriitor profetic care este Dan Zamfirescu.
Era poate mai mult decât o „poveste“, aºa cum se înfãþisa ca un ºir
de nume despre care însuºi faptul cã existau ne creeazã un simþãmânt
neobiºnuit, de înrãdãcinare ºi de stabilitate în Univers; litania, sau
„predania“, se chema „Pãrinþii Patriei“ ºi descria, la drept vorbind,
cerul nostru sufletesc, axa lumii noastre, totemul colectiv fãrã de care
totul s-ar fi precipitat în haos ºi ar fi pierdut orice fel de conþinut posi-
bil, aducând nimicul definitiv. Acum, când îmi amintesc tulburarea ce
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mã cuprinsese ascultând, pentru întâia oarã în forma de atunci — cu-
noscutã parcã sau presimþitã — acea invocare ca de Puteri ce apãrã
ºi insuflã, îmi dau seama cã, înaintând odatã cu vremurile ce se adã-
ugã fãrã a se simþi, ºirul canonic se sporeºte ºi el ºi se ramificã într-o
Carte Mare, deschisã, înmulþindu-se, cãci în aproape orice vreme —
dar mai ales la vremuri grele — sunt de trebuinþã Oamenii Mari, de fapt
„Pãrinþii Patriei de Azi“.

Într-un anume fel, aceºtia se gãsesc aici. Cãci în aceastã înºi-
ruire de tablou votiv, de bine-fãcãtori ºi întemeietori, care impune
prin numãr, diversitate ºi greutate a operei se aflã mulþi dintre cei care,
precum în sculpturile cu atlanþi, susþin Þara Idealã pe umerii lor, ca sã
nu se surpe ºi ca sã se afle, într-un mâine nedefinit dar poate îndepãr-
tat, în aceiaºi înfãþiºare lãuntricã precum odinioarã. Imaginea însãºi
este, atunci când se desfãºoarã cu lãrgimea trebuitoare, uimitor de
bogatã în chipuri ºi învãþãturi care nu au nevoie nici de cuvinte multe
ºi nici de invocare de ranguri, demnitãþi ºi dregãtorii. Aºa i-am ºi aºe-
zat, laolaltã ºi fãrã nici un fel de ordine anume cãci, privind totul de
sus, dintr-o perspectivã a epilogului care aceasta are însemnãtate mai
întâi, nu ar trebui sã existe precãdere ºi, la drept vorbind, nici nu existã.
Stau astfel la un loc învãþãtorul de þarã, vlãdica de „Þãri“, povãþuitorul
de tineri ºi de copii, desluºitorul de semne vechi, descoperitorul de forme
ºi culori de azi ori de alaltãieri, o lume cu toate stãrile sociale desfãºurate
fiindcã pretutindeni sentimentul misiunii a apãrut ºi „lucreazã“ în felul
lui nedesluºit, enigmatic, aºa cum pogoarã harul.

Astfel se explicã ºi cartea ce închei aici ºi care, dacã se va pu-
tea, va aduce vreodatã o înseninare ºi ea însãºi, poate, va deveni mo-
del; fiindcã, la drept vorbind, chiar dacã pentru Fapta noastrã bunã ºi
pentru Gândul Bun ne rãsplãteºte Dumnezeu, sentimentul cã efortul stã-
ruitor, uneori eroic, ajunge sã se ºtie ºi, poate, sã se ºi urmeze, întã-
reºte moral ºi confirmã, iluminând. Cãci noi suntem România tainicã,
oameni de tot felul ºi de peste tot,pentru care esenþial nu este de a
câºtiga în imediatul trecãtor ci de a fi încredinþaþi cã pentru locul aces-
ta, unde, într-un sat de departe, stau adormiþi cei ce ne aduserã lu-
minã ºi sens, pentru acest loc am fãcut „ce trebuia“. ªi la o vreme,
când o mai trebui, vom face ºi Predania definitivã, cãtre cei ce ne ur-
meazã ºi vor fi.

ARTUR SILVESTRI
Încheiatã la 14 Septembrie 2005,

de Ziua Înãlþãrii Sfintei Cruci

7



„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“.

Mitropolit Antonie Plãmãdealã — OPERA OMNIA  Mitropolit Nestor
Vornicescu — in memoriam — studiile monumentale dedicate epocii literare
strãromâne  Ioan Opriº — cercetãrile în domeniul patrimoniului cultural
 Constantin Ciopraga — contribuþia de „Învãþãtor al Þãrii“  Zoe Dumitrescu

Buºulenga — contribuþia de „Învãþãtor al Þãrii“  Ion Hangiu — monumentala
sintezã „Dicþionarul presei literare româneºti“  Ion Rotaru — monumen-
tala sintezã „O istorie a literaturii române“  Gabriel Strempel — monu-
mentalul „Catalog al manuscriselor româneºti“  Ion Ghinoiu — sinteza
„Pantheonul românesc“  Ovidiu Drimba — „Istoria culturii ºi civilizaþiei“
 Mihai Ungheanu, Ilie Bãdescu — lucrarea de revizuire istoriograficã „Enci-

clopedia valorilor reprimate“  Mircea Pãcurariu — monumentala lucrare
„Dicþionarul teologilor români“  Î.P.S. Arhiepiscop Bartolomeu Anania —
monumentala traducere a „Bibliei“ în limba românã  Romulus Vulcãnescu —
in memoriam — marea sintezã „Mitologia românã“  Constantin Joja — in
memoriam — contribuþia unicã la studiul arhitecturii româneºti  Edgar
Papu — in memoriam — istorica teorie a protocronismului  I.C. Chiþimia —
in memoriam — studii monumentale de culturã româneascã „veche“  Pandele
Olteanu — in memoriam — contribuþia la dezvoltarea cercetãrii Evului Mediu
românesc  Gh. Ivãnescu — in memoriam — marea  sintezã „Istoria limbii
române“  Dinu Adameºteanu — in memoriam — studiile de arheologie privind
Magna Graecia  Mariana Brãescu — promovarea tradiþiei româneºti ºi
valorilor patrimoniale de civilizaþie naþionalã prin publicaþiile editate de Casa
Lux, imagine a „României frumoase“ ºi a „României harnice“  Dumitru
Abrudan — la aniversarea a 150 de ani de la fondarea publicaþiei „Telegra-
ful român“, Patriarhul presei româneºti  Dumitru Bunoiu — publicaþia licealã
„Cuget Liber“  Iosif Bãcilã — publicaþia localistã „Almãjana“  Traian Galetaru —
publicaþia localistã „Suflet nou“, cea mai veche revistã culturalã din mediul rural
 Ion Bãnºoiu — colecþia „ªtiinþe sociale — Restitutio“, ed. „Paideia“  Florian

Dudaº —  pentru întreaga acþiune de editare ºi recuperare a marilor valori
româneºti, ed. „Lumina“  I.Opriºan — acþiunea de editare ºi recuperare
a marilor valori româneºti ºi pentru volumul „Troiþe româneºti“, ed. „Saeculum
I.O.“  Alexandru Stãnciulescu-Bârda — acþiunea editorialã, unicã în me-
diul rural: „Cuget românesc“  Tudor Nedelcea — colecþia editorialã „Ro-
mânii uitaþi“  D. Vatamaniuc — Ediþia Academicã „Eminescu“  Viorica
Enãchiuc — Ediþia ºi traducerea „Codex Rohonczi“  Dan Zamfirescu — mo-
numentala ediþie „Dobroljubije“, Filocalia slavonã a lui Paisie Velicikovski
 Nicolae Georgescu — ediþii alternative „Eminescu“  Petre Simionescu

— contribuþie deosebitã la cercetarea istoriograficã localã  Graþian Jucan
— ediþii de istorie localã, etnografie ºi folclor  Eugen Goia — studii ºi cercetãri
de istorie localã dedicate Þãrii Moþilor  Al. Nemoianu — opera, memora-
bilã, de antropologie culturalã  Gheorghe Jurma — „Dicþionarul scriitorilor
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din Caraº-Severin“  Alexandru Oproescu — lucrãri de istoriografie localã
dedicate judeþului Buzãu  Vasile Barba — contribuþia la cercetarea ºi afir-
marea culturii aromâne  Ervino Curtis — contribuþia la cercetarea culturii
istroromâne  Adrian Dinu Rachieru — antologii de literaturã basarabeanã
ºi bucovineanã  Ion di la Vidin — contribuþia la cercetarea istoriei culturii
românilor din Sudul Dunãrii  Mihai Cimpoi — contribuþia la conservarea
spiritualitãþii româneºti în Basarabia  Nicolae Dabija — contribuþia la conser-
varea spiritualitãþii româneºti în Basarabia  Vasile Tãrâþeanu — contribuþia
la conservarea spiritualitãþii româneºti în Bucovina  Corneliu Bucur — con-
tribuþia la dezvoltarea tezaurului muzeistic din România  Vasile Grigore —
crearea muzeului de artã „Vasile Grigore“  Bucur Chiriac — crearea colecþiei
de artã contemporanã care îi poartã numele  Vasile Parizescu — contri-
buþia la re-evaluarea picturii româneºti prin activitatea jurnalisticã ºi iniþia-
tivã profesionalã  Tudor Octavian — volumul „Pictori uitaþi“  Andrei
Ostap — in memoriam — memorabilã operã de sculptor monumentalist
 Vasile Dumitrache — monografia „Mânãstirile din Biserica Ortodoxã Românã“

(vol I-V)  Antoaneta Olteanu — sinteza „Calendarele poporului român“  Adrian
Bucurescu — studiul „Dacia secretã“  Corneliu Florea — contribuþia la is-
toria culturalã a diasporei  Florentin Smarandache — ansamblul operei
culturale ºi pentru lucrarea „Fourth Internaþional Anthology on Paradoxism“
 Marian Popa — „Istoria literaturii române de azi pe mâine“  Nicolae Dragoº,

Nicolae Dan Fruntelatã, M. Ungheanu — contribuþia la promovarea „lucefe-
rismului“, curent literar românesc  Ioan I. Mirea — opera artisticã unicã,
de pictor ºi poet  Th. Damian — revista „Luminã linã“ (New York)  Stan
V. Cristea — lucrãrile de istoriografie localã dedicatã judeþului Teleorman
 Vasile Barbu —  contribuþia la conservarea ºi afirmarea culturii româneºti

din Banatul Sârbesc  Ilie Purcaru — contribuþia la dezvoltarea reportaju-
lui românesc  Paul Anghel — „Istoria literaturii române. Modelul magic“  
Florin Constantiniu — contribuþia magistralã la cultivarea valorilor româ-
neºti  Alexandru Cristian Miloº — creaþia de idei literare originale  Lauri
Lindgren — activitate de propagare a limbii ºi literaturii române în Finlanda
 Trinþu Mãran, Viena — cercetãri privitoare la istoria românilor în Austria
 Gligor Popi — activitãþi de cercetare privitoare la istoria românilor din Bana-

tul Sârbesc ºi acþiunea culturalã întreprinsã în acest scop  Viorel Roman,
Bremen — activitatea de cercetare privitoare la istoria politicã a Românilor
ºi volumul „România în sfera de influenþã a Marilor Puteri“  Theodor
Codreanu — activitatea de istoric literar ºi studii de istoriografie literarã de-
dicate Basarabiei  Emilian Popescu — activitatea de bizantinolog ºi studi-
ile de sintezã privitoare la epigrafia daco-romanã  Vasile Oltean — cer-
cetãri de istorie localã ºi acþiuni de cercetãtor în domeniul culturii medievale
 Ion Pachia Tatomirescu — studii de daco-românisticã ºi activitãþi de „edi-

tor naþional“  Napoleon Sãvescu — acþiunea de re-vigorare a „dacismului“
ºi cercetãri personale efectuate în acest domeniu  Alexandru Ligor —
cercetãri ºi studii dedicate istoriografiei moldoveneºti  Lucian Hetco — acþi-
une culturalã desfãºuratã la conducerea revistei „Agero“ — Stuttgart ºi studii
personale publicate în cartea „Sufletul Românesc“  Veniamin Micle — acti-
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vitate de cercetãtor în domeniul istoriei locale ºi bisericeºti  Ion Ionescu —
activitate de cercetãtor în domeniul istoriei bisericeºti ºi culturii române vechi
 Jean-Louis Courriol — activitate de traducere ºi propagare a literaturii

române în mediile francofone  Svetlana Matta-Paleologu — cercetãri de
eminescologie ºi memorialisticã pe teme de culturã literarã românescã
 Sabin Bodea — acþiunea culturalã iniþiatã prin revista „Viaþa de Pretutin-

deni“  Nicolae Danciu Petniceanu — promovarea culturii ºi creaþiei regionale
prin revista „Eminescu“  Valeriu Bârgãu — acþiunea de promovare a cul-
turii ºi creaþiei regionale prin revista „Ardealul Literar“  Gheorghe Neagu —
acþiunea de promovare a culturii ºi creaþiei regionale prin revista „Oglinda
Literarã“  Eugen Evu — acþiunea de promovare a culturii ºi creaþiei regionale
prin revista „Provincia Corvina“  Dumitru Bãlãeþ — opera în domeniul bi-
blioteconomiei ºi cercetãri de istorie literarã veche  Ioan Barbu — opera
literarã de inspiraþie ortodoxã ºi activitatea culturalã în ansamblu  Ion
Gaghii — acþiunea culturalã în domeniul biblioteconomic  Virgil Cândea —
opera culturalã în ansamblu ºi cercetãrile dedicate donaþiilor voievodale la
Locurile Sfinte  Dumitru Bãlaºa — in memoriam — opera eminentã în dome-
niul „dacismului“ ºi studii de istoriografie localã  Petru Petrescu — opera
plasticã ºi literarã de inspiraþie arhaicã  Grigore Vieru — opera literarã ºi
civicã  Ion Sandu — studiile în materia patrimoniului cultural  Ion
Beldeanu — acþiune de stimulare a valorilor regionale, în cadrul revistei „Buco-
vina Literarã“  Modest Ghinea — iniþierea revistei de schit „Murmurul
Sihaºtrilor“  Alexandru Husar — activitatea de estetician ºi istoric al cul-
turii  Raoul ªorban — opera culturalã ºi studiile dedicate Transilvaniei
 Adrian Riza — in memoriam — studii dedicate Transilvaniei  Ion Filipciuc —

studiile dedicate „Mioriþei“  Florin Rotaru — cercetãri de istorie a cãrþii ºi
contribuþia în domeniul biblioteconomic  George Muntenu — in memoriam —
contribuþia fundamentalã în eminescologie  Achim Mihu — activitatea de
estetician ºi istoric al culturii  A.I. Brumaru — activitatea de estetician ºi
istoric al culturii  Emil Poenaru — studiile dedicate sanctuarului dacic de
la Sarmisegetuza  Constantin Daniel — in memoriam — studii de istorie
a civilizaþiilor ºi lucrarea „Miturile lui Zalmoxis“  D. Stãniloaie — pentru marea
sintezã „Filocalia“ ºi opera de teolog ortodox  Vasile Tomescu — monumen-
tala operã de muzicologie „Musica Daco-Romanã“  Dumitru Jompan — opera
de istoriografie localã, de muzicolog ºi folklorist  Lucia Olaru Nenati —
fondarea Centrului Naþional „Mihai Eminescu“ — Botoºani  Viorel Cozma —
opera muzicologicã  Virgiliu Radulian — opera culturalã ºi memorialisticã
 Ion Drãguºanul — sinteza „Datina, Biblia românilor“  Emil Satco — studii

de istoria Bucovinei ºi lucrarea „Enciclopedia Bucovinei“  Calinic Argatu —
opera culturalã ºi contribuþia eminentã la editarea scrierilor ªcolii Cernicane
 Aurel Sasu —  opera culturalã ºi contribuþia eminentã la istoria culturalã

a românilor-americani  Vasile Drãguþ —  in memoriam — opera ºi contribuþia
la istoria monumentelor de artã moldoveneºti  Dan Culcer — contribuþia
deosebitã la dezvoltarea dialogului de idei în România prin revista „Asyme-
tria“ (Paris)  Pãr. Ghelasie Gheorghe — in memoriam — pentru opera de
povãþuitor al naþiunii ºi de cãrturar mânãstiresc.
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EXEMPLUL FAPTEI

Antonie Plãmãdealã
Provin dintr-o parte de þarã care nu se mai aflã azi în ro-

tundul alcãtuirii statului românesc. M-am nãscut în Basarabia,
localitatea Stolniceni, jud. Lãpuºna (azi raionul Hânceºti din Repu-
blica Moldova), în 17 noiembrie 1926. Acolo mi-am petrecut co-
pilãria, alãturi de ceilalþi cinci fraþi ai mei, ºi acolo am terminat
clasele primare.

În 1937, rãspunzând unui imbold lãuntric ºi ascultând ºi
de sfatul pãrinþilor, m-am înscris la Seminarul teologic „Gavriil
Bãnulescu Bodoni“, din Chiºinãu. Întâmplându-se însã ca, în 1940,
Basarabia sã fie ocupatã de trupele sovietice, cursurile Semina-
rului au fost suspendate, iar eu care nu apucasem sã le termin
(eram în anul III), m-am înscris la ªcoala Pedagogicã din Chiºinãu.
care mai rãmãsese în funcþiune. Am terminat aici primul an ºi
m-am înscris în cel de-al doilea, când Basarabia a revenit la sânul
patriei-mame ºi eu m-am reînscris la Seminarul teologic din
Chiºinãu. Dar nici acum n-am avut norocul sã-mi finalizez studiile
dat fiind faptul cã, apropiindu-se, în 1944, linia frontului de Chiºinãu,
m-am refugiat, cu toatã familia la Iºalniþa, lângã Craiova. M-am
înscris, în toamna acelui an, la Seminarul „Nifon Mitropolitul“ din
Bucureºti pe care l-am absolvit pe un loc fruntaº, în 1945.

Reflectând la spusa cronicarului cã „nu sunt vremurile sub
om, ci bietul om sub vremi“, îmi dau seama cât de zbuciumatã
a fost perioada copilãriei mele. Dar aºa au fost în timpurile ace-
lea pentru toatã lumea.

Din nefericire, nici anii care au urmat n-au fost mai priel-
nici unei vieþi liniºtite ºi prospere. În toamna aceluiaºi an (1945)
m-am înscris la Facultatea de Teologie a Universitãþii din Bucureºti,
audiind în paralel ºi cursuri la Facultatea de Litere ºi Filosofie. În
ambele instituþii, se aflau la catedrã, la acea datã, personalitãþi
de înalt prestigiu ale învãþãmîntului universitar românesc. La Teolo-
gie voi aminti nume ca cele ale lui Teodor M. Popescu, Haralam-
bie Rovenþa, Gala Galaction, I.G. Coman, Petre Vintilescu etc. iar
dincolo, la Filosofie, voi aminti pe Anton Dimitriu, Mircea Florian,
G. Cãlinescu, Tudor Vianu ºi I. Zamfirescu.
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Am cãutat sã le cinstesc memoria, sã le pãstrez ºi sã le
valorific moºtenirea iar eu sã sporesc, pe cât posibil, zestrea mo-
ral-spiritualã ºi materialã a Mitropoliei Transilvaniei.

Experienþa administrativã de la Buzãu m-a ajutat ca îndatã
dupã instalare sã mã ocup de renovarea reºedinþei mitropolitane
ºi de extinderea acesteia prin construirea unui corp nou de clã-
dire, cu salã de consiliu ºi expoziþie patrimoniali Am renovat ºi
extins schitul Pãltiniº, dar cea mai mare lucrare pe care am de-
marat-o ºi pe care mi-a ajutat Dumnezeu sã o finalizez a fost cea
de la Mãnãstirea „Brâncoveanu“ de la Sâmbãta de Sus, unde am
construit incinta, respectiv corpul de clãdiri în formã de patrula-
ter din jurul bisericuþei ctitoritã de Constantin Brâncoveanu ºi care
se afla în câmpul liber, departe de chiliile cãlugãrilor. În interiorul
complexului de clãdiri am zidit o nouã bisericã, mai spaþioasã decât
monumentul istoric. A urmai apoi construirea „Academiei teo-
logice“ de la Sâmbãta, clãdire cu douã etaje ºi mansardã în care
au avut loc deja mai multe întruniri cu caracter teologic,
duhovnicesc ºi cultural.

Sfinþirea complexului arhitectural de la Sâmbãta s-a fãcut
de cãtre patriarhul ecumenic de Constantinopol, Bartolomeu I,
de cãtre Prea Fericitul Teoctist, patriarhul României ºi de cãtre
un sobor de ierarhi ºi preoþi.

Despre dificultãþile ºi piedicile pe care le-am avut în ampla
lucrare de la Sâmbãta nu voi mai aminti acuma. Dorind doar sã
spun cã tot ce s-a înãlþat acolo este spre lauda lui Dumnezeu,
spre cinstirea memoriei înaintaºilor ºi spre mântuirea sufleteas-
cã a credincioºilor. Acolo mi-am pregãtit ºi eu loc de odihnã.

Cât despre osteneala scrisului, ºi spun ostenealã pentru
cã a însemnat efectiv o preocupare de zi ºi de noapte, în toþi
anii de când mi-am terminat studiile, aceastã ostenealã s-a concre-
tizat în peste 40 de volume ºi în sute de studii, articole, recen-
zii, cronici, etc. Pe lângã lucrãrile ºi studiile de cuprins teologic,
ecumenic ºi cultural-istoric, am valorificat fonduri de arhivã precum
cele ale Patriarhiei, Episcopiei Buzãului ºi Mitropoliei Ardealului. Aº
menþiona volumele cu corespondenþa patriarhului Miron Cristea
(în total 5 volume), iar în curs de tipãrire se aflã alte volume cu
corespondenþa mitropolitului Bucovinei, Visarion Puiu, mort în exil.
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Am readus în actualitate chipul unor mari personalitãþi ale
spiritualitãþii istoriei ºi culturii neamului, în volume precum: „Clerici
ortodocºi, ctitori de limbã ºi culturã româneascã“. Bucureºti,
1977, „Dascãli de cuget ºi simþire Româneascã“, Bucureºti,
1981, „Nume ºi fapte din istoria culturii româneºti“, Bucureºti,
1983, „Calendar de inimã româneascã“, Sibiu, 1988, „Alte file
de calendar de inimã româneascã“, Sibiu, 1988.

Am pus în luminã zestrea duhovniceascã a Ortodoxiei, în
volume precum: „Tradiþie ºi libertate în spiritualitatea ortodoxã“,
Sibiu, 1983, „Vocaþie ºi misiune creºtinã în vremea noastrã“, Sibiu,
1984, „Preotul în bisericã, în lume ºi acasã“, Sibiu, 1996.

Prestaþia omileticã ºi Cateheticã am concretizat-o în volu-
me precum: „Tâlcuiri noi la texte vechi. Predici“, Sibiu, 1989 ºi
„Cuvinte la zile mari“, Sibiu 1989.

Dar nu este locul potrivit sã redau aici o listã bibliograficã
ºi nici nu se cade sã fac eu lucrul acesta.

Pe când eram în anul III de studii a trebuit sã reiau din nou
calea pribegiei. Pus sub urmãrire, din cauza implicãrii în organiza-
þii studenþeºti anticomuniste, a trebuit sã pãrãsesc Bucureºtiul,
oprindu-mã tocmai la Baia Mare. Fiind aproape de Cluj, m-am
înscris, la sfârºitul aceluiaºi an universitar (1948/1949) la Insti-
tutul Teologic Universitar de acolo, prestând examenele din
sesiunea de varã ºi promovând ºi examenul de licenþã, cu o tezã
al cãrui titlu era: „Importanþa antropologiei carreliene pentru o
pedagogie creºtinã“. Îndrumãtorul tezei mele a fost profesorul
de Omileticã, Cateheticã ºi Pedagogie — Nicolae Balcã.

Odatã studiile terminate, am reflectat la ceea ce voi face
în viaþã. Era firesc sã merg pe calea slujirii Bisericii. ªi aºa s-a
ºi întâmplat. Dar pe o cale mai deosebirã aº spune ºi, în orice
caz, mai asprã: calea cãlugãriei.

N-aº tãinui influenþa care s-a rãsfrânt asupra mea, în
adoptarea unei astfel de decizii, din partea poetului, ziaristului ºi
cãlugãrului Sandu Tudor, de la Mãnãstirea Antim, din Bucureºti,
ºi a ieromonahului ºi duhovnicului Arsenie Boca, de la Mãnãstirea
Brâncoveanu, de la Sâmbãta de Sus. Aºa se face cã în vara lui
1949 am fost hirotonit diacon, de cãtre episcopul Andrei Mageru
de la Arad, iar în septembrie 1949 am fost cãlugãrit la
Mãnãstirea Prislop, jud. Hunedoara. Atunci am primit numele
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de Antonie, cu care voi rãspunde înaintea scaunului de judecatã,
cel din ceruri.

Dar mi-a fost dat sã fiu judecat chiar în anul cãlugãriei mele
de cãtre o instanþã lumeascã ºi anume Tribunalul Militar din
Bucureºti, pentru acuze de „uneltire împotriva siguranþei Statului“,
sentinþã standard pentru toþi indezirabilii politici. Am primit o con-
damnare, în contumacie, de 7 ani temniþã grea ºi 5 ani degra-
dare civicã.

Cum la Prislop nu mai puteam rãmâne, m-am ascuns o vre-
me în Bucureºti, apoi în schitul Crasna din judeþul Gorj ºi în Mãnã-
stirea Slatina, judeþul Suceava. Aici am întâlnit un alt cãlugãr cu
viaþa îmbunãtãþitã, întruchipare a duhului fierbinte ºi a smereniei —
ierom. Ilie Cleopa, Am poposit ºi la Mãnãstirile Râºca ºi Dra-
gomirna. La ultima, unde am îndeplinit ascultarea de a organi-
za ºi pune în ordine arhiva, am descoperit valoroase documente
din epoca lui ªtefan cel Mare, ºi cea a ctitorului mãnãstirii,
Anastasie Crimca ºi unul chiar din secolul al XIV-lea.

În august 1953 m-am învrednicit în calitate de cãlugãr la
Dragomirna sã primesc harul hirotoniei în treapta de preot, prin
punerea mâinilor arhiereului Partenie Ciopron, fost episcop al
Armatei. Hirotonia a avut loc la mãnãstirea Slatina.

Exact peste un an, în aug. 1954, am fost reperat de
organele de ordine ºi arestat la Iaºi, unde participasem la vizita
patriarhului Bulgariei. Am stat în penitenciarul din Iaºi, apoi în
penitenciarul din Bucureºti ºi în sfârºit în penitenciarul din Jilava.
În 1956 am fost graþiat, primind astfel încã o „diplomã acade-
micã“, pe aceea de deþinut politic. Viaþa mea din acei ani plini
de suferinþe ºi de umilinþe se va reflecta în romanul „Trei cea-
suri în iad“, pe care l-am publicat în 1970, la Editura Eminescu,
din Bucureºti.

Redevenit, cel puþin din punct de vedere juridic, liber, m-am
înscris, în 1956, la cursurile de magisteriu (cum se numea doc-
toratul pe atunci), la Institutul Teologic Universitar din Bucureºti.
Dar pe cine îi iubeºte Dumnezeu, pe acela îl ºi încearcã ºi iatã
cã din nou m-a încercat ºi pe mine. Înainte de finalizarea acestor
studii am fost exmatriculat pentru antecedente politice ºi exclus
din rândurile preoþilor ºi monahilor.
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Postura în care am ajuns a fost aceea de ºomer ºi zilier.
Abia în 1961 s-au mai limpezit lucrurile ºi am primit „buletin de
identitate“ pentru Bucureºti, unde îmi era familia ºi am ºi fost
angajat, cu greu desigur, la o fabricã de Mase Plastice. Timp de
10 ani de zile am lucrat, respectiv am ucenicit în acea între-
prindere, pentru cã am pornit foarte de jos, de la îngrijitor, la
transportator de materiale, la muncitor-ajutãtor ºi în final la ope-
rator chimist.

Dacã mã gândesc bine la toþi anii de dupã rãzboi, cãlugãria
mea „în civil“ a fost mai bogatã în ascultãri ºi nevoinþe decât dacã
aº fi petrecut toþi aceºti ani într-o mãnãstire.

„Primãvara de la Praga“ a adus o înseninare ºi în viaþa mea.
Patriarhul, de pioasã memorie, Justinian Marina mi-a mijlocit posi-
bilitatea de a-mi termina cursurile de doctorat ºi m-a readus în
viaþa bisericeascã, numindu-mã, la cerere, secretar-ºef la Insti-
tutul Teologic Universitar din Bucureºti. Tot patriarhul Justinian
mi-a înlesnit posibilitatea de a pleca în 1968, cu o bursã de studii
la „Heythrop College“, institut catolic de rang universitar, de lângã
Oxford. Aici am redactat teza de doctorat cu titlul „Biserica slu-
jitoare în gândirea occidentalã, din punct de vedere ortodox“ pe
care am susþinut-o în 1970, primind calificativul „magna cum
laudae“. Înainte de susþinerea tezei ºi acordarea titlului de doc-
tor a trebuit sã susþin alte douã lucrãri, spre a putea fi evaluat
nivelul meu de pregãtire, în vederea admiterii la susþinerea exa-
menului final de doctorat.

Pe parcursul ºederii mele în Anglia, am participat la multe
întruniri ecumenice, simpozioane ºi conferinþe, dar nu numai în
Anglia ci ºi în alte þãri precum Belgia, Franþa, Spania. De aseme-
nea am avut prilejul sã cunosc tradiþiile vieþii monastice din apusul
Europei ºi sã împãrtãºesc ºi monahilor catolici tradiþiile mona-
hismului rãsãritean. Aceste întâlniri cu oameni ºi tradiþii de viaþã
creºtinã mi-au folosit ºi pentru a concretiza un plan pe care mi-l
fãcusem, anume, de a scrie o carte despre tradiþia monasticã
din Biserica rãsãriteanã. Acest plan s-a concretizat, ceva mai
târziu, prin volumul „Tradiþie ºi libertate în spiritualitatea ortodoxã“,
care a apãrut la Sibiu, în 1983, având 410 pagini.

Dupã doi ani de ºedere în Anglia, având deja teza de docto-
rat susþinutã acolo, sub îndrumarea prof. Robert Murray, patriar-
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hul Justinian m-a rechemat în þarã, având intenþia sã mã propunã
Sf. Sinod pentru funcþia de episcop-vicar patriarhal. Acest eveni-
ment al promovãrii mele ca ierarh a avut loc în ºedinþa Sf. Sinod
din 25 noiembrie 1970. În decembrie am fost hirotonit arhiereu
de cãtre patriarhul Justinian ºi de cãtre mitropolitul Tit Simedrea
ºi episcopul vicar patriarhal Antim Nica, deºi s-au fãcut încer-
cãri, din partea autoritãþilor politice de a se împiedica promo-
varea mea, datoritã antecedentelor de care am vorbit.

Pot sã spun cã a început o noua etapã a vieþii mele, când
mã puteam dãrui slujirii Bisericii lui Hristos ºi sã-mi împlinesc
menirea, care credeam eu cã mi-a fost hãrãzitã. Desigur cã nu
a fost nici pe mai departe uºor, pentru cã trãiam, precum ºtim
cu toþii, într-un regim politic restrictiv, mai ales pentru Bisericã.

Responsabilitatea care mi s-a încredinþat de cãtre patriar-
hul Justinian a fost cea a Relaþiilor externe ale Bisericii, ca ºi
cea a Comisiei de pictura bisericeascã. Dupã un an, respectiv
din septembrie 1971, am fost numit ºi rector al Institutului Teo-
logic Universitar din Bucureºti, funcþie pe care am îndeplinit-o timp
de doi ani. Eram ºi secretarul Sfântului Sinod.

În 1972 am susþinut ºi în cadrul Institutului Teologic din
Bucureºti al doilea examen de doctorat, dupã cel din Anglia, cu
teza lucratã în Anglia ºi care avea titlul: „Biserica slujitoare în Sfân-
ta Scripturã, Sfânta Tradiþie ºi în Teologia contemporanã“. Con-
ducãtorul meu de doctorat la Bucureºti a fost pãrintele Dumitru
Stãniloae.

În funcþia de conducãtor al Sectorului relaþiilor externe bi-
sericeºti am reprezentat Biserica Ortodoxã Românã la multe în-
truniri cu caracter ecumenic. Astfel, am participat la adunãrile
generale (a V-a, a VI-a, a VII-a) ale Conferinþei Bisericilor europe-
ne. Fãcând parte din comitetul de conducere a acestei Conferinþe
(la a VII-a Adunare generalã din Creta, 1979, am fost ales între
preºedinþii organizaþiei). Începând cu 1971 am fãcut parte din
Comisia interortodoxã pentru pregãtirea Sfântului ºi Marelui Sinod
al Ortodoxiei. În 1972 am condus o delegaþie a B.O.R. în vizitã
la papa Paul al VI-lea, la Roma. Din 1975 am luat parte la toate
întrunirile importante ale Consiliului Ecumenic al Bisericilor, fiind
ales ºi aici în Comitetul central ºi în Comitelui financiar ale aces-
tui organism ecumenic. Cât priveºte domeniul relaþiilor Bisericii
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noastre cu Bisericile ortodoxe surori ºi cu alte Biserici ºi confe-
siuni, am fãcut parte din delegaþiile patriarhale care au vizitat
þãri precum Germania, Austria, Suedia, Belgia, S.U.A., Israel,
Turcia, Grecia, Cipru, Kenya, Cuba, India, Norvegia, Danemarca,
Franþa, Polonia, Ungaria etc. În calitate de rector al Institutului
Teologic Universitar din Bucureºti am participat la mai multe
întruniri ºi conferinþe ale facultãþilor de Teologie din diferite þãri.
precum Spania ºi Grecia.

Este practic greu de a menþiona toate activitãþile ºi respon-
sabilitãþile cãrora a trebuit a le face faþã în calitatea de condu-
cãtor al Sectorului Relaþiilor Externe bisericeºti. Am oferit doar
câteva exemple spre a rãspunde parþial la acea posibilã între-
bare, pe care o repet: „De ce?, Pentru ce?“ mi s-a acordat pre-
miul Asociaþiei Române pentru Patrimoniu.

Desigur cã toate cele menþionate au presupus eforturi ºi
multe griji. Apoi nu trebuie înþelese aceste responsabilitãþi ºi rea-
lizãri neapãrat ca merite personale ale subsemnatului ci ca mãr-
turii ale activitãþii ºi prezenþei Bisericii noastre în contextul lumii
contemporane.

În 1979 am fost ales ca episcop al Episcopiei Buzãului. Am
pãstorit aici pânã în 1982, când am ajuns mitropolit al Ardealului.

Activitatea mea la Buzãu survenea dupã cutremurul din
1977, care a avut epicentrul în zona Vrancea. Distrugerile cau-
zate bisericilor ºi reºedinþei episcopiile au fost enorme. Principala
mea preocupare a fost înlãturarea consecinþelor cutremurului.
Practic, am început o vastã lucrare de refacere ºi renovare a
tuturor bisericilor ºi a reºedinþei ºi catedralei episcopale.

În 1982 am venit la Sibiu, fiind ales Mitropolit al Ardealului.
Aº putea spune cã aici ºi acum mi-a fost datã ºansa a mã dãrui
trup ºi suflet misiunii ºi vocaþiei cu care m-a înzestrat Dumnezeu.
Am devenit succesorul unor mari personalitãþi ale vieþii bisericeºti
transilvãnene, precum mitropoliþii Andrei ªaguna, Miron Romanul,
Nicolae Bãlan, Nicolae Colan ºi Nicolae Mladin.

Mulþi cunosc roadele ostenelilor mele ºi le-au ºi apreciat,
acordându-mi unele titluri academice precum cel de Doctor
Honoris Causa. Am primit astfel de titluri de la Facultatea de Teolo-
gie din Presow — Cehoslovacia, de la Universitatea din Oradea ºi
de la Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu.
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Dacã am fost pus ºi acum în situaþia de a vorbi totuºi despre
mine, n-am fãcut altceva decât sã rãspund provocãrii Dumnea-
voastrã. Mi-aþi adresat întrebãri ca acestea: Ce am fãcut? Care
a fost motivaþia? În ce condiþii am lucrat? De la cine am luat
povaþã? etc.

Rãspunsurile date s-ar dori, dacã-mi este îngãduit, sã fie
un imbold mai ales pentru cei tineri ca sã nu se lase copleºiþi
de greutãþi, care pot surveni în viaþa oamenilor, aºa cum s-a întâm-
plat în propria mea viaþã. Apoi aº dori sã fie înþelese, tot de cãtre
tineri, ca un îndemn pe care ni l-a adresat tuturor Sfântul Apostol
Pavel zicând: „Rãscumpãraþi vremea cãci zilele rele sunt“.

Viaþa trebuie privitã cu încredere, cu curaj dar ºi cu respon-
sabilitate.

Credinþa, speranþa ºi dragostea trebuie sã primeze în tot
ceea ce întreprindem. Fãrã ajutorul ºi purtarea de grijã a lui Dum-
nezeu nu putem realiza nimic important în viaþã.

Alt gând pe care aº dori sã-l exprim ar fi acela cã trebuie
sã avem mereu conºtiinþa cã suntem datori mereu altora cu
povaþa, cu îndemnul, cu exemplul ºi cu slujirea.

Primesc Premiul de excelenþã pe care mi l-aþi acordat ca
pe un semn de cinstire adus Bisericii ºi credincioºilor ei, cãrora
mi-am închinat, cu bucurie, toatã viaþa mea. Fie ca bunul Dumnezeu
sã ne hãrãzeascã tuturor sãnãtate ºi speranþã de mântuire.

*

Semnul meu rãmâne „Academia de la Sâmbãta“.
Rolul Academiei de la Sâmbãta de Sus este cel de cultura-

lizare a neamului românesc. Ea este fãcutã absolut independent
faþã de alte academii din lume. Am gândit-o sã fie pentru poporul
român, în primul rând, un mijloc de repunere în prim-plan a
valorilor creºtine. Dar am gândit-o la început ca pe un loc de
organizare de conferinþe ºi ceva mai mult: sã fac un loc de vacanþã
pentru preotesele ºi preoþii de la noi. Aºadar, la început, am gân-
dit-o ca pe o Academie limitatã la nevoia de Episcopie ºi la nevoia
Mãnãstirii Brâncoveanu. Nu i-am dat importanþa pe care se pare
cã o va lua sau pe care ºi-a dobândit-o într-un an de zile. Însã
am gândit-o ca pe o casã care sã fie locuitã de cei care vor sã
participe la congrese, la orice fel de întâlniri ºi a ieºit mult mai
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mare ºi mai importantã. Pe mine mã intereseazã un singur
lucru ºi anume ca poporul român sã beneficieze de aceastã
Academie. Dacã ea îºi ia în timp ºi alte roluri, asta o priveºte
ºi mã bucurã. 

Dar iniþial am gândit-o ca pe ceva necesar, aici în Transilva-
nia. La „Academia de la Sâmbãta“ se pot organiza însã conferinþe
destul de mari, de pânã la 150 de invitaþi. Întâlniri din care sã
învãþãm ºi noi ºi sã-ºi foloseascã conferenþiarii; dar în special am
fãcut-o acolo, în acel loc (cu o naturã mirificã) pentru ca sã le
oferim un loc plãcut. ªtiþi cum este aºezatã. La poalele Munþilor
Fãgãraº, foarte aproape de Mãnãstire. Dar viaþa monahalã sã
rãmânã în mãnãstire. Sala de conferinþe — înafarã! ºi tocmai pen-
tru aceasta, în ultima vreme, m-am gândit sã-i fac în spate ºi o
trapezã, cu bucãtãrie, salã de mese ºi aºa mai departe, pentru
ca sã capete mai multã individualitate ºi mai multã specifici-
tate. Am început lucrãrile ºi sper ca vara viitoare sã fie gata.
Pentru cã în felul acesta îi dau raþiunea de a fi singurã, dar nu
independentã, cât este Mãnãstirea. Stareþul va fi stareþ ºi acolo.
Nu mã amestec în programele conferinþelor. Totul e sã fie orga-
nizat ºi sã-mi garanteze cuminþenia conferenþiarilor. Dar tema-
tica îi priveºte pe dânºii. Eu mã voi bucura cã vor participa la con-
ferinþe cât mai mulþi, care-ºi vor gãsi acolo liniºtea de care au
nevoie ºi aº dori ca tematica sã aibã legãturã ºi cu doctrina creº-
tinã. De aceea mã voi bucura cã am terminat-o în 1993, când,
încã, moneda avea o oarecare stabilitate. Dar de atunci încoace,
s-a deteriorat aºa încât aº zice cã m-a costat mai mult decât mã-
nãstirea. ªi revin. ªi spun cã am creat un loc anume, acolo lângã
mãnãstire, în care conferenþiarii îºi spun pãrerile, dar nu vor uita
cã sunt într-o mãnãstire. Eu am vrut sã se ºtie acest lucru.

ªi am mai vrut ºi sã se studieze, sã fie loc de învãþãturã.
Am adus multe cãrþi de valoare: 100 de volume din secolul al
XV-lea, peste 100 din secolul al XVI ºi mult peste 100 din seco-
lul al XVII-lea. Intenþionez sã dau toatã biblioteca mea la Mãnãsti-
rea de la Sâmbãta. Mai am încã douã camere de cãrþi de valoa-
re ºi, pe lângã ele, încã atâtea obiecte care meritã sã fie expuse
în cele douã sãli mari cât întinderea mãnãstirii. Mã mândresc
cu aceastã bibliotecã. Cele mai valoroase lucruri pe care le
am în muzeu sunt cãrþile. ªi încã vreau sã mai expun ceva.
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Am câteva sute de scrisori ale oamenilor mari: scriitori, politi-
cieni, le-am extras acum ºi continui sã le expun tot în bibliotecã,
în dulapuri mici (încã 50 de dulapuri) în care sã se afle aceste
scrisori de mare valoare. Aºa s-au strâns scrisorile de la Nichifor
Crainic, Tudor Arghezi, Dimitrie Bolintineanu, de la unii oameni
de culturã. Vreau sã le expun la muzeul Mãnãstirii de la Sâmbã-
ta mai ales pentru educarea tineretului, care va veni, le va
vedea ºi cine ºtie... Poate ºi dintre dânºii vor fi unii care vor avea
asemenea scrisori, ce se vor aduna în timp. Sunt foarte impor-
tante, mai ales pentru tinerii care vor sã ia model, cum sã
facã ºi ei ceva ca sã rãmânã în muzeu. ªi sunt foarte bucuros
cã am fost înþeles de cei de la mãnãstire. Am ales ºi textele care
vor fi expuse. ªi poate acest muzeu va deveni în timp cel mai impor-
tant muzeu pus la dispoziþia ºcolilor, ei vor gãsi aici modele. 

Între altele, am acolo corespondenþã de-a lui Arghezi. Nu
cu el, ci corespondenþa lui personalã. Deºi l-am cunoscut, nu am
purtat corespondenþã. Mi-aduc aminte:... eram încã student ºi
am fost la el acasã, a fost o întâlnire emoþionantã pentru mine.
Parcã-l vãd ºi acum... Dar scrisorile lui ºi ale celorlalþi vor deveni
buni sfãtuitori ai tinerilor care vor vizita muzeul. Pentru cã, întot-
deauna, modelul îl face pe cel ce-l vede sã doreascã ceva, sã
realizeze ºi el ceva. Iar aceste modele le am eu acolo, la Mã-
nãstirea Sâmbãta. Pe lângã cãrþi am expus din tinereþele mele
ºi covoare de familie, icoane pe sticlã, foarte multe adunate în
timp de douãzeci de ani, altele de la Bucureºti ºi descopãr cã
nu mai am loc.

Îmi aduc aminte, când eram eu tânãr ºi vizitam asemenea
muzee, unde se vorbea despre scriitori mari, parcã aº fi dorit
sã fiu ºi eu ca ei. Deocamdatã, eu mã cãznesc sã pun la dispo-
ziþia lor ceea ce aº fi dorit în tinereþea mea: Sã vãd. ªi cred cã
muzeul va atrage mulþi vizitatori ºi printre ei sã se afle ºi aceia
care creeazã lucruri ce trebuie sã rãmânã. Sper cã am reuºit!

Nu ºtiu cum sã vã spun, dar deocamdatã lumea asta îmi
apare ca un „ceva“ care se pune peste o altã lume... Lume, în
care cuvântul scris are alt rol; chiar ºi maºinãriile care prind
cuvântul scris s-au schimbat. Mi-aduc aminte cum scriam eu.
Nopþile. Cum am scris cele 40 de volume. Eu însumi, uneori fãrã
maºina de scris. Totuºi... le-am creat. Mã întreabã unii dacã folo-
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sesc calculatorul. Nu! Nu numai, aºa cum am spus, cã-mi place
sã scriu prima idee pe o foaie albã, ci ºi din cauzã cã acest cal-
culator este... ceva care vine peste mine! ºi nu m-am putut obiºnui
cu el. ªi nici nu urmãresc sã mã obiºnuiesc, dar cei cu care lucrez
eu au început sã-l foloseascã aºa încât... dacã nu eu, ei se vor
obiºnui cu el ºi eu prin ei, voi putea sã mã manifest cât îmi va
da Dumnezeu vreme. 

Mi-am mai reamintit acum, spunând acestea, despre defi-
niþia teologiei: „Omul este o fiinþã religioasã“... Ce rol au în viaþa
omului, filozofia, celelalte ºtiinþe...? Toate sunt ºtiinþe potrivite ºi
la nivelul omului. Absolut. Omul e religios, dar pentru asta nu
înseamnã cã-ºi limiteazã activitatea lui la religie. Pentru cã omul
religios cu adevãrat, omul deºtept cu adevãrat, gãseºte religia
în toate. Nimic nu este în afara religiei. De aceea, nu sunt împotri-
va ºtiinþelor, a filozofiei în special ºi nici ele nu au ce reproºa teolo-
giei. În ceea ce priveºte... o nouã întâlnire, un alt dialog.... alte
povãþuiri.... Dacã vom mai putea! Vine un sfârºit pentru toþi. Sã
fie cât mai îndepãrtat!? Dar eu zic altceva: Sã fie când vrea
Dumnezeu.

Asta îmi dã un fel de înseninare în faþa lumii de acum.

O SCRISOARE CÃTRE NEPOÞI

Vasile G. Barba
Dragi nepoþi, în munþii Alpi din Elveþia, în cantonul Graubunden

trãiesc 44.000 de retoromani. Sunt rude de limbã ºi, poate de
sânge, cu sutele de mii de macedo-români care trãesc în Pind.
În Alpi ºi în Pind limba romanã se vorbeºte de peste 2.000 de
ani. Muntele este casã ºi pentru reto-romani ºi pentru macedo-
români.

De 42 de ani, din anul 1938, limba reto-romanã din Alpi
este a patra limbã recunoscutã ca limbã de stat în Elveþia unde
trãiesc 6.500.000 de locuitori. Celelalte trei limbi sunt: germa-
na (72%), franceza (22%) ºi italiana (5,3%). Pentru 44.000 de
retoromani (mai puþini de 1% din toþi elveþienii) Elveþia are ºcoli,
biserici, jurnale, reviste, programe la radio ºi televiziune etc. în
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limba reto-romanã Tot ce se scrie oficial pentru elveþieni se scrie
în cele patru limbi.

Deoarece elveþienii de limbã reto-romanã sunt puþini (0,7%),
sunt înconjurati de elveþieni care vorbesc limba germanã ºi sunt
vecini cu douã state de limbã germanã (Austria ºi Germania) unde
pot sã circule ºi sã lucreze, ei învatã la ºcoala primarã (patru
clase) ºi limba germanã de douã ori pe sãptãmânã. Dar, la toate
celelalte lecþii învaþã în limba pãrinteascã, limba reto-romanã. La
ºcolile mai înalte, învaþã în limba germanã care este pentru ei
limba pâinii. Dar ºi la aceste ºcoli guvernul elveþian le plãteºte
dascãli care þin lecþii de limbã ºi literaturã reto-romanã de douã
ori pe sãptãmânã. 

Cu germana, retoromanul îºi câºtigã mai uºor pâinea; cu
limba romanã îºi cinsteºte înaintaºii/strãmoºii ºi dã hranã inimii.

Deoarece reto-romanii sunt mult mai puþini decât noi, nu
au un stat numai al lor, vrând-nevrând trebuie sã înveþe, pe lãngã
limba lor, încã o limbã, aceea care se vorbeºte de cei mai mulþi
din statul lor: limba germanã. Cu aceastã a doua limbã pot sã
se înþeleagã cu milioanele de germani din Elveþia ºi din celelalte
state de limbã germanã. Dar, limba lor n-au lãsat-o ºi guvernul
îi ajutã ca s-o pãstreze curatã ºi s-o lase mai bogatã la nepoþi ºi
strãnepoþi. Astfel, retoromanii au ajuns sã fie bilingvi. Toþi învaþã,
încã din copilãrie, douã limbi. N-au lãsat sã se piardã limba pãrin-
teascã, limba inimii, ca sã înveþe numai limba strãinã cu care
pot sã-ºi câºtige mai bine pâinea.

Noi, care suntem macedo-români — vlahi, cum ne zic strã-
inii — (vlahi le-au zis strãinii: goþi, vizigoþi, greci, slavi etc. tuturor
care erau cetãþeni romani ºi vorbeau limba latinã; ceilalþi de alte
limbi erau doar „romei”/doar cetãþeni romani) ar(o)mâni cum
ne zicem noi, trebuie sã învãþãm de la reto-romani. Aºa cum fac
ei, sã facem ºi noi. Trebuie sã cerem ca în fiecare stat în care
trãim (în anul 1913 am fost împãrþiþi la 4 state unde suntem
cei mai vechi/ bãºtinaºi) ºi unde au venit lângã noi, mult mai
tãrziu, ºi altii de alte limbi, fiecare stat sã facã ceea ce se face
în Elveþia pentru reto-romani. În ºcoala primarã (dascãlii sã-i înveþe,
pe tinerii vlahi, carte cu limba lor macedo-românã care este limba
pãrinteascã, limba inimii. De douã ori pe sãptãmânã, câte un
dascãl sã-i înveþe ºi limba statului (limba greacã în Grecia, limba
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albanezã în Albania, o limbã slavã în Iugoslavia ºi Bulgaria). Liceele
unde învaþã tineri vlahi, sã fie licee cu limba statului dar, acolo
unde învaþã mai mult de 10 tineri vlahi sã li se dea ºi profesor
care de douã ori pe sãptãmânã sã-i înveþe limba ºi literatura mace-
do-romanã.

Sã cerem sã ni se dea voie (drepturi) ca sã scoatem jur-
nale, reviste cu limba macedo-românã. Sã cerem sã ni se facã
programe în limba noastrã la radio ºi televiziune. Cu bani de la
stat trebuie sã fie întreþinute case de culturi unde tinerii vlahi sã
înveþe cântecele ºi jocurile care ne sunt lãsate de strãbuni ca
scumpã avere.

Aºa cum ne învaþã fraþii noºtri din Alpi — fãrã un guvern
numai al lor — trebuie sã fim ºi noi bilingvi, sã învãþãm din copilãrie,
pe lângã limba noastrã maternã, încã o limbã strãinã, limba sta-
tului, ca sã putem sã trãim mai bine. Fraþii noºtri din Alpi, fiindcã
sunt foarte puþini, îºi câºtigã pâinea numai cu limba strãinã (ger-
mana). Pentru noi, fiindcã suntem mai mulþi decât ei ºi fiindcã
suntem rãspândiþi în toate statele din Balcani, va veni ora ca ºi
limba noastrã — dacã nu o pierdem — sã fie ºi limba pâinii. O pâine
mai bunã decât vor putea sã scoatã aceia care vor ºti numai o
limbã. Fiindcã, nu va trece mult timp ºi lumea va putea sã cir-
cule fãrã piedici dintr-un stat în altul, iar noi ne vom putea înþelege
cu toþi vlahii din toate statele din Balcani.

Sã nu uitãm vechea zicalã: „cere ºi þi se va da“ Sã cerem
ca, statele pentru care noi lucrãm cinstit, sã ne dea drepturile
care s-au dat tutulor popoarelor: cu bani de la stat sã învãþãm
nu numai limba guvernanþilor dar ºi limba noastrã macedo-românã.

Cu multã dragoste, al vostru bunic.

„CUVINTE ªI POVEÞE“
Gânduri cãtre tineri

Zoe Dumitrescu Buºulenga
Pentru mine, timpul n-a curs, nu l-am simþit. Viaþa mea a

fost atât de activã ºi atât de plinã încât un an în plus sau în minus
nu s-a fãcut simþit cu efecte fizice, intelectuale sau de interes
duhovnicesc evidente. Poate am evoluat din punct de vedere
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spiritual fãrã sã-mi dau seama, dar propriu-zis n-am simþit curge-
rea timpului. Pentru mine, aceºti mulþi ani au fost un fel de dar
ceresc pentru ca eu sã înþeleg mai multe lucruri pe care tinereþea,
poate, nu le înþelege iar maturitatea le ignorã vrut sau nevrut.
Am avut ºansa sã ajung pânã aici ºi sã privesc cu bucurie, dar
ºi cu tristeþe. Vârsta asta lungã mi-a fost de folos pentru com-
prehensiunea unei deveniri. Ne aflãm într-un moment de gravã
înþelegere a sensului vieþii. Fiecare nu priveºte la cel de alãturi,
nu îl intereseazã decât lucrurile materiale, iar restul este uitat. 

Fiecare an care mi se dãdea îl socoteam ca un dar în plus
de la Dumnezeu. Socoteam în tinereþe cã am sã trãiesc cam 60
de ani, n-am sã ajung pânã la 70. Am avut întotdeauna obsesia
morþii iminente. Cu fiecare an care trecea încercam sã adaug
ceva la mine, la persoana interioarã, cãci persoana exterioarã
nu mã interesa. Când eram în viaþa publicã, fiecare an însemna
încã o posibilitate de a rãspândi cultura, de a forma cultura, de
a rãspândi ceva din traseul fiinþei mele. Astãzi, copilul nu mai
gãseºte în cel din faþã un model, o imagine care sã-l marcheze
pentru întreaga viaþã. Ei bine, bãtrâneþea mai toceºte reacþiile
de bucurie, mai cu seamã cã îþi dai seama cã fiziceºte slãbeºti.
Trãiesc din amintiri ºi încerc cât pot sã mai fac ceva. Bãtrâneþea
nu este o povarã. Pentru mine nu existã moarte, existã „trecere
dincolo“.

*
Trebuie sã vã spun cã eu trãiesc în permanenþã cu un sen-

timent de frustrare. Lumea se amuzã când spun asta, dar eu
mã simt o ratatã. Cariera mea trebuia sã fie una muzicalã. În
clipa în care, la 17 ani, m-am îmbolnãvit de tuberculozã ºi mi s-a
spus cã trei ani nu mai am voie sã cânt, nici la pian, nici la vioa-
rã, a fost o prãbuºire, care, fireºte, la acea vârstã, mi s-a pãrut
o catastrofã. Fatalmente, a trebuit sã merg pe altã cale. ªi am
ales calea de jurist, a tatei, ºi cea de filolog, a mamei. ªi aºa
am intrat, mai mult sau mai puþin cu voia mea, dar sigur cu voia
lui Dumnezeu, în acest câmp al „formaþiei sufletelor“, cum îi spun.
Fiindcã mie îmi pãrea esenþial nu sã înºir niºte date ºi gânduri în
faþa studenþilor, ci sã încerc sã comunic cu ei, nu numai omeneºte,
dar ºi spiritual. ªi cultural, pentru cã doream sã fac din ei oa-
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meni cultivaþi, sã le dau cât mai multe surse de incitaþie la lectu-
rã ºi la arte în general. 

*
Pentru mine, însã, important era, la început, sã driblez noua

doctrinã care încerca sã se încuibe la noi... marxismul, dublat,
fireºte, de ateism. Am intrat în facultate într-o vreme amarni-
cã... Eminescu era fãcut socialist, toatã cultura româneascã se
transforma într-o culturã pre-comunistã. La seminarii fãceam con-
trariul a ceea ce se fãcea la cursuri. Studenþii au simþit imediat
asta, omul tânãr înþelege repede aceste lucruri, ºi atunci toþi
veneau la mine. Am început cu Eminescu, fiindcã el era þinta tutu-
ror. Încercam sã-l arãt în lumina adevãratã, cât se putea, fiindcã
eram controlaþi. Am fãcut tot felul de acrobaþii, de interpretãri
de text, ca sã ajungem indirect la adevãr; acestea s-au spus cu
jumãtate de gurã. Asta a fost o etapã. Dupa ’65, am scãpat de
chinga sovieticã, lucrurile mergeau mai uºor. În timpul acela,
George Cãlinescu nu mai era la catedrã, rãmãsese la Institut,
dar mai venea la facultate. Îmi amintesc cã într-o zi venise la un
curs de-al meu. Nu pot sã vã spun ce emoþii am avut. Eram ºi
foarte tânãrã. Inchipuiþi-vã sã-l ai pe Cãlinescu în amfiteatru... A
intrat ºi mi-a zis: „Ei, Zoe, haide, sã te aud!“. Aveam un curs des-
pre Gherea. De fapt, nici nu fãceam un curs despre Gherea, ci
despre Maiorescu. Fãcând o paralelã între cei doi, aveam grijã
sã iasã Maiorescu deasupra. Când am terminat cursul, Cãlinescu
m-a îmbrãþiºat ºi mi-a spus „foarte bine!“. A fost impresionat,
pentru cã fãceam ceea ce încercase ºi el sã facã. Sã ne stre-
curãm pe sub o doctrinã strãinã de noi. 

Apoi, am intrat într-o etapã cu destulã libertate de miºca-
re, cu referire la culturi strãine. Între timp, Tudor Vianu m-a adus
la catedra de literaturã comparativã, eu fiind specialistã în en-
glezã ºi germanã. Tudor Vianu a fost foarte bun prieten cu tatãl
meu ºi mã cunoºtea de când eram micã. ªi în acest mod am
putut sã-mi exprim punctele de vedere aºa cum am dorit, cu foar-
te puþine concesii. ªi am ajuns sã fac literaturã comparatã a
popoarelor orientale. Dupã ce le-am prezentat cãrþile sfinte ale
indienilor, am ajuns la evrei, dorind sã-i îndrept spre Biblie, care
era prima carte în bibliografia pe care le-o dãdeam studenþilor.
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Veneau la cursurile mele ºi teologi. Atunci, speriat cã îl bag la
puºcãrie, a venit la mine secretarul de organizaþie pe universita-
te. I-am spus: „Mãi copile, spune ºi tu cã e prima ºi cea mai
mare carte a lumii. ªi nu se poate face carte fãrã ea, cã ne fa-
cem de râs dacã o scoatem din bibliografie“. Când a auzit asta,
a tãcut din gurã. Aºa am fãcut „formaþie de suflete“, nu numai
de minþi. Am fãcut carte cu ei, dar le-am trezit ºi sentimentul
religios. Îmi amintesc de un preot care mi-a spus „vã sunt recu-
noscãtor! Toatã viaþa mea am încercat sã o conving pe fiica mea
sã citeascã psalmi, iar dumneavoastrã aþi reuºit acest lucru numai
dupã un curs!“.

*
Modelul meu absolut a fost Tudor Vianu. Eleganþa lui ome-

neascã... E adevãrat, olimpianismul lui era rece sau pãrea rece.
Profesorul pãrea distant, nu puteai sã þi-l reprezinþi decât la ca-
tedrã. Cu o seriozitate maximã, el oficia... Pentru el, cultura era
sacrã. Meseria de profesor era pentru el un sacerdoþiu.

E adevãrat cã studenþii erau mult mai atraºi de cursurile
lui Cãlinescu, pentru cã la el era spectacol. Avea o alurã uºor
histrionicã, el juca. Nu ºtiai dacã vorbeºte serios sau în dodii,
tocmai pentru cã nu putea spune adevãrurile în mod direct, în
acea perioadã. Tudor Vianu ºi George Cãlinescu au fost, în acele
vremuri, stelele Universitãþii.

*
Nenorocirea e cã actuala elitã, generaþia de 30-40 de ani,

nu ºtiu din ce motive, vrea sã ignore sau, în orice caz, sã mini-
malizeze valorile trecutului. ªi au început cu Eminescu, ceea ce,
pentru mine, este o durere infinitã. Când Maiorescu, Iorga,
Cãlinescu, Vianu, Noica — toatã crema intelectualitãþii româneºti —
au vãzut în Eminescu o concentrare a genialitãþii româneºti, ºi
nu numai în literaturã, vin niºte juni care îl denigreazã. Am vãzut
un articol cu titlul „Eminescu, idiotul naþional“. Cred cã aceastã
atitudine vine ori din necunoaºtere — nu ºtiu câþi au citit toate
cele 16 volume ale operei eminesciene — ori din orgoliu perso-
nal. Am impresia cã, în momentul de faþã, fiecare scriitoraº crede
cã este geniu. Ori sunt complexaþi, ori ignoranþi. Mã întreb ce
se va întâmpla cu copiii acestei generaþii, ce vor ºti ei... vor afla
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de la aceºtia cã „Eminescu a fost un zero”? Ei nu mai au punctele
de reper care sã le permitã sã-i reconstituie imaginea adevãratã.

În urmã cu un an, am susþinut o prelegere în care am vor-
bit ºi despre Eminescu. Ceea ce le-am spus tinerilor de acolo a
stârnit în ei o stare de spirit specialã. Când am terminat, bãieþii
din ultimele clase de liceu plângeau ºi veneau sã mã sãrute...
Erau fericiþi cã l-am reevaluat pe Eminescu. În conferinþele religi-
oase, întotdeauna vorbesc despre Eminescu, mai ales cã el a
fost un exemplu de zbatere între credinþã ºi necredinþã, la sfârºit
revenind la credinþã. Noi umblãm dupã modele strãine, spre niºte
zone care nu au nimic de-a face cu noi din punct de vedere struc-
tural. Nici ontologic. Ne ploconim la modele din afarã, de unde
am adus drogurile, dezbrãcãrile, cãsãtoriile între lesbiene, între
homosexuali, toate smintelile acestea... Dar în fiecare om exis-
tã ºi intuiþia adevãrului. Tinerii asteaptã sã li se confirme intui-
þiile. Iar eu le-am confirmat intuiþia ºi au fost fericiþi, pentru cã
nimeni nu le-a vorbit aºa, nu le-a spus lucrurile acestea.

*

Biblioteca este singura mea bogãþie. Sunt cãrþi cumpãrate
de mine, iar multe sunt moºtenite de la cumnatul meu, doctorul
Buºulenga, care era un om admirabil. Biblioteca este singurul
loc la care mã gândesc din când în când. Sper ca Domnul sã-mi
dea timp sã retrãiesc cu pocãinþã fiecare din etapele vieþii mele.
Pânã la urmã asta e cãinþa. Când trecem dincolo, întâi ne jude-
cãm noi.

*

În ultima vreme citesc numai teologie. Dacã aº fi fost cu
zece ani mai tânãrã, aº fi studiat la Facultatea de Teologie, deºi
poate din cãrþi înveþi mai mult decât din spusele profesorilor. Raiul
e împãrãþia Domnului. E viaþa în spaþiul nevãzut. Se spune „Fãcã-
torul Cerului ºi al Pãmântului, vãzutelor tuturor ºi nevãzutelor“.
Întoarcerea noastrã acolo se întâmplã, dacã, evident, am dus o
viaþa conform cu învãþãturile Mântuitorului. Zonele acestei Împãrãþii
sunt numeroase. Cei cu pãcate se duc jos, la subpãmânteni, în
vreme ce drepþii ºi sfinþii trãiesc în slava lui Dumnezeu. Ce înseamnã
asta? În zona luminii necreate, acea luminã fantasticã pe care
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noi nu o putem vedea. Raiul este aceastã trãire în veºnicã bucurie,
privire a luminii slavei.

Noi însã trebuie sã avem puterea sã ne judecãm. Da, sã
avem aceastã putere ºi abia apoi sã ne înfãþiºãm Mântuitorului,
care ne va judeca ºi pe urmã ni se aratã locul unde vom fi trimiºi. 

*
Eu am niºte aprehensiuni în legãturã cu soarta noastrã

viitoare destul de apropiatã. Foarte multã lume spune cã sunt
bigotã sau cã am o viziune care nu mai corespunde dezvoltãrii
ºtiinþifice ºi tehnice contemporane. Aceastã dezvoltare ne-a adus
aici fiindcã ºtiinþa s-a prelungit în tehnicã. ªtiinþa este pozitivã,
dar tehnica devine dãunãtoare. Descoperirea ºtiinþificã este un
câstig enorm, în timp ce derivaþiile tehnice pot deveni nocive. Toate
lucrurile astea, clonãrile, fertilizãrile în vitro sunt niºte monstruo-
zitãþi. Copii cu mame bãtrâne, la 67 de ani... În felul acesta se
loveºte nu numai în spirit. Descoperirea ºtiinþificã este urmarea
unei inspiraþii divine. Lucrurile tehnice, nocive, vin de pe urma
mititeilor încornoraþi. De ce cred asta? Mântuitorul spunea despre
semnele care o sã preceadã finalul: vor fi semne cosmice, în stele,
în luminã, vor fi cutremure îngrozitoare, vor muri oameni de furia
valurilor. ªi mã uit la ce se petrece în lume. Pãcatele ne covârºesc
ºi nu ne mai poate apãra nici Iisus. Ce se spune în Scripturi este
adevãrul. Un om de ºtiinþã spunea cã, dupã nenorocirea din Asia,
axa lumii s-a schimbat. Mã tem cã suntem în preajma sfârºitu-
lui. Am uitat verticala, ne-am întins pe orizontala profitului, ne-am
nãclãit în mocirla materiei. Spiritul nu mai este în noi. Suntem
numai o poftã a trupului... Sau a banului... De aceea românul
spune cã „banul e ochiul dracului“. E o veche zicalã ºi e adevãratã.
Te dezumanizeazã. Sunt atât de îndureratã de spectacolul con-
temporan, încât greu mã pot despãtimi, privind cu indiferenþã
împrejur. Mã uit la oameni cu dragoste, dar vãd mulþi oameni
lipsiþi de milã, cei care au maºini de miliarde ºi pe care le schim-
ba frecvent, dar nu ar da un leu sãracilor... Sau pentru refacerea
unei biblioteci, a unei case memoriale, a unei biserici... Iar asta
înseamnã sã-þi pierzi sufletul, a pierde iubirea pentru aproapele
tãu, pentru tot ceea ce este creaþie, spirit. Peste tot auzi manele...
niºte orori. Apoi lipsa de cuviinþã; noi eram un popor cuviincios,
iar acest cuvânt a dispãrut din vocabularul nostru. Existã în noi
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acest impuls de vulgarizare, de înjosire. Suntem cufundati în
mlaºtina materiei. Avem ce meritãm, din toate punctele de vedere.

*
Astãzi, noi luptãm împotriva Logosului. A pãrãsi cartea, ceea

ce este statornic în viaþa noastrã, esenþial, a pãrãsi cuvântul
înseamnã cã ne risipim, ne irosim facultãþile intelectuale, iar spi-
ritul nu mai are cu ce se hrãni. Fiindcã în clipa în care intrãm în
aceastã nebunie uitam ºi rugãciunea. Nu ne mai putem strânge
mintea în rugãciune atâta vreme cât eºti nãucit de imagini, de
televiziune. ªi atunci, ce alegem?! Cei credincioºi poate nu au
aflat ce deosebire existã între cele douã lumi — a cuvântului ºi a
imaginii. Cuvântul e statornic, creator. Imaginea e rãvãºitoare,
înºelãtoare, trece, iar pentru suflet nu rãmâne nimic. ªi aºtep-
tam sfârºitul. Din nefericire, cred cã gândesc adevãrat. Gândesc
logic, într-o viziune escatologicã, dar sãnãtoasã. Pentru cã ºtiu
ce înseamnã un final dezastruos ºi ºtiu ce ar însemna pentru
fiecare dintre noi un sfârºit luminos la capãtul unei vieþi bine
întocmite ºi înþelept conduse. 

*
Nu se poate trãi fãrã modele. Tinerii sunt total debusolaþi.

Nu vedeþi cã toate datele sociologice relevã faptul cã sunt tot
mai debusolaþi? Au totuºi credinþa în Dumnezeu ºi au nevoie de
valori. De unde sã le ia, dacã nu existã acele persoane care sã
le deschidã drumul cãtre valori ºi dacã ei aud cã tot ceea ce
considerãm noi, bãtrânii, valori, nu sunt valori, sunt non-valori?
Atunci în mintea lor se face o confuzie absolut dramaticã, uneori.

*
Am sentimentul cã familia nu mai are coeziunea pe care

o avea odatã. Nu mai e legatã de acea cãldurã, de acel fluid insesi-
zabil care unea membrii unei comunitãþi familiale. ªcoala ar trebui
sã facã asta, pãrinþii pot sã infuzeze foarte bine credinþa, presu-
punând cã ei nu au culturã. 

Chiar dacã unii nu s-au nãscut cu biblioteca în casã, nici
nu au fost educaþi sã se ducã spre bibliotecã.

*
Astãzi este o perioadã criticã. Dacã lucrurile ar merge pe

un fãgaº istoric normal, ar veni, dupã acþiune, reacþiunea ºi in-
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vers. S-ar liniºti lucrurile ºi s-ar aºeza. S-ar reconstitui un fel de
atitudine respectuoasã faþã de un trecut pe care, în general, îl
contestãm, pentru cã, de regulã, se contestã trecutul în versiunea
„new-age“, pe care foarte mulþi au adoptat-o fãrã sã ºtie despre
ce e vorba. Dacã nu ne-am reveni, atunci ºansele de degradare
ar fi din ce în ce mai mari. Marea masã a concetãþenilor noºtri
trãieºte totuºi într-o perioadã de lipsa de valori. Eu mã gândesc
la muzicã. Nu mã gândesc la muzica mare, muzica, sã-i spunem
aºa „cultã“, care ºi ea suferã pentru cã nu mai este aºa de preþuitã
— nu se mai bate lumea pe concertele de la Filarmonicã sau de
la Sala Radio, iar marii soliºti nu mai sunt aºa de preþuiþi ca pe
vremuri. În schimb, vine Michael Jackson ºi mii de puºti se omoarã
pe arene. La întrebarea care mi s-a pus: „ne mai putem întoarce?“
e foarte greu de rãspuns. E foarte greu sã te întorci înapoi de
la manele la J.S. Bach. 

*
Cine ne poate scoate din aceastã letargie, dacã nu mode-

lele? Am impresia cã naþiunea vrea sã fie neapãrat ca altcine-
va. „Vrem ca acolo“. Fiecare „acolo“ este acolo, nu aici. Avem ºi
noi „aici”-ul nostru, dar cum sã le scoþi din cap asta? E foarte
complicat! Ce e al lor, e al lor ºi ce e al nostru e al nostru. Noi
abolim trecutul, abolim rãdãcinile. Procesul este foarte insidios
ºi poate prinde. Vãd ceva la vecin ºi vreau sã fiu ca el. Dar eu
am trecutul meu, am determinãrile mele interioare ºi nu pot sã
fiu ca el, pentru cã el are alte motivaþii, alte condiþionãri. Niºte
oameni foarte cultivaþi ºi neimplicaþi politic ar putea face aceas-
ta. E foarte greu însã! Dupa 12 ani încã nu se poate pune pro-
blema. Peste 20-30 ani, când lumea va fi înþeles ce înseamnã
democraþie... 

*
Pentru omul de rând, libertatea înseamnã a ieºi cu bâta

la drum. Pentru omul superior, libertatea nu e decât interioarã,
ceea ce e un adevãr trist. În general, adevãrurile sunt cam triste
ºi de aceea lumea nu le iubeºte. 

*
Nu ºtiu la ce scarã s-au produs fenomenele acestea „de

împrumut“. La noi, sã zicem, perioada paºoptiºtilor ºi imediat post-
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paºoptistã — deºi nu se comparã ca scarã — a fost o astfel de
perioadã în care se urmãreau modele strãine cu pasiune. Se adop-
tau fãrã nici un fel de rigoare criticã instituþii, cãrþi, mod de viaþã.
Este ceea ce numea Maiorescu „formele fãrã fond“. Maiorescu
a avut curajul ºi a înfruntat public, fiindcã nu risca politic decât
sã-l beºteleascã liberalii. „Timpul“ lui Eminescu era citit zilnic de
C.A. Rosetti, care era duºmanul de moarte al conservatorilor,
cei care pãstrau esenþele, nucleele puternice de tradiþie. Sigur
cã a fost un fenomen de tranziþie ºi ca atare pasager. Dar ºansa
care a fost? Cã Maiorescu i-a avut langã el ºi i-a lansat pe
Eminescu, Caragiale, pe Creangã, pe Slavici. Adicã a oferit niºte
modele de autenticitate culturalã. Când va veni ºi la noi acel
Maiorescu care sã nu fie ameninþat de toate partidele politice?
Vã daþi seama cum ar fi atacat, insultat un Maiorescu astãzi ºi
mai ales de câte partide? Esenþial ar fi ca el sã aibã în jurul lui
o pleiadã de oameni de culturã ºi mai cu seamã de creatori. 

*
Slavã Domnului, românu-i foarte talentat, dar nu trebuie

sã-i zãpãceºti zilnic minþile cu sminteli ca sã nu-ºi pãrãseascã
matca lui proprie, izvorâtã din niºte rãdãcini, dintr-o istorie a spi-
ritului, a intelectului, a creativitãþii însãºi. Dacã nu-i pui în faþã
modelele autentice, el ce poate sã înþeleagã ºi sã facã? Am gãsit
o foarte frumoasã definiþie a artei postmoderniste: artã care
înfãþiºeazã viaþa ºi arta în cioburi. Excelent! Totul este fragmen-
tat, totul este sfâºiat, totul este vulgarizat, din nenorocire, de-
gradat sub aspect al formei. Mã gândesc la limba românã, care
a ajuns unde a ajuns. Este una dintre marile mele dureri. Se
vorbeºte, astãzi, execrabil! Este catastrofal ceea ce se întâm-
plã. Avea Odobescu o vorbã despre limba româneascã — o „limbã
spornicã ºi vârtoasã“, adicã o limbã bogatã ºi cu impact. Foarte
frumos spus. Impact asupra minþii ºi asupra inimii. Or, impactul
lingvistic astãzi este zero. Se poate vorbi, se poate trãncãni la
nesfârºit, dar fãrã nici un efect. 

*
Eu sunt bãtrânã ºi cu atât mai mult, apropiindu-mã de sfâr-

ºit, socotesc lucrurile acestea ca pe cele mai mari bucurii: bu-
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curiile spirituale, de naturã spiritualã. O participare la o liturghie
extraordinarã, la o rugãciune extraordinarã. Acestea sunt, dupã
pãrerea mea, cele mai mari bucurii. Dupã aceea, bucuriile muzi-
cii. Acolo este centrul vieþii mele. O audiþie extraordinarã era o
stare de beatitudine aproape ca ora de rugãciune, fiindcã mu-
zica este cel mai direct drum cãtre Dumnezeu. 

*
Acum o vreme, în acest hol, de la Vãratec, se strânseserã

vreo 20 de tineri, membrii ASCOR de la Iaºi. Am stat douã ore
ºi jumãtate de vorbã cu ei, fiindcã pentru asta veniserã. M-au între-
bat lucruri atât de duioase, de înduioºãtoare pentru mine, în ceea
ce-i privea. Mã uitam la ei cu dragoste ºi cu milã, fiindcã mã gân-
deam la ce-o sã-i supunã viaþa, la câte încercãri. Mã întrebau:
„Cum sã rezistãm, doamnã Buºulenga? Cum sã nu cãdem în
ispite?“ Le-am spus: „Copii, faceþi-vã o platoºã. Eu nu pot sã vã
spun mare lucru, pentru cã fiecare om are destinul lui ºi are un
raport al lui interior cu propriul lui destin. Constituiþi-vã o platoºã
a voastrã ºi aceasta sã fie o platoºã a seninãtãþii, a dragostei
pentru toatã creaþia, pentru tot ceea ce se aflã sub soare. Sã
vã fie gândul pe verticalã. De multe ori am spus sã nu uitaþi cã existã
verticalã“. Pentru cã dacã uitãm verticala, cã existã Dumnezeu,
suntem terminaþi, ºi sub raport spiritual, dar ºi omenesc pro-
priu-zis. În aceastã platoºã, rugãciunea sã fie foarte bine fixatã,
pentru cã e nevoie de ea în momentele grele. E nevoie de
chemarea noastrã. Fiecare dintre noi, când ne întâlnim cu greu-
tatea, cu un obstacol, cu o neplãcere, cu o nenorocire spunem:
„Ajutã-mi Doamne! Dã, Doamne!“. Frântura aceasta de rugã-
ciune am putea s-o spunem mai des. ªi mai este ceva. O sã vã
spun acum cum fãceam eu foarte mult în tinereþea mea. Mergeam
pe stradã, alergam de la un curs la altul, de la o facultate la alta
ºi încercam sã gândesc pozitiv, pentru toatã lumea, fiindcã pute-
rea gândului este enormã. Trebuie ca fiecare dintre noi sã devenim
un emiþãtor de unde pozitive, de unde de dragoste, de pace, de
bucurie ºi de luminã. Eu socotesc cã dacã tot timpul am zice
„Doamne, sã dãruim semenilor noºtri un gând de dragoste, pace,
bucurie ºi de luminã“, dacã tot timpul am gândi aºa, în momentele
noastre libere, am crea o adevãratã noosferã spiritualã. Am impre-
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sia cã, de fapt, ceea ce este agresat la noi este tocmai noos-
fera, de care vorbea aºa de mult Camil Petrescu. Noi trebuie,
cu gândirea pozitivã, sã ne împotrivim agresiunii noosferei, cerând
pentru lume, pentru semenii noºtri, pentru aproapele nostru. Sã
gândim întotdeauna la aproapele nostru.

Astãzi, am ajuns sã nu mai fie aproapele nostru. Este de-
partele nostru. Mã tem cã, dacã nu vom gândi pozitiv legãtura
noastrã cu aproapele, o sã ajungem acolo unde a zis Nietzsche.
Suntem în pericol sã ne izolãm. Alienarea aceea, despre care s-a
vorbit atâta vreme de la jumãtatea secolului trecut, ne amenin-
þã pe toþi. Singura ieºire din asta este îndreptarea cãtre aproa-
pele nostru. În felul acesta îndeplineºti ºi o poruncã Dumnezeiascã
ºi realizezi ºi o comuniune socialã, fãrã de care lumea nu mai
poate exista. „Sã iertam tuturor“, cum zice Mântuitorul. E ade-
vãrat cã e groaznic de greu, dar mãcar nu-i face rãu, bucurã-te
de bucuria lui sau îndurereazã-te de durerea lui. Aºa se spune,
cã de durerea lui mai degrabã te îndurerezi, decât sã te bucuri
de bucuria lui. 

NU-L PUTEM CUMPÃRA 
PE EMINESCU

D. Vatamaniuc
Mesajul meu pentru cei care vin dupã noi este ca ei sã facã

lucruri temeinice ºi sã nu se apuce de prea multe lucruri odatã;
sã facã puþin dar bine, sã ºtie tot timpul de unde pleacã pentru
a putea ajunge unde doresc. Firesc este ca fiecare sã-ºi punã
amprenta pe o anumitã problemã ºi sã nu se împrãºtie în toate
lucrurile ce i se pare cã le poate face, pentru cã dacã ne
împrãºtiem ºi vorbim de toate, lumea ne uitã repede.

Este normal ca azi tineretul trebuie sã trãiascã ºi de aceea
se orienteazã spre ocupaþii care aduc venituri imediate ºi le asi-
gura subzistenþa. Astãzi un tânãr nu poate sã iniþieze un studiu
la care urmeazã sã lucreze poate 20 de ani pentru ca apoi sã
publice o carte pe care primeºte câteva mii de lei.
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Lumea de astãzi nu mai are timp sã citeascã, în primul rând
pentru cã nu mai are timpul necesar ºi apoi pentru cã toate in-
formaþiile le poate prinde din mass-media. Este adevãrat cã in
vremea tinereþii mele erau alte condiþii de viaþã iar dezvoltarea
nu era aºa galopantã cum e acum dar trebuie sã ne adaptãm
la situaþie pentru cã noi nu suntem judecãtorii societãþii. Factorul
economic este motorul societãþii ºi noi trebuie sã ne þinem dupã
el. Drept este cã astãzi condiþiile de viaþã sunt mai bune decât
în trecut. În urmã cu 50-60 de ani învãþam la lampã. 

Mi-ar plãcea foarte mult sã gãsim în generaþiile care vin
continuatori a ceea ce a început noi ºi nu am reuºit sã facem,
care sã promoveze în special cultura naþionalã. Integrarea euro-
peanã este de fapt supraaport economic, practic am trãit într-un
sistem ºi acum dorim sã intrãm în altul, dar, de fapt, noi nu ne-a
despãrþit niciodatã de cultura europeanã. Vrem sau nu, trebuie
sã ne adaptãm la miºcãrile economice ºi sociale în faþa cãrora
noi trebuie sã ieºim cu valori culturale. Valorile culturale nu le
putem cumpãra, nu-l putem cumpãra pe Eminescu, deci trebuie
sã atragem atenþia prin scoaterea în faþã a valorilor culturale ºi
sã avem grijã sã se afirme acele valori care abia acum înfloresc
ca sã putem, în fond, sã supravieþuim.

„SUNT UN ADEPT AL
ªCOLII ARDELENE“

Viorel Roman
Am fãcut liceul la Timiºoara, studii de ºtiinþe economice la

Bucureºti ºi am activat la Sfatul Popular al Regiunii Banat, Radio-
difuziunea Românã ºi Universitatea din Timiºoara. Sub Ceauºescu,
pentru cei cu înclinaþii spre ºtiinþele sociale, ceva nu era în regu-
lã. PCR avea monopolul adevãrului, ceea ce era absurd, iar gra-
niþele erau pãzite ca ºi cum toþi am fi fost suspecþi, inculpaþi.
Rarele excursii în vest erau aprobate greu, în ultimul moment,
aºa cã am ajuns cu BTT-ul întâmplãtor la Bremen unde tocmai
se înfiinþase Universitatea. Aºa am rãmas ºi mi-am continuat aici
activitatea. 
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Doream sã continui viaþa universitarã fãrã probleme ºi, spre
surprinderea mea, chiar aºa a fost. Fiind o universitate nouã,
toþi eram cam de aceiaºi vârsta, din aºa-zisa Generaþie a lui 1968,
m-am adaptat din mers ºi am beneficiat din plin de libertatea
caracteristicã universitãþilor vestgermane în general ºi a celei noi,
de stânga, din Bremen, în special. Mai mult decât atât, cu noul
meu salariu, care era, în comparaþie cu cel din þarã, de a drep-
tul astronomic, mi-am permis sã cãlãtoresc imediat în toatã lumea.
Acesta a fost unul din motivele care m-au determinat sã nu mã
reîntorc în þarã. 

Iniþial, eram referent la biblioteca universitarã din Bremen
ºi aveam un curs ºi seminar de teoria marxistã a valorii ºi preþu-
lui. Doi ani m-am ocupat intensiv de aceastã problemã, am fost
chiar solicitat sã-mi dau doctoratul, dar am ajuns la concluzia cã
nu merita. Existau deja lucrãri excelente pe aceastã temã, dar
mai ales concluziile noastre, ale mele ºi ale celor cu care colabo-
ram, erau clare: sistemul economic, planificarea din þãrile socia-
liste se baza pe un sistem de preþuri „nejuste“, cum se spunea
în evul mediu ºi „neeficiente“, cum spunem noi azi, care se va
prãbuºi mai devreme sau mai târziu. Dupã studiile noastre,
„Lagãr”-ul socialist stãtea pe picioare de lut, ca în Apocalipsa bi-
blicã, ºi trebuia sã se reformeze rapid si radical — ceea ce nu
era posibil în condiþii dictatoriale — dacã vroia sã facã faþã eternei
globalizãri, presiunii occidentale. Dar, desigur, nu bãnuiam cã se
va prãbuºi atât de curând ºi atât de spectaculos. Agonia impe-
riilor, dupã cum se ºtie, dureazã mai mult decât o viaþã de om.

Apoi, Universitatea mi-a oferit posibilitatea, la începutul ani-
lor ’80, sã mã ocup de problemele românilor, ceea ce am accep-
tat deºi nu fãrã sacrificii materiale. Pentru a deveni „consilier aca-
demic pe viaþã“ mi-am dat doctoratul cu primul volum din „Româ-
nia în sfera de interese a Marilor Puteri: (1) Principatele
dunãrene de la vasalitatea otomanã la periferia Occidentului,
1774-1878; au urmat (2) De la periferia Occidentului la socialis-
mul oriental, 1878-1944; (3) Problemele unui stat în curs de
dezvoltare la marginea Europei, 1944-1991“, editate de Dr. Falk.

La sfârºitul „erei Ceauºescu“ tematica plutea oarecum în
aer. Imediat dupã apariþie, „România în sfera de interese a
Marilor Puteri“ a fost aleasã ca sesiune de comunicãri la Univer-
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sitatea din München, a fost foarte comentatã, a trezit interes
chiar în þarã. Dr. Ilie Ceauºescu mi-a scris o scrisoare în care
remarca unele merite ale cãrþii. Cu sprijinul DAAD-ului am revenit
în 1988 la Bucureºti, pentru a-mi prezenta doctoratul ºi în limba
românã unui public interesat.

Am fost tot timpul ºi sunt încã un universitar angajat în cer-
cetare, nu în politicã. Chiar dacã aceste sfere de activitate umanã
se intersecteazã, mai ales în mentalitatea ortodoxo-comunistã,
nu mai eram din anii ’70 cetãþean român, aºa cã am fost pri-
mit bine, mi s-a permis chiar sã þin o conferinþa în fosta casã a
lui Nicolae Titulescu, la ADIRI (Asociaþia de drept internaþional ºi
relaþii internaþionale).

Cu aceastã ocazie, m-am situat oarecum pe linia lui Mihail
Manoilescu, adicã „dictatura de dezvoltare“. Teza surprindea, mai
ales ca veneam din Occident. M-am referit la proverbul româ-
nesc: când doi se bat, URSS-ul cu SUA, al treilea câºtigã, Piaþa
Comunã / UE. Atrãgeam atenþia cã România e mai mult decât
oricând „În sfera de interese a Marilor Puteri“ ºi e obligatã sã
(re)acþioneze într-un fel sau altul înaintea noilor miºcãri tectonice
geopolitice. Cu toate cã eram într-un cerc închis, se vedea cã
ascultãtorii, partenerii mei de discuþii erau în aºteptare, timo-
raþi, izolaþi, dar faþã de mine n-aveau nici un motiv sã fie duºmãnoºi.
Eu venisem cu o carte germanã despre români ºi cu cele mai
bune intenþii. Mã bucur cã m-am reîntors în condiþiile grele de
atunci.

„Dictatura de dezvolatre“ este o sintagmã pe care eu am
introdus-o în mass-media din þarã, chiar dacã deranjeazã mai ales
societatea civilã. Dar eu vedeam sistemul social-politic instalat
de ruºi dupã rãzboi ca o strategie impusã, dar poate necesarã
o perioadã de timp în þãrile subdezvoltate din est. Mã refeream
mai ales la obligativitatea de-a reintra în rând cu lumea, aceas-
ta în „Politica economicã româneascã: Strategia unei politici de
dezvoltare“, 1988. Regret ca n-am avut posibilitatea sã public,
sã discut teza la Universitate, în public sau chiar sã-l întîlnesc
personal pe fratele dictatorului. Am fi avut probabil o unanimi-
tate de pãreri în privinþa acumulãrii de capital prin „dictatura de
dezvoltare“. Necesitatea revenirii „în lumea largã“, capitalistã, adicã
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la normal, era desigur un tabu ortodoxo-comunist, inacceptabil
la acea vreme. Dar ºi azi mai sunt rezistenþe de aceiaºi naturã.

Dupã un an, am venit pe 16 decembrie 1989 cu avionul
la Timiºoara unde locuia mama ºi urma sã petrecem împreuna
Crãciunul. Aºa cã am trãit toate evenimentele de la Revoluþie pe
viu, atât în Piaþa Operei din Timiºoara, cât ºi la Bucureºti, de
unde m-am reîntors cu trenul în Germania în ianuarie 1990.

Pentru mine personal s-au deschis atunci perspective nes-
perate. Am revenit în þarã cu primul program al UE de sprijinire
a învãþãmântului superior, apoi ca trimis ONU, dar mai ales a-
veam posibilitatea sã public, sã mã adresez liber marelui public.
M-am bucurat cã marxism-leninismul, dictatura de dezvoltare, care
le studiasem ani de zile, au ajuns la lada de gunoi a istoriei. Care
erau însã noile paradigme? Spre ce se vor orienta România ºi
Moldova? Acum, toatã lumea vrea în principiu în UE, spre Europa,
dar a ieºit repede la iveala ca ortodoxo-comuniºtii conduºi de Ion
Iliescu aveau dificultãþii în începerea dialogului sincer ºi deschis
cu occidentalii, cu Roma. Comunismul ortodox moldo-valah s-a
adaptat — PMR, PCR, FSN, PDSR, PSD — într-un fel de tranziþie,
dar activul de bazã, ca ºi incompatibilitatea milenarã est-vest, a
rãmas.

Dupã 1989 am continuat discursul cu „România — o þarã
în curs de dezvoltare cât se poate de obiºnuitã“ (1994) ceea ce
nu prea e acceptat nici azi. Exista dupã Revoluþie iluzia cã e sufi-
cient sã repeþi formule democratice (pro)apusene ºi totul se
rezolva, adicã Vestul vine cu ajutoare. M-a interesat soarta
Transnistriei ºi Transilvaniei, unde s-au dat lupte. Am fost la Chiºinau,
Cernãuþi, pe Nistru, la Târgu Mureº, Cluj, Baia Mare, ºi am pub-
licat împreunã cu dr. Hofbauer: „Bucovina, Basarabia, Moldova:
o þarã uitatã între Europa de vest, Rusia ºi Turcia“, în germanã,
rusã ºi româna; „Transilvania. Românii la încruciºarea intereselor
imperiale“, în germanã ºi românã. Un succes deosebit a avut
comunicarea „Imperiul ºi Limesul“, 1994, prezentatã la Belgrad
în vremea embargoului. A fost tradusã în sârbeºte ºi larg comentatã.

Noul mesaj era urmãtorul. Sârbilor, basarabeanilor ºi mai
ales românilor le argumentam cã dupã prãbuºirea Imperiului
Moscovit, Imperiul apusean (NATO/USA/UE) nu mai permite bar-
bari ºi acte de barbarie la noul Limes. Mesajul meu, menirea
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mea e sã demonstrez necesitatea dialogului ortodocºilor cu Roma.
Vizita Papei Ioan Paul II la Bucureºti 1999 i-a repus desigur pe
români pe harta Europei — urmeazã aderarea lor la UE în 2007 —
dar problema coordonãrii ºi cooperãrii dificile intre creºtinii occi-
dentali ºi cei ortodocºi rãmâne. Problematica este vastã, eu
însumi am publicat mii de pagini, am vorbit la zeci de conferinþe,
sesiuni de comunicãri, Radio si TV, am publicat „România spre
Piaþa Comunã“, 1993, „Imperiul, evreii ºi românii“, 1994, „Româ-
nia în Europa“, 1995, „De la Râm la Roma“, 1999. Titlurile
vorbesc de la sine, dar clasa politicã ºi opinia publicã nu sunt
conºtiente de importanþa dialogului ºi de aceea nu sunt nici pe
departe pregãtite de a apuca taurul de coarne. 

Recapitulând toate acestea, îmi dau seama cã la fiecare
deceniu m-am ocupat de altã tematicã. În acest fel m-am ºi for-
mat. În primul rând bunica ºi mama, care au rãmas singure dupã
primul ºi respectiv al doilea rãzboi mondial, femei independente
ºi înþelepte, care, fãrã îndoialã, au contribuit decisiv la formarea
mea. Apoi au fost profesorii de liceu din anii ’50, ºcoliþi în perioa-
da interbelicã. În anii ’60 am „devorat“ bibliotecile din Bucureºti,
am profitat din plin de scurta liberalizare. În anii ’70 m-au absorbit
bibliotecile occidentale; la cea din Bremen, un statut privilegiat
îmi permitea sã obþin orice carte vroiam. În anii ’80 m-am ocu-
pat de trilogia pomenitã mai sus. Din ’89 vin des în þarã, aºa cã
particip la discursul public ºi am prilejul sã cunosc personalitãþi
care mã ajutã sã þin cadenþa cu ceea ce frãmântã opinia publicã
româneascã. Sunt un adept al ºcolii Ardelene. 

Acum observ cã din zece în zece ani sunt momente de
rãscruce pentru societate ºi pentru fiecare din noi. Pe lângã inten-
þiile noastre, suntem „sub vremi“, dupã cronicar, cãci existã ºi
un plan divin, la care n-avem acces. De aceea sã privim greutã-
þiile ca ceva normal, ca Sf. Augustin (354-430): „Lumea-i ca un
teasc de ulei; se stoarce necontenit. Dacã eºti spumã rezidua-
lã te scurgi în cloacã; dacã eºti ulei rãmâi în vasul de ulei. Oricum
stoarcerea este inevitabilã. Acum observã reziduurile, observã
uleiul. Pretutindeni în lume se stoarce: prin foamete, rãzboi,
sãrãcie, creºterea preþurilor, nevoi de tot felul, moarte, tâlhãrie,
sgârcenie; astea sunt necazurile celor sãraci ºi problemele statelor,
noi le trãim (...) Aºa cã se gãsesc amãrâþi care în faþa acestor
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necazuri murmurã ºi zic `Ce rele sunt aceste timpuri creºtine...´
Asta este spuma rezidualã care se scurge din teasc direct în
cloacã; ea e neagrã pentru cã cleveteºte; ea nu strãluceºte. Uleiul
strãluceºte. Aºa se regãseºte un alt om în acelaºi teasc prin
frecarea care-l macinã — nu a fost frecarea, care l-a fãcut atât
de alb?“ 

De aceea, dialogul româno-ortodocºilor cu Roma, cu fraþii
lor creºtini occidentali, este ceea ce consider cã trebuie continuat
cu orice preþ. Altfel moldo-valahii vor rãmâne la periferie, dacã
nu ºi mai rãu. Adicã o iau, iarã ºi iarã, de la început: izolare, mi-
zerie, dictaturã, revoluþie, tranziþie..., ca Sisif. O mie de ani de
schismã, de evoluþie, nu rareori divergentã, nu poate fi nici mã-
car perceputã facil, darmite depãºitã într-o generaþie. Dupã Karl
Marx, condiþiile materiale determinã conºtiinþa, filosofia, religia.
De fapt religia, credinþa, determinã condiþiile social-economice,
care apoi influenþeazã credinþa. UE este vãzutã, nu numai de ro-
mâni, ca o Uniune de interese materiale. Acestea implicã însã
ºi o construcþie de valori ºi norme care nu pot fi decât cele creºti-
ne. Dar care? Azi nu se mai pune problema prozelitismului, a
trecerii ortodocºilor la catolicism, pentru a fi acceptaþi în Europa,
ci se cautã o unitate în diversitate. Creºtinismul respirã cu doi
plãmâni, cel oriental, ortodox ºi cel occidental, latin. Pentru toatã
lumea, dar mai ales pentru români, toate drumurile duc la Roma.

LUPTA PENTRU A FI

Al. Stãnciulescu-Bârda
Recent, într-un cadru festiv ºi în prezenþa unui public se-

lect, Asociaþia Românã pentru Patrimoniu, prin preºedintele sãu
executiv cãrturarul Artur Silvestri, mi-a decernat Premiul de Exce-
lenþã în semn de „recunoºtinþã obºteascã ºi continuã aducere-aminte
pentru valoarea de ansamblu a operei culturale ºi pentru emi-
nenta acþiune editorialã, unicã în mediul rural“, cum glãsuieºte
textul de pe diplomã.

A fost un moment emoþionant ºi rãscolitor de amintiri ºi
dãtãtor de energii, mai ales cã de pe vremea când eram elev
n-am mai primit o diplomã sau un premiu.

39



A fost moment emoþionant, fiindcã alãturi de subsemnatul
erau premiate personalitãþi de marcã ale culturii române. ªi prin-
tre ei,... popa de la Bârda! S-au þinut discursuri, s-au legat prie-
tenii, s-au fãcut schimburi de cãrþi, reviste ºi alte publicaþii.

A fost un moment rãscolitor de amintiri, fiindcã, instanta-
neu, auzindu-mã chemat sã mi se înmâneze diploma, am simþit
valul acela de sânge, care urcã pânã la creºtet, fãcând, pentru
câteva clipe, ochii sã vadã mai mult în interior decât în exterior.
Nu ºtiu de ce, spre deosebire de altãdatã, când ca elev, primeam
premii, de data aceasta m-am simþit, pentru câteva momente
cât a durat drumul pânã la microfon, singur, doar cu mine în-
sumi. Mi s-au derulat, fulgerãtor, prin minte, ca-ntr-un film, câ-
teva secvenþe din viaþã, care au avut legãturi, mai intense ori
mai firave, cu „patima“ scrisului ºi cu „idolul“ tipar. M-am vãzut,
copil fiind, pãzind vitele, în timp ce derulam zeci ºi zeci de file,
înfometat ºi însetat de a ºti ce ºi cum. De multe ori vitele se de-
pãrtau, intrau în recolte, le pierdeam, iscam certuri ºi necazuri
pentru pãrinþi. Toate se terminau cu bine, fiindcã se dusese ves-
tea cã obiºnuiesc sã citesc pânã uit de vite ºi oamenii aveau un
respect, mai mult sau mai puþin vizibil, faþã de carte. Pentru asta
aveau puterea de a ierta. M-am vãzut strecurându-mã sfios în
biblioteca ºcolii, apoi în cea judeþeanã, în timp ce mama vindea
laptele ori brânza în piaþã! M-am vãzut scriind primele versuri ºi
pagini de „prozã“ tot dupã oi. Cele peste cinci sute de mii de
scrisori, cât numãrã arhiva personalã, dovedesc cu prisosinþã
cã încercãrile de a intra în contact cu publicaþiile ºi cu editurile
vremii le-am fãcut de timpuriu. Trimiteam texte în toate pãrþile
ºi din toate pãrþile îmi veneau doar scrisori încurajatoare, care,
într-adevãr, mã încurajau. Debutul propriu-zis a venit în 1972,
prin bunãvoinþa regretatului preot Dumitru Bãlaºa, redactor, pe
atunci, la „Mitropolia Olteniei“ din Craiova. A fost destul sã-mi pu-
blice o poezie (Odã Coºunei), cãci dupã aceea am nãpãdit pe capul
bietului om cu documente, reportaje, predici etc. ªi dânsul, Dum-
nezeu sã-l ierte! (mai ales cã cei de-atunci, de la mitropolie, nu
l-au iertat niciodatã, fiindcã a îndrãznit sã publice un elev semi-
narist, fapt fãrã precedent!) — mi le publica, dupã ce le mai scãr-
mãna pe ici, pe colo. Cu fiecare material publicat în revistã,
simþeam cum mã impulsioneazã energii interioare nebãnuite pânã
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atunci, subiectele veneau în avalanºã ºi prea puþinã vreme îmi
mai rãmânea de învãþat. A început, tot din vremea seminarului,
corespondenþa cu editurile. Pãstrez copii dupã scrisorile pe care
le trimiteam. Erau tot felul de proiecte, pe care le propuneam.
De peste tot primeam doar refuzuri categorice. Elanul tineresc
fãcea sã nu cad în deznãdejde. Îmi reproºam mie însumi cã nu
am propus ceva convingãtor, ceva foarte important.

M-am vãzut student în Bucureºti. Am continuat ºi acolo sã
joc „volei“ cu editurile, în timp ce colaboram la „Mitropolia Olte-
niei“, „Mitropolia Moldovei ºi Sucevei“, chiar la „Magazin istoric“.
La un moment dat mi-am dat seama cã în adresele ce le înain-
tez mi se strecoarã o greºealã capitalã. Scriam cã sunt elev la
seminar, respectiv student la teologie. Din momentul în care n-am
mai fãcut aceastã precizare, am primit primul rãspuns pozitiv de
la editura Albatros. Erau interesaþi de proiectul meu privind o carte
cu Anton Pann. Am fost chemat la Casa Scânteii. Doamne, ce
emoþii! Am mers la Domnul redactor Gheorghe Marin, care ironia
soartei! — era ºi secretar de partid pe editurã. Prima întrebare
ce mi-a adresat-o dupã ce mi-a rãspuns la salut, a fost aceas-
ta: „Cu ce te ocupi?“. I-am rãspuns timid: „Student“. Credeam
cã scap cu atât, dar n-a fost sã fie. „Unde eºti student?“ a con-
tinuat dânsul sã mã întrebe. În acel moment ceva s-a rupt în mine.
Între dorinþa de a publica ºi aceea de a nu minþi, cea dintâi a
ieºit biruitoare. „La Filologie!“ i-am rãspuns eu roºu ca bujorul.
M-a poftit sã iau loc, am discutat despre propunerea ce-o fãcusem
ºi s-a convins repede cã poate sã iasã o carte bunã. ªi cred cã
a ieºit, fiindcã în 1976 mi-a publicat-o. Între timp, din motive pe
care nu le discut aici, trecusem la fãrã frecvenþã ºi fusesem anga-
jat la revista „Mitropolia Olteniei“ din Craiova. Fusesem primit cu
multã bunãvoinþã în luna mai. În iunie a apãrut cartea ºi asta a
dat totul peste cap. Din acel moment, fãrã sã-mi dau eu seama
atunci, sub euforia debutului, am devenit suspect. Eram un „corp
strãin“, un „trimis“ al partidului sau al securitãþii, eram un indi-
vid periculos. Nu oricine putea sã publice la o editurã de stat.
Eu reuºisem! Problema cea mai grea cu care se confruntau
oamenii de acolo se rezuma la chinuitoare întrebare: „Cine este
ãsta ºi ce urmãreºte aici?“. Poate unii mã vedeau un posibil
înlocuitor al lor, un turnãtor sau, oricum, un cineva periculos. Ca
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atare, trebuie sã dispar de acolo. S-a pus de îndatã în funcþiune
maºinãria intrigilor, dupã modelul curþilor bizantine. Toþi erau unºi
cu multe alifii, oameni trecuþi prin ciur ºi prin dârmon, oameni
care ºtiau sã-ºi atingã scopul. Eu eram de-o naivitate dezarman-
tã. Bucuria debutului mã fãcea sã nu dau importanþã situaþiilor
penibile, tot mai dese, în care eram amestecat. Începusem do-
cumentarea asiduã pentru Coloana Infinitului, lucram la teza
de licenþã, intensificam tot mai mult colaborãrile la revistele bise-
riceºti. Toatã intriga din jurul meu o tratam cu indiferenþã, sau,
oricum, îi dãdeam prea puþinã importanþã. Cert este cã nouã
luni am stat la mitropolia din Craiova, timp în care i-am pus de
trei ori mitropolitului demisia pe masã. Faptul cã reuºisem sã
public o carte îmi dãdea un resort interior, o siguranþã ºi o încre-
dere în mine însumi. Socoteam cã mã voi putea descurca în viaþã,
dedicându-mã scrisului, chiar dacã ar fi fost cazul sã plec din preo-
þie...! Mitropolitul de atunci, patriarhul de azi, nu vroia însã
„moartea“ pãcãtosului, ci „îndreptarea“ lui. Tocmai de aceea, ca
bun cunoscãtor al psihologiei umane, lucra cu tact. M-am preo-
þit. Era visul meu de când fusesem de-o ºchioapã! Nu ºtiam, însã,
cum voi putea sã-mi împlinesc celãlalt vis, cãrþile, în situaþia în
care mã preoþisem. Am fost numit preot la Gruia în Mehedinþi,
apoi la numai un an, la Ivãneºti, acelaºi judeþ. Dacã la prima paro-
hie, în orele de rãgaz, mã duceam pe marginea Dunãrii ºi scriam
ore în ºir, la cea de-a doua, una dintre cele mai sãrace din judeþ,
am cunoscut viaþa în toatã duritatea ei. Oameni sãraci lipiþi pãmân-
tului, oameni care luptau din greu sã supravieþuiascã. Bisericile
erau aproape ruinate ºi a trebuit sã pun umãrul la greu. Nu mã
pãrãsea însã dorinþa de a scrie, de a publica. Alte manuscrise
le-am pus pe masa editurii Albatros.

Domnul Gheorghe Marin era entuziasmat de elanul tânã-
rului, despre care aflase cã trecuse la „fãrã frecvenþã“. Îi spuse-
sem (iarãºi o minciunã!) cã am fost numit „învãþãtor“ într-un sat.
Minþeam cu justificarea interioarã cã una din misiunile preotului
este ºi cea de învãþãtor, dar omul înþelegea ad-litteram. Încerca
sã mã ajute pe cât putea. În 1978 am ajuns în satul meu, în
Bârda. Atunci a aflat ºi Domnul Marin cã sunt preot. A crezut
cã e vorba de o glumã sau de o confuzie. Între timp îmi apãruse
la dânsul ºi a doua carte! Atât de intrigat a fost de situaþia creatã,
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în care, fãrã îndoiala, era direct implicat, încât a fãcut un drum
pânã le Bârda, sã vadã cu ochii sãi pe „învãþãtorul“ slujind ca preot.
Era cam târziu sã mai dea înapoi. ªi azi mã întreb dacã direc-
torul editurii, Mircea Sântimbreanu, a ºtiut vreodatã adevãrul.
Aveam impresia cã de câte ori mergeam la editurã ºi mã ducea
domnul Marin la dânsul sã-i prezentãm o carte nou apãrutã, ori
oferta pentru o viitoare carte, mã privea ori îmi vorbea cu un
anume subînþeles. Nu a fãcut niciodatã referire directã la funcþia
mea. Domnul Marin mi-a devenit însã prieten ºi complice ºi la
dânsul, pânã în 1989, am tipãrit cinci cãrþi...

Am încercat sã colaborez ºi la alte edituri. Am muncit ca
un rob cinci ani ºi am realizat cartea privind concepþia istoricã
a lui Nicolae Iorga. Am dus-o la Cluj, la regretatul academician
ªtefan Pascu, pe atunci preºedintele Secþiei de ºtiinþe istorice a
Academiei Române. Dupã ce a citit-o, mi-a fãcut observaþiile nece-
sare, am refãcut lucrarea, i-am dus-o iarãºi, dupã care mi-a
întocmit, mai mult decât mã aºteptasem, referatul ºi prefaþa cãr-
þii. Erau elogioase, ceea ce pentru mine însemna enorm de mult.
Redactorul de la Scrisul Românesc din Craiova, regretatul Ion
Rusu-ªirianu, cât ºi directorul de atunci, Ilarie Hinoveanu, au avut
toatã bunã-voinþa sã mi-o publice. Lor le-am spus de le bun început
cã sunt preot ºi lucrul acesta l-au menþionat de fiecare datã când
întocmeau proiectele de plan editorial. De trei ori mi-au înscris
cartea în plan ºi tot de trei ori mi-a fost respinsã la cenzurã de
la Ministerul Culturii. Comentariile ºi protestele erau de prisos.
Paisprezece ani a stat la editurã, dar n-a putut fi publicatã! Cu
chiu cu vai, redactorul Miu Florea, de la aceeaºi editurã, mi-a
strecurat douã povestiri, Zidire ºi Vãrarul, la un concurs de prozã
scurtã iniþiat de editurã, preºedintele juriului concursului fiind regre-
tatul Marin Sorescu. Am reuºit ºi cele douã piese mi-au fost pu-
blicate în volumul colectiv Reliefuri. Între timp am continuat sã
colaborez la diferite publicaþii religioase din þarã ºi din strãinã-
tate. Luasem mai multe adrese de reviste româneºti din strãinã-
tate de la cancelaria Sfântului Sinod, trimisesem materiale ºi mi
se publicaserã! Eram cineva! Am reuºit sã public în reviste de
prestigiu, precum „Balkan studies“ din Tesalonic sau „Proverbium“
din Vermont. Am gãsit în Domnul Artur Silvestri, deºi nu-l
cunoºteam personal pe atunci, redactor la „Luceafãrul“, omul care
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avea curajul sã strecoare câte o informaþie privind aceste publi-
caþii din strãinãtate. Îi trimiteam câte un extras ºi ºtia dânsul
cum sã încondeieze prezentãrile. În volumul publicat recent de
dânsul, Vremea seniorilor, sunt cinci din scrisorile ce i le-am
adresat atunci. Surprinde sinceritatea. Nu mai mã feream sã spun
cã sunt preot. Îmi asumam de acum aceastã demnitate, pu-
blicasem zeci de articole ºi studii ºi nu mai nutream teama aceea
inexplicabilã care mã fãcea sã mã ascund!

Am încercat sã colaborez ºi cu instituþiile bisericeºti. Pãrin-
tele Valeriu Anania era în 1979 director al Institutului biblic al
Patriarhiei Române. Fiindcã publicam aproape în fiecare numãr
din revista „Biserica Ortodoxã Românã“, i-am propus sã-mi pu-
blice o bibliografie a acestei reviste din perioade 1874-1984, la
împlinirea a 110 ani de apariþie. M-a privit cu neîncredere la în-
ceput, ºtiind câtã muncã necesitã o asemenea lucrare, apoi m-a
pus sã fac o cerere cãtre patriarhul de atunci, Iustin Moisescu,
iar dânsul a întocmit un referat favorabil. Patriarhul a aprobat
proiectul ºi urma sã prezint manuscrisul gata de tipar la 1 noiem-
brie 1983. Am început o luptã contra cronometru. Colecþia revis-
tei a însumat peste 22000 de articole. Multe dintre ele a trebuit
sã le rezum. A fost o muncã de rob sau poate de Sisif, dar, cu
câteva zile înainte de termenul înscris în ofertã, m-am prezen-
tat la patriarh. Nu mai era pãrintele Valeriu Anania director, ci
regretatul preot Dumitru Soare. Acesta nu ºtia nimic de proiect
ºi nici nu era dispus sã-l susþinã. Am mers în audienþã la patriarh,
aflasem despre dânsul cã fusese profesor universitar, cã ºtia multe
limbi strãine, cã e un munte de culturã. Pe mine m-a dat afarã
ca pe ultimul infractor din Bucureºti. Fãrã sã se uite peste cele
900 de pagini dactilografiate (era un prim fragment din lucrare,
pe care reuºisem sã-l dactilografiez, urmând ca pânã la pagina
2000, la cât se ridica manuscrisul, sã dactilografiez ulterior),
s-a rezumat la niºte chestiuni banale, strãine de subiect. Mi-a
imputat cã m-am ocupat numai de carte ºi am uitat de parohie,
deºi i-am prezentat documente din care se vedea clar cã nu
ºezusem degeaba la parohie ºi avusesem lucrãri de reparaþii ºi
picturã la bisericile din Malovãþ ºi Bârda; a promis ca va vorbi
cu mitropolitul Nestor sã-mi dea o parohie la oraº. I-am replicat
cã nu am realizat acea carte pentru o parohie de oraº, ci ea se
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înscris pe linia unor preocupãri constante. I-am arãtat cãrþile ce-mi
apãruserã pânã atunci la „Albatros“, i-am arãtat programele sim-
pozioanelor ºi sesiunilor de comunicãri la care participasem în
diferite judeþe, i-am vorbit de colaborãrile la diferite reviste. În
final, mi-a spus ca audienþa s-a terminat ºi cã nu are ce sã mai
discute cu mine. Mi-am luat cartea ºi am ieºit plângând din ca-
binetul sãu. Îl pomenesc ºi azi la fiecare liturghie, fiindcã aºa e
rânduiala, dar în sufletul meu mitul ºi aura care-l înconjuraserã
pânã la acea audienþã din noiembrie s-au pulverizat demult, per-
sonajul rãmânând o biatã amintire. Am reuºit sã public mai târ-
ziu, sub P. F. Patriarh Teoctist câteva fragmente din acea carte
în revista „Biserica Ortodoxã Românã“.

A venit ’89! La început a fost confuzie ºi incertitudine. Dupã
un an am luat taurul de coarne. Mi-am înfiinþat editurã particularã,
cãreia i-am spus „Cuget românesc“. Am investit un salariu ºi am
scos o primã broºurã. Vânzãrile au început sã meargã. La câte-
va luni am scos altã broºurã, apoi alte ºi alte. Sistemul „Cartea
prin poºtã“ a dat rezultate. Sãptãmânal plecau de la Bârda zeci
ºi zeci de colete spre toate colþurile þãrii. Zi de zi veneau scrisori
de pretutindeni ºi cereri peste cereri. Unele titluri au înregistrat
mai multe ediþii, depãºind 70.00 exemplare. Nopþile au devenit
albe. Somnul a devenit un privilegiu tot mai rar ºi tot mai puþin...
Dupã încã un an am înfiinþat o altã editurã la parohie. Mergeam
cu toate pânzele sus, în plin. În 1994 mi-am publicat „Nicolae
Iorga. Concepþia istoricã“, dupã ce aºteptase 17 ani la „Scrisul
Românesc“ din Craiova. Ministerul de Externe mi-a comandat 70
exemplare pentru comunitãþile româneºti din strãinãtate. Era o
bucurie imensã o asemenea comandã. Puþin mai târziu, aducând
cercetarea pânã în 1994, am publicat Bibliografia revistei „Bise-
rica Ortodoxã (1884-1994), însumând trei volume ºi patru ediþii!
Multe centre eparhiale mi-au comandat chiar sute de exemplare
(Suceava, spre exemplu), profesori universitari ºi cercetãtori au
devenit clienþi. S-a scris în presã ºi a fost apreciatã de nume
sonore ale culturii române.

Patima scrisului nu mai avea restricþii. O înþelegeam ca pe
o prelungire a activitãþii mele preoþeºti ºi aceasta îmi dãdea aripi.
Astãzi activitatea aceasta însumeazã peste 150 titluri publicate
la cele douã edituri. Personal, realizarea se ridicã la 30 cãrþi ºi
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peste 1000 de articole ºi studii în þara ºi strãinãtate.... O fi mult
sau puþin, nu ºtiu! ªtiu doar cã mai am multe de fãcut în viitor!

Astãzi, mulþumesc celor ce mi-au pus piedici de-e lungul
timpului (fie cã sunt în viaþã, fie cã sunt sub glie). Dacã n-ar fi
fãcut ceea ce au fãcut, azi poate aº fi fost un funcþionãraº oareca-
re, iar preocupãrile dragi sufletului meu ar fi rãmas o amintire.
Le mulþumesc cã datoritã lor am ajuns preot la mine în sat. Dacã
aº lua-o azi de la început de zece ori, tot preot m-aº face ºi tot
în satul meu m-aº duce. Aº continua sã scriu, indiferent dacã
aº putea sã public imediat sau nu. Acum aº ºti bine cã orice
muncã cinstitã, mai devreme sau mai târziu, îºi aflã împlinirea
ºi recunoaºterea. Mulþumesc celor din Bisericã dacã m-au socotit
„prea laicizat”; le mulþumesc celor din afara Bisericii, care m-au
socotit „îmbisericit“. Poate se vor convinge cu toþii, dacã n-au
fãcut-o deja, cã mi-am slujit Biserica ºi Þara cu uneltele ºi cu posi-
bilitãþile mele. Doar atât!

Decernarea premiului de care am amintit la început a în-
semnat ºi asumarea unei responsabilitãþi sporite. Oameni de eli-
tã ai culturii române au apreciat activitatea mea. Sper sã nu-i
dezamãgesc ºi sã-mi împlinesc menirea pânã la capãt. Desigur
cã asta nu depinde numai de mine însumi ci ºi de mediul social
în care-mi voi desfãºura activitatea, de starea de sãnãtate ºi de
zilele ce mi le va mai da Dumnezeu, dar proiecte sunt multe ºi
necesitã trudã multã!

ERA PÃCAT DE DUMNEZEU 
SÃ NU FI CONTINUAT

Traian Galetaru
Într-o însoritã zi de septembrie a anului 1970, în comuna

Comloºu Mare din judeþul Timiº au poposit douã prestigioase de-
legaþii de scriitori: una din Timiºoara, condusã de poetul Anghel
Dumbrãveanu (secretarul asociaþiei ºi redactor ºef adjunct al Revis-
tei Orizont) ºi alta din Cluj-Napoca, în frunte cu prozatorul ºi dra-
maturgul D.R.Popescu (secretarul asociaþiei ºi redactor-ºef al
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Revistei Tribuna). Cum începuse ºcoala, în sala Cãminului Cultu-
ral, în afara oficialitãþilor, erau doar elevi, învãþãtori ºi profesori
ºi parcã... un þãran! În partea a doua a întâlnirii, tocmai acesta
citise cuvântul de întâmpinare adresat oaspeþilor, de pe câteva
foi ce-i tremurau în mânã, de emoþie. Scriitorii timiºoreni îl
cunoºteau, au recþionat cu mândrie dar ponderat, în vreme ce
clujenii erau puºi în faþa unui fapt cu totul ieºit din comun: un
þãran cu 6 clase primare vorbea mai bine ca „domnii“!

Poate cã pe acest element-surprizã mizau bãnãþenii când
i-au invitat pe clujeni tocmai în comuna noastrã. Primul care s-a
ridicat ºi l-a aplaudat a fost chiar D.R.Popescu, care i-a ºi cerut
þãranului nostru colaborarea la Revista Tribuna, ceea ce s-a ºi
petrecut. Dar, Doamne, de unde era sã intuiesc, atunci, urmã-
rile de peste decenii ale întâlnirii pentru a însemna data ei? Nu
am fãcut-o, nu am însemnat-o...

Printre cei ºocaþi de alocuþiunea de un elevat intelectua-
lism a þãranului autodidact mã numãram ºi eu. Am luat legãtu-
ra cu Ghiþã Bãlan-ªerban (1907 — 1975) ºi am aflat ceva ce
m-a cutremurat, dar despre care nimeni nu-mi povestise nimic
timp de trei ani de zile (de ce oare?) de când sosisem cu slujba
la ºcoala din localitate: Comloºul zãcea pe o comoarã încã
nescoasã la luminã! Istoria satului este una fascinantã, cãci,
pãstrând cuvenitele proporþii comparaþia poate fi, totuºi, fãcutã:
dupã cum poporul român este un întins arhipeleag latin într-un
ocean de nelatinitate, tot aºa ºi Comloºul Mare este o insulã
de grai oltenesc într-o mare de bãnãþeni. ªi „arhipelagul“, ºi
„insula“ au rezistat tendinþelor milenare/seculare de asimilare!

Efigiile spirituale ale localitãþii sunt numeroase: poetul ºi pu-
blicistul Iulian Grozescu (1839 — 1872), posibilul prieten al
Eminescului ºi mâna dreaptã a lui Iosif Vulcan la revista Familia
în perioada budapestanã a acesteia; revista Suflet Nou (1934-
1939), la care colaborase intelectualitatea satelor ºi a þãrii, dar
în paginile cãreia se manifestase plenar, în scris, fenomenul þãra-
nilor scriitori specific Banatului, apreciat în vreme de Camil Petrescu
ºi G.Cãlinescu; lungul ºir de personalitãþi culturale, fii ai satului,
cu care ºi azi localitatea se mândreºte. Principala emblemã mate-
rialã o constituie ducesa Mileva San Marco (1838 — 1926), cãsã-
toritã cu un duce italian din celebra familie, ambii soþi, italianul

47



ºi comloºeana, fãcând parte din protipendada curþii imperiale din
Viena. Iar când împãratul Franz Iosef ºi-a clãdit o vilã de vacanþã
în staþiunea austriacã Ischl, ducele ºi tânãra sa soþie i-au urmat
exemplul, aºa încât ºi astãzi poate fi admiratã vila „San Marco“
de pe tãrâm austriac, dar cu destinaþia schimbatã în casã pen-
tru bãtrâni. Toate acestea nu reprezintã decât esenþa cea mai
purã a bogatelor tradiþii culturale ale comunei. Þãranul scriitor
Ghiþã Bãlan — ªerban fusese doar „impulsul iniþial“ al unui per-
petuum mobile ce funcþioneazã ºi în ziua de azi.

Nu era un mare pãcat de Dumnezeu sã nu continuãm?
Elementele de continuitate se manifestã pe multiple planuri:

revistã, cãrþi, medalii, plãci memoriale, diplome, încât doar edi-
turã îi lipseºte comunei pentru a fi total independenþi în entuziasta
noastra activitate. Dar ºi fãrã ea, Comloºul cel Mare din extre-
mitatea vesticã a României a redevenit, ca pe vremuri, un veri-
tabil centru de presã. Evidenþiez doar unul din menþionatele ele-
mente ale continuitãþii. Publicaþia Suflet nou în sensul cel mai larg
al termenului, a apãrut in patru serii: seria I, revistã lunarã (1934-
1939, 46 de numere), seria II-a, gazetã ºcolarã de perete
(1970-1989, 135 de numere), seria III-a, volum tipãrit (1980,
800 exemplare tiraj) ºi seria actualã, a IV-a, revistã lunarã (în
luna iunie vom edita numãrul festiv 150), devenind, dupã ºtiinþa
noastrã, cea mai longevivã publicaþie românescã din lume din me-
diul rural.

Idealul spre care tindem, dar pe care — ca orice ideal — sun-
tem conºtienþi cã nu-l vom atinge niciodatã îl constituie fondatorii
seriei interbelice. ªi totuºi, încercãm compensarea „epigonismu-
lui“ nostru prin credinþa fanaticã în demersul întreprins, sporind
cantitativ moºtenirea antecesorilor: actualul Suflet nou este difu-
zat prin mijloace proprii în 16 þãri de pe 5 continente: Europa,
America de Nord, America de Sud, Australia ºi Asia. Încât para-
frazându-l pe Carol Quintul (1519 — 1556) regele Spaniei ºi îm-
pãrat romano-german credem cã nu greºim dacã afirmãm cã
„Pe întinsul imperiu Suflet nou soarele nu apune niciodatã“.

Mulþumirile întregii redacþii se îndreaptã cu recunoºtiinþã
spre principalul sponsor, Asociaþia Agricolã „Comloºana“, condu-
sã de inginerul agronom Gavril Balog, redactor-ºef adjunct. Ace-
leaºi mulþumiri le meritã cu prisosinþã ºi lungul ºir de donatori
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din lumea largã, români, germani ºi sârbi, comloºeni ori necom-
loºeni. Este reconfortant umãrul cald pe care-l simþim alãturi...

O PARTE DIN ACEA 
BOGÃÞIE TAINICÃ

Ion Hangiu
Sunt aproape cincizeci de ani de când am început sã mã

ocup de presã, de istoria ei. Mai întâi am fãcut o antologie a
tuturor programelor literare apãrute în publicaþii. Dupã aceea,
am fãcut Dicþionarul, la capãtul unui efort destul de greu. Pentru
cã nu toate publicaþiile se aflã în colecþiile bibliotecii Academiei,
a trebuit sã apelez ºi la colecþiile particulare ºi la alte biblioteci
ºi am reuºit, în cele din urmã, sã descriu douãmiiºasesuteoptzeci
de exemplare în cea mai nouã ediþie a dicþionarului. Aceastã edi-
þie este ultima — a treia. Prima a fost în 1987, a doua în 1996.
A treia se aflã sub tipar ºi prezintã o experienþã de viaþã trãitã
ºi trebuie sã mãrturisesc cã aº fi foarte bucuros dacã tinerii din
generaþia actualã, sau maturii, s-ar apleca din nou asupra aces-
tor publicaþi care, încã odatã trebuie sã spun, reprezintã patri-
moniul material ºi spiritual al nostru. „Material“ în sensul cã existã
colecþii în Biblioteca Academiei. „Spiritual“ — în sensul cã descriu
drumul parcurs de societatea româneascã în ultimii douã sute
de ani ºi înfãþiºeazã anumite momente, principalele momente,
din istoria neamului românesc. Descoperim în „Dicþionar“ o
întreagã materie de studiu care nu se terminã cu mine, eu doar
am început-o. Aceasta înseamnã cã toþi care vor urma dupã mine,
tineri sau vârstnici, sã refacã acest drum al istoriei noastre
naþionale ºi sã ajungã la concluzii care sã-i orienteze sã cunoascã
îndeajuns de bine istoria tradiþiei ºi cultura poporului. Cãci noi
nu avem altã avere ºi alt tezaur decât limba, limba care s-a con-
cretizat în cele douãmiiºasesuteoptzeci de publicaþii în care noi
vedem ºi o evoluþie a istoriei limbii ºi, în acelaºi timp, o istorie a
ideilor.

Marii scriitori ai noºtri au fost mai întâi gazetari. Aºa au
fost Eliade Rãdulescu ºi Mihai Eminescu, aºa a fost Iorga; ºi aº
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putea sã dau ºi alte exemple. Vreau, astfel, sã mã înþeleagã ti-
nerii, de astãzi, din zilele noastre — cu toate cã noi trãim în epoca
internetului ºi suntem furaþi de mirajul acestui mijloc de informa-
þii — cã multe sunt vremelnice, trecãtoare ºi se poate întâmpla
sã reziste încã secole sau milenii — dar publicaþiile rãmân ca atare. 

Aº vrea sã mai spun ceva, ca un cuvânt de învãþãturã ºi
anume cã totul trebuie cercetat cu pasiune cãci fãrã pasiune nu
se poate face nimic ºi fãrã muncã nu se poate realiza nici o lu-
crare de patrimoniu. Noi vorbim aici de patrimoniul naþional — si-
gur cã ne referim ºi la patrimoniul material: mãnãstiri, colecþii
de ziare ºi reviste — dar toate acestea fac un patrimoniu spiri-
tual. De fapt, cu acest patrimoniu spiritual noi plecãm în Europa
pentru cã poporul român a dovedit de-a lungul secolelor cã a
apãrat creºtinãtatea ºi astãzi trebuie sã apere libertatea ºi dem-
nitatea omului ºi, în primul rând, tradiþia cãci, fãrã aceste valori,
noi nu putem sã ne certificãm identitatea noastrã naþionalã.

În contextul integrãrii în cultura universalã din care noi am
fãcut ºi facem parte, bagajul nostru spiritual, materia lui primã,
o reprezintã cultura naþionalã — aceastã culturã formatã, aici ºi
numai aici, de-a lungul secolelor. ªi ea este dovada cea mai grãi-
toare a existenþei poporului român. Aceastã idee nu se va dizolva
în „universal“, este exclus; dar noi trebuie sã ne apãrãm identi-
tatea naþionalã chiar dacã trebuie sã þinem seama de contextul
general al globalizãrii. Aceasta nu înseamnã sã luãm tot ce e din
afarã considerând cã mai bun decât ce avem noi ci, mai întâi,
sã cãutãm ce avem noi în þarã ºi apoi sã comparãm cu lucru-
rile care sunt afarã pentru cã nu toate lucrurile din afarã sunt
bune iar unele nu sunt adecvate spiritului, culturii ortodoxe a nea-
mului românesc.

Eu am servit tineretul într-un mod foarte concret: am înfiin-
þat o revistã, „Limba ºi Literatura Românã“ pentru elevi, am con-
dus-o un sfert de secol ºi am încercat sã fac educaþia lor în spiritul
patriotismului curat, nefalsificat. Sã nu ne închipuim cã patrio-
tismul acesta este depãºit; sau când zicem „culturã naþionalã“
suntem naþionaliºti. Noi ne apãrãm naþiunea de intruziunile altor
elemente care nu ne vor binele. Am pornit de la ideea aceasta
educativã printr-o revistã de demult. De atunci, am trecut mai
departe la educaþia prin radio ºi am þinut ºase ani de zile o
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rubricã — „Vorba dulce româneascã“ — ºi am încercat sã le cul-
tiv oamenilor tineri patriotismul acesta sincer ºi sã-i feresc de
acele elemente trecãtoare ale unei culturi ºi sã-i fac sã înþeleagã
cultura temeinicã. 

Încã o datã, tinerii sã cunoascã, sã citeascã foarte mult,
sã re-înveþe sã vorbeascã. „Sã vorbeºti“ nu este numai o proble-
mã de comunicare. Iatã, oamenii noºtri politici nu au practicat
în cincizeci de ani genul oratoric ºi nu au aceastã calitate de a
fi buni oratori; ei încearcã sã vorbeascã, vorbesc mult sau puþin
dar o pregãtire temeinicã de fond se poate realiza numai prin
multã lecturã, prin cunoaºterea istoriei ºi a tradiþiilor poporului.
Sã ne ferim — zicea Maiorescu în secolul XIX — de fraza goalã.
Sau Eminescu: sã punem la baza activitãþii noastre de fiecare zi
munca, cinstea ºi corectitudinea, cãci cu aceste elemente ne
putem mândri în faþa popoarelor lumii.

Orice cercetare trebuie sã înceapã cu studiul în bibliotecã.
Este exclusã cercetarea în afara bibliotecii pentru cã numai ea
îþi oferã izvoarele cele mai importante, cãrþile ºi manuscrisele,
cãrþile tipãrite. Noi avem carte tipãritã de o jumãtate de mile-
niu, din 1508; publicaþii de douã sute de ani. Fãrã cercetarea
acestora pe baza informaþiilor, câºtigate din dicþionare ºi enci-
clopedii, nu se poate face nimic. Omul tînãr român trebuie sã
se aplece asupra unui subiect care corespunde sentimentelor
sale, corespunde firii lui ºi dacã nu îi place ºi nu este pasionat
de cercetare, mai bine sã nu o facã pentru cã cercetarea cere
mult sacrificiu. Îi avertizez pe tineri sã nu creadã cã dintr-o datã
cunosc totul; eu, dupã cincizeci de ani, nu bag mâna în foc cã
cunosc totul, cunosc ºi eu o parte din aceastã bogãþie, din acest
patrimoniu al culturii naþionale, dar am aceastã credinþã ºi spe-
ranþã cã cei ce vor veni dupã mine se vor apleca cu ºi mai multã
pasiune asupra tainelor naþiei dupã exemplul celor de dinaintea
lor. Au de fãcut multe. Cãrþile mele sper sã le fie de învãþãturã
dar le oferã niºte cadre generale dar nu cercetare; pentru cer-
cetare trebuie efort, muncã ºi credinþã.

Aºa cum am spus, dupã cincizeci de ani cred cã pot sã
adresez un îndemn tinerei generaþii, urmaºilor mei — cum spunea
Iancu Vãcãrescu — dorindu-le „creºterea limbii româneºti ºi a pa-
triei cinstire“. Sã se aplece cu pasiune asupra istoriei naþionale,
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sã descifreze sensurile ei adânci, sã nu rãmânã impresionaþi cã
existã contradicþie, adicã dezbateri de idei ºi sã nu confunde nici
o datã literatura cu politica. Literatura este cu obiectul ei sepa-
rat ºi politica — cu obiectul ei separat. O naþiune nu rezistã în
câmpul culturii cu oameni care vorbesc una ºi fac alta ºi asupra
acestui lucru mi-a atras Maiorescu atenþia încã în secolul al 19-lea.
Lecþia lui o dau ºi eu, mai departe, celor ce vor veni dupã noi.

ACUM!

Alexandru Nemoianu
Existenþa noastrã se cuprinde între trecut prezent ºi viitor.

Suntem neputincioºi sã schimbãm trecutul (cel mult putem învãþa
ceva din el) ºi neºtiutori privind viitorul. În fapt, ne aflãm prinºi
într-un prezent, clipa imediatã, „acum“, fãrã sfârºit.

În atari împrejurãri, singura acþiune care are importanþã
pentru noi, pentru fiecare din noi ºi pentru mântuirea noastrã,
stã în alegerea pe care o facem în clipa prezentã ºi iute trecãtoare
a lui „acum“. Aceastã condiþie este exactã pentru lumea „mare“
ºi pentru „lumea“ fiecãruia dintre noi. Personal, aº putea exem-
plifica cele afirmate prin cazul Casei Boldea, casa strãmoºilor mei
materni din satul Borlovenii Vechi, Valea Almãjului, Banat.

Acea casã, cu o istorie de peste douã sute de ani, a asigu-
rat existenþa familiei mele ºi a fãcut cu putinþã continuitatea ei
demnã. Acolo, dupã douã cataclisme istorice, cãderea Imperiu-
lui ºi coºmarul bolºevic, familia mea s-a putut aduna, reculege
ºi a putut redeveni semnificativã social. În momentul de faþã nici
mãcar nu sunt sigur dacã cei vii controlãm destinul casei ori des-
tinul casei ne controleazã pe noi. Dar ce este cu adevãrat impor-
tant este faptul cã aceastã dependenþã de destin mi-a confirmat
cã „acum“ este singura clipã în care putem face o opþiune cu
urmãri, între bine ºi rãu.

*

Întotdeauna lucrurile „mari“ ºi „importante“ (ºi încã mai vâr-
tos soluþionarea lor) pot fi aflate în detaliile existenþei imediate
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ºi în „universul“ (întotdeauna mic ºi la îndemânã) care ne încon-
joarã. Câteva exemple pot fi ilustrative.

Foarte adesea ne frãmântãm pentru problemele „mari“ ale
lumii ºi politicii naþionale ori internaþionale ºi suntem grãbiþi cu
soluþii energice ºi îndrãzneþe, dar suntem mai ºovãielnici atunci
când întrebãri similare ne privesc personal: care este starea din
familia noastrã? suntem ori ba credincioºi, unul altuia? ne gos-
podãrim cu bunã cuviinþã? suntem capabili sã rezolvãm, cu pace,
diferenþele ce le vom fi având cu neamuri ori vecini? etc. În acelaºi
timp, ne strãduim sã aflãm despre locuri depãrtate ºi cheltuim
sã vedem tãrâmuri aºezate peste mãri ºi þãri, fãrã sã bãgãm
de seamã cã „universul“ este lângã noi, efectiv, cade pe fiecare
dintre noi. Cu aceste gânduri în minte, am îndrãznit sã spun cã
Þara Almãjului, din Banat, este, în fond, „universul“. Þara Almãjului
este o vale intramontanã aºezatã în lungul râului Nergãn (ori Nera,
cum au ales sã-i spunã învãþaþii de ocazie). A fost locuitã din vremi
imemoriale, fãrã exagerare, dintotdeauna. Vechimea aceasta este
încã uºor de simþit celui care va avea rãbdare sã colinde hotarul,
fie ºi al unui singur sat din Almãj. Lesne va fi cu putinþã sã se
observe semnul eternitãþii, care înseamnã modelul existenþial
românesc alcãtuit din înþelegerea vie a spiritualitãþii ortodoxe,
dreptmãritoare, pravoslavnice. În Almãj, vom afla efectiv totul.
Bucurii ºi dureri, dãrnicie ºi zgârcenie, credinþã ºi înºelãciune,
autentic ºi imposturã, frumuseþe ºi urâciune, chiar ºi aspecte
aberante, þinând de viaþa cea mai intimã. Totul. Dar, în ce priveºte
relaþia dintre oameni, în Almãj existã încã ceva ce în bunã mãsurã
în restul lumii a dispãrut. Mai existã relaþia personalã, omeneascã
dintre locuitori care, într-un fel ori altul, sunt neamuri. Existã încã
o înþelegere ºi o trãire care transformã simplul act al existenþei
în viaþa. Aceasta înseamnã priceperea faptului cã nu sunt sufi-
ciente principii ca dreptatea, ordinea, folosul ºi altele asemenea.
Ele, aceste principii, excelente în sine, alcãtuiesc doar elementele
teoretice ce pot contribui la alcãtuirea unei civilizaþii. în termeni
practici, ele sunt „planul“ dupã care se zideºte o casã. Dar pen-
tru a trece de la stare potenþialã la fiinþã mai este nevoie de puþinã
blândeþe, înþelegere, dragoste, bunãvoire ºi într-ajutorare. Aces-
tea din urmã sunt uneltele ºi cãile prin care planul se face clãdire
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ºi clãdirea se face cãmin cald ºi vatrã primitoare. Trãind aceastã
înþelegere, în Almãj oamenii, când se vãd, încã îºi dau bineþe unul
altuia, îºi stau în ajutor, la bucurii ºi necazuri, încã mai ºtiu ce
înseamnã ºi ce trebuie sã fie dulceaþa vieþii. În acelaºi timp, în
Almãj putem afla toate formele vieþii, de la cele mai simple la
cele misterioase ºi toate frumuseþile lumii în care Dumnezeu i-a
aºezat pe oameni. Cel care va sta seara ori noaptea la un „rând“,
în una dintre numeroasele mori aºezate pe râurile de acolo, va
ºti ce înseamnã taina unui loc „bântuit“ de duhuri ori „muroni“,
cel ce va sta o vreme la o colibã va ºti ce înseamnã truda de a
îmblânzi natura ºi de a schimba sãlbãticia în cosmos, cel care
va înþelege viaþa unui sat almãjan va ºti ce sunt ºi ce au fost
comunele ºi oraºele libere. Asemenea, cel care va petrece o zi
de varã în lungul luncii Nerei ori la „împreunarea apelor“ (Prigoru-
lui cu Merganul) va ºti ce înseamnã ºi farmecul ºi spaima jun-
glei, iar cel ce va urca, într-o dupã amiazã fierbinte, pe Dâlma
ori Coasta Pãtaºului, va ºti ce este deºertul ºi singurãtatea
africanã. Cel ce se va afunda în codrii Borloveniului ºi apoi va urca
pe culmea Semenicului va trece în lumea fãrã de pereche a curãþiei
absolute. Nu înseamnã cã în Almãj sunt cele mai frumoase locuri
din lume, dar înseamnã cã locurile de acolo sunt la fel de fru-
moase ca altele de aiurea! Almãjul este o lume dar, fiindcã sun-
tem în vremelnicie ºi trãim prin comparaþii, una mai bunã, mai
aproape de cea în care „ne-a vrut Dumnezeu“. Un loc pentru care
meritã sã trãieºti ºi sã mori ºi în a cãrui þãrânã este o cinste ºi
binecuvântare sã te odihneºti.

*

Destinul, în ultimã instanþã, înseamnã împlinirea rostului pen-
tru care am fost aduºi în existenþã, în fiinþã. El este eminamen-
te personal, unic, irepetabil ºi, ca urmare, se înfãþiºeazã în forme
nenumãrate, infinite. Mai înseamnã cã el (cutare destin indivi-
dual) este întotdeauna nu important, ci cel mai important, decisiv.
Vorbãria despre destine „majore“ ºi „minore“ nu este decât flecãre-
alã. Nimeni nu a fost adus în existenþã „la întâmplare“ ori „secun-
dar“. Toþi ºi fiecare venim cu o misiune de împlinit ºi acea misiune
are rost în împlinirea planului cosmic care, în fapt, s-a desãvârºit.
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Dincolo de aceste generalitãþi, împlinirea destinului înseamnã opþiu-
nea dintre bine ºi râu. Cu cât aceastã opþiune este mai cate-
goricã, mai rãspicatã cu atâta mai mare „rãsunet“ (de fapt,
urmare) va avea destinul personal. Cã aºa este, cu exemplarã
modestie ºi eleganþã, ne-o aratã vieþile sfinþilor.

Acei oameni, care prin faptele lor s-au fãcut vase alese ale
Duhului Sfânt, sfinþii au cãutat sã facã tot ce era cu putinþã sã
fugã de slava lumii. Rezultatul, dupã veacuri, este cã ei sunt cu-
noscuþi, închinaþi, „faimoºi“. Spre a da un singur exemplu. Sfân-
tul Antonie cel Mare, care s-a nevoit vreme de peste o sutã de
ani în pustiul Tebaidei, este cunoscut de toatã lumea creºtinã.
Mã întreb câþi dintre cei ce au auzit de Sfântul Antonie cel Mare
ar fi în stare sã numeascã doi, doar doi, dintre împãraþii romani
ce i-au fost contemporani. Deci, din punct de vedere al împlinirii
rostului existenþial, al „destinului“, fala ºi recunoaºterea contem-
poranilor, la fel ca ºi standardele lor, nu au nici un fel de impor-
tanþã. Nici una! Încã mai complicate devin însã lucrurile atunci
când luãm la socotealã ºi faptul cã destinele individuale nu existã
ca unitãþi „singulare“, în stare „purã“. Ele toate se întrepãtrund,
stau în legãturã unele cu altele, sunt în comuniune. Aici se aratã
parte din înþelepciunea divinã. „Inegalitatea“ ºi, încã mai exact,
„deosebirile“, „diferenþierile“ (pe care doar cei ai acestei „lumi“ ºi
ai stãpânitorului ei o „deplâng”), este calea spre mântuire. Doar
prin existenþa „inegalitãþii“ se poate manifesta mila ºi se pot arãta
virtuþile individuale, care pot mântui. Aceasta mai înseamnã cã
soluþia cea mai simplã, mai la îndemânã, de a nu fi complice la
rãu este de a fi mereu, în orice circumstanþã, de partea celor
slabi ºi nãpãstuiþi, a celor care „pierd“.

În acelaºi timp, ca persoane, suntem determinaþi istoriceºte,
în timp ºi spaþiu. în aceastã împrejurare ataºamentul, respectul
ºi responsabilitatea pentru „loc“ au, la rândul lor, importanþã ºi
urmare. Respectul pentru tradiþia locului ºi datoria „sfinþirii“ lui
înseamnã, în ultimã instanþã, înþelegerea faptului cã suntem în
comuniune cu cei care au fost înaintea noastrã, cu cei care ne
sunt contemporani ºi cu cei ce vor veni dupã noi. Mai înseam-
nã ºi faptul cã suntem aºezaþi într-un anume „loc“ dupã un plan
care nu este altul decât cel al mântuirii noastre, individuale ºi
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colective. „Modelul“ mântuirii ne stã deschis în faþã întotdeauna.
Acolo unde existã tradiþie mântuitoare nu avem decât a o urma.
Asemenea, în locurile „noi“, fãrã tradiþie ori cu una rea, se cuvine
ca încet, cu rãbdare, cu blândeþe, dar fãrã tãgadã sã promovãm
valorile mântuitoare ºi sã creãm tradiþie nouã ºi de folos. Vieþile
îmbunãtãþite sunt exemplele ºi modelele care trebuie sã ne însu-
fleþeascã ºi, cu modestie, ar trebui sã cãutãm sã le urmãm ºi
sã le aºezãm, ca realitate vie, în locul ce ne-a fost dat ºi, astfel,
sã îl sfinþim, sã îl aducem în starea în care, la început, a ºi fost.

Existenþa noastrã este determinatã de trecut, prezent ºi
viitor. Dar mereu trebuie sã ne fie limpede cã trecutul nu îl pu-
tem schimba (cel mult putem învãþa din el) iar viitorul este întot-
deauna pãrere dacã nu pãrere de sine. Clipa decisivã, ºi cãreia,
ºi pentru care suntem rãspunzãtori, este cea prezentã, acum.
În aceastã înþelegere, aº vrea sã mãrturisesc câteva lucruri.

În drumurile pe care existenþa m-a purtat, am putut sã vãd
cã toþi, ºi fiecare, nu suntem suma „realizãrilor“ noastre ci re-
flectarea comportamentului nostru de caracter consecvent. În
curgere logicã, aceasta mai înseamnã ºi rãspunderea ce o avem
faþã de cei care ne-au premers, cei fãrã numãr plecaþi din Valea
Plângerii mai înaintea noastrã.

Nu am nici un fel de îndoialã cã respectul pentru truda lor
ºi pentru înþelegerea vieþii pe care ne-au transmis-o ne poate
îndreptãþi sau condamna. Mai mult decât atâta, am putut sã vãd
cum, în cea mai crudã, competitivã ºi nemiloasã societate pe
care istoria lumii a cunoscut-o, aceia dintre Români care au fost
în stare sã îºi pãstreze identitatea au fost cei care, conºtient ori
inconºtient, s-au aninat de modelul existenþial al strãbunilor lor.
Iar oportuniºtii, „victorioºii“, aceia care s-au ploconit stãpânilor
vremelnici au trecut într-o ruºinoasã uitare mai repede decât ne
putem imagina. În urma lor nu a rãmas nici mãcar pulbere.

Acum este ceasul în care veriga noastrã se poate lega de
lanþul vieþii ºi tot acuma putem sã spargem ºi irosi mica noas-
trã contribuþie la aceasta verigã. Viaþa, în toatã superba ei
diversitate, a biruit ºi alegerea uitãrii ºi morþii poate fi doar a
noastrã; fãrã rost ºi fãrã noimã.

Sã nu fie aºa!
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„DACÃ NU FACEM CE TREBUIE, NE
VOR JUDECA URMAªII“ 

Trinþu Mãran
Despre Românii Vienezi s-au scris, în decursul anilor, re-

lativ multe cãrþi, broºuri precum ºi diferite articole în ziare sau
reviste, în germanã, iar cele mai multe în româneºte. Toate aces-
te publicaþii sunt lucrãri strict literare, precum ºi Raportul meu
Românii în Viena, din 15.06.1999, care ar putea fi luat ca în-
drumãtor. În acele lucrãri, au fost amintite, de fapt, multe docu-
mente dar foarte puþine au fost redate complet sau cel puþin
parþial. De aceea a fost necesar de a cerceta în arhive, de a
identifica aceste documente, spre a fi publicate sub titlul, „Colec-
þie de documente privind istoria românilor din Viena“ spre folo-
sinþa autoritãþilor, precum ºi a eventualilor scriitori interesaþi de
literaturã istoricã. Chiar de la început trebuie amintit cã în arhi-
vele vieneze se gãsesc, de fapt, mii de acte privitoare la proble-
me româneºti. Dar de a identifica toate aceste acte, spre a le
prelucra ºi a le sorta dupã conþinut în mod ordonat ºi profesio-
nal în scopul publicãrii ºtiinþifice, ar necesita o muncã anevoioasã
de câþiva ani ºi în final poate cã nici nu ar fi toate necesare. Din
aceste motive mi-am propus ca sã identific ºi de a publica numai
acele acte cari se referã nemijlocit la istoria Românilor din Viena.
Întrucât viaþa comunã a Românilor stabiliþi în Viena s-a desfãºurat
în mod principal în douã sfere de activitãþi, respectiv în biserici
ºi asociaþii, astfel ºi actele au un caracter corespunzãtor. Dar
mai înainte de a prezenta aceste acte sunt de explicat unele
aspecte istorice generale ale Naþiunii Române ºi anume:

Naþiunea Românã este un popor de originã latinã ºi are
rãdãcinile în secolele II ºi III, ca urmare a amestecului dintre Daci
ºi Romani ºi s-a format în timpul ocupaþiei romane ºi chiar dupã
acel timp, atât în nordul cât ºi la sud de Dunãre. În timpul mi-
graþiunii popoarelor, poporul romanizat a asimilat popoarele mi-
gratoare, care s-au stabilit la nord de Dunãre; la sud de Dunãre
însã Bulgarii ºi Slavii, noi veniþi, au asimilat cea mai mare parte
din localnici. Unii localnici, în special din regiunile de-a lungul ma-
lului drept al Dunãrii, prin posibilitãþile de legãturi cu rudele din
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nord, s-au dezvoltat ºi în viitor cam la fel. O grupã mare însã,
care s-a retras în Macedonia, s-a dezvoltat ca Macedo-Români,
numiþi ºi Aromâni, cu propriul lor dialect românesc. Dar toþi Românii,
pânã în secolul al 19-lea, au fost numiþi Valachi.

Abia dupã Unirea Principatelor Moldova ºi Valachia, în anul
1859 ºi respectiv 1862, noul stat format s-a numit România
iar poporul — Român. Cei ce au rãmas la sud de Dunãre sunt ºi
azi cunoscuþi ca Valachi. Pânã la recunoaºterea noului stat
România, în toate actele oficiale austriece s-a folosit expresia
Valachi ºi Valachia.

Toate lucrãrile mele sunt publicate în scop ºtiinþific ºi nu
comercial, pentru uzul scriitorilor ºi cercetãrilor istorice militare,
în editurã proprie ºi în general pe cheltuiala mea, de aceea nu
se gãsesc în comerþ ci numai în unele biblioteci, mai importante,
din Austria ºi România. La fel sunt publicate ºi sub formã de arti-
cole, în mai multe ziare ºi reviste din Austria, Jugoslavia ºi Româ-
nia. La cererea unor cercetãtori istorici ºi comunitãþi interesate,
din Austria, Jugoslavia, România, Franþa ºi America am donat
de asemenea volumele solicitate, în mãsura în care le-am avut
disponibile. Reeditãri am publicat numai în funcþie de posibilitãþile
mele materiale ºi numai în numãr redus, strict necesar.

Ca sã fiu mai bine înþeles de ce mã preocupã graniþa mi-
litarã bãnãþeanã, menþionez cã satul meu natal Uzdin a fost înte-
meiat de cãtre Regimentul de graniþã german bãnãþean de
infanterie nr. 12 iar tot timpul cât a funcþionat acest regiment,
strãmoºii mei au fost þãrani ºi soldaþi ai companiei 6 Uzdin a aces-
tui regiment. Deci din respect faþã de strãmoºii mei ºi dragoste
de Banatul în care m-am nãscut ºi am crescut îmi dedic aces-
tor probleme tot timpul liber ºi puterea mea de muncã.

Ca urmare a acestor activitãþi istorice am fost cooptat ca
membru al urmãtoarelor asociaþii austriece de istorie ºi anume:

Membru al Institutului austriac de documentaþie istoricã.
Membru al Asociaþiei pentru istoria oraºului Viena.
Membru al Societãþii austriece de cercetare istoricã a seco-

lului 18.
Membru al Asociaþiei Internaþionale de cercetare istoricã

a secolului al 18-lea de la Institutul Voltaire — al Universitãþii Oxford
din Anglia.
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În plus, în anul 1995 am întemeiat la Viena asociaþia cultu-
ralã a românilor stabiliþi în Austria, a cãrei preºedinte am fost
pânã în anul 2003, când din cauzã de boalã ºi bãtrâneþe m-am
retras ºi am fost ales preºedinte de onoare al asociaþiei.

În anii cât am condus-o, aceastã asociaþie a avut cea mai
mare ºi bogatã activitate pe care a avut-o vreo asociaþie româ-
neascã în Viena pânã în prezent, din care redau doar pe foarte
scurt: peste 400 de reprezentaþii culturale, 8 emisiuni proprii,
în Limba Românã, la radio Viena, preluate în Limba Englezã de
Radio Austria Internaþional, 15 prezentãri la televiziunea austria-
cã a activitãþilor noastre, editarea revistei asociaþiei „Grai Româ-
nesc“ care a depãºit ca numãr toate publicaþiile româneºti ante-
rioare din Viena, organizarea celei mai mari expoziþii ce a avut
vreodatã o minoritate din Viena, cu titlul (în Limbile Germanã ºi
Românã) „300 de ani de culturã româneascã în Viena“. În tot
timpul am fost subvenþionaþi doar de cãtre oraºul ºi unele minis-
tere din Viena, subvenþii de care pânã acum nu s-a bucurat nici
o asociaþie româneascã din Viena. Dar toate acestea au atras
ºi invidia ºi lãcomia unor conaþionali de ai noºtri, singuri care ne-au
fãcut greutãþi ºi probleme. Cât timp am fost eu preºedinte toate
încercãrile unor astfel de oameni s-au lovit de mine ca de un perete
de beton. Dar dupã ce eu am predat ºtafeta unei alte persoane,
s-au unit toþi „faliþii“ noºtri ºi au preluat ilegal asociaþia, stricând
tot renumele ºi aprecierile despre noi. Cu toate cã am rãmas
doar preºedinte de onoare, am luat mãsurile necesare ºi am alun-
gat cu sentinþã judecãtoreascã toatã aceastã adunãturã din aso-
ciaþie ºi acum trebuie ca sã o luãm ºi sã o refacem din nou de
la început, cã dacã nu facem aceasta ne vor judeca pe noi urmaºii
ºi viitorii români din Viena.

Acest aspect l-am redat ca sã se vadã cã mentalitatea unor
români este încã „putredã“ peste tot ºi nu am fost scutiþi nici
noi de aceastã plagã.

În încheiere, gãsesc de cuviinþã cã în aceastã problemã sã
redau un citat al marelui patriot român ardelean Gh. ªincai, care
cu o ocazie a spus cã... „Pe neamul românesc mai mult l-au stri-
cat, mai întâi neînþelegerea între dânºii ºi pizma dinãuntru...“.
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ELOGIUL CÃRÞII

Ion Rotaru
Despre copilãria ºi tinereþea mea pot spune cu mândrie

cã este într-un fel asemãnãtoare cu a lui Marin Preda: eram un
copil de þãran care visa sã scape de „neagra þãrãnie“.

Cu toate cã iniþial mã resemnasem sã mã fac învãþãtor în
satul meu, odatã cu socializarea agriculturii tatãl meu a gãsit de
cuviinþã cã, muncind la „colectivã“, nu vom putea trãi, iar eu tre-
buie sã iau drumul spre oraº. 

Aveam în cap douã soluþii pentru viitorul meu. Îmi plãcea
foarte mult sã citesc, studiam chiar ºi când pãzeam vacile; ast-
fel m-am gândit sã fac filologia, dar acest gând mi-a zburat repede
din cap pentru cã am vãzut cã din filologie nu pot trãi la nivel
înalt. Tata mi-a spus sã mã fac avocat ºi uite aºa am plecat la
Iaºi sã mã înscriu la Facultatea de Drept. Dar n-a fost sã fie:
poate aºa a vrut Dumnezeu care mi-a scos în cale pe un bãtrân
avocat, tatãl unui prieten al meu, care mi-a spus, arãtându-mi
geanta plinã de dosare, cã în viitorul apropiat avocatura se prã-
buºeºte, iar avocaþii vor fi puºi la perete. 

Astfel cã i-am spus tatãlui meu cã nu mai vreau sa mã fac
avocat si doresc sa fiu profesor de matematicã pentru ca mintea
mea zbura deja mai departe ºi, în ideea cã matematica este o
disciplinã care nu se învaþã tocmai uºor, mã gândeam cã voi putea
da meditaþii si voi câºtiga un ban în plus pe lângã ce îmi putea
trimite tata din ce câºtiga trudind la „colectivã“. ªi iatã-mã în 1947,
urmând cursul de Axiomaticã al prof. Dan Barbilian (Ion Barbu)
pe care îl iubeam mult, dar metodele lui de predare a cursului
mã scoteau din minþi ºi eram îngrozit pentru cã nu înþelegeam
nimic. Dar cum în toate relele existã ºi ceva bun cu specificaþia
sã ºtii unde sã cauþi, mã împrietenesc cu Neculce ºi trec la filolo-
gie (1947-1952), iar dupã absolvire primesc un post de profe-
sor într-un sat de care nu am auzit în viaþa mea. ªi uite aºa, am
fugit de þãrãnie dar roata vieþii m-a aruncat din nou spre þãrânã.
Însã acum eram cu studii ºi, aveam locul meu asigurat la cate-
drã. Nu eram deloc mulþumit, dar iatã cã Dumnezeu ajutã tutu-
ror ºi au apãrut razele soarelui si pe uliþa mea cãci am avut norocul
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sã trec examenul de aspiraturã cu brio. Imaginaþi-vã cã la nivel
de þarã erau douã locuri pe care le-am prins eu ºi Dumitru Micu
de la Cluj. Apoi a urmat teza de doctorat ºi multe alte confrun-
tãri cu viaþa care nu m-au speriat ºi iatã-mã la 80 de ani depãnând
împreunã cu dumneavoastrã, parcã de la coadã la cap, ghemul
vieþii ºi, simþind firul în mânã, îmi amintesc cã prea multe satis-
facþii n-am avut în tinereþea mea. Însã vã pot istorisi în câteva
cuvinte care a fost cea mai fericitã zi din viaþa mea. Dupã ce am
trãit câþiva ani în Franþa studiind, m-a apucat dorul de þarã ºi
am început sã scriu Istoria Literaturii în spiritul „primului dezgheþ“.
Au fost scoase de sub lumina tiparului peste 50.000 de exem-
plare care s-au cumpãrat imediat. Întors în þarã, am ieºit la o
plimbare pe strãzile Bucureºtiului ºi, foarte surprins am fost în
momentul când am ajuns în faþa unei librãrii unde am vãzut per-
soane care stãteau la rând ca sã cumpere Istoria scrisã de mine.
La un moment dat un cetãþean care urma sã ajungã la rând
exclamã — mãi, o fi ceva de capul lui Rotaru ãsta care a scris
„Istoria Literaturii“ — ºi tocmai atunci, probabil datoritã înghesuielii,
unul dintre geamurile ce susþinea tejgheaua librãriei s-a spart.
Oricum nu mã cunoºtea nimeni ºi, fãrã sã spun cine sunt, am
intrat ºi am întrebat vânzãtoarea cât costã sticla cãci doresc sã
o plãtesc eu. A primit un rãspuns pe mãsura întrebãrii — trebuie
luatã de unde se vinde si pusã la loc. 

La cei 80 de ani ai mei, dupã o viaþã destul de agitatã în
care am trecut prin mai multe rele decât bune, le spun tinerilor
ºi celor care vor veni când poate eu nu voi mai fi, cã astãzi este
în vogã proasta educaþie, incultura, apetenþa pentru divertisment,
cã lipseºte cu desãvârºire educaþia în familie ºi educaþia religioasã.

În ºcoli, astãzi, religia este de fapt tratatã ca istoria Bibliei,
dar trebuie înþeles cã educaþia religioasã reprezintã complexitatea
învãþãmintelor pe care tinerii trebuie sã le asimileze din Cartea
Sfântã. Haideþi sã vedem ce este astãzi în Europa (Franþa, Italia,
Germania etc.) unde lumea s-a sãturat de televiziune. Occiden-
tul s-a sãturat dar ºi la noi se va ajunge la saþietate peste câþiva
ani. Astãzi însã, þãranul român nu mai poate lucra ogorul din cauza
televizorului. Televiziunea, care cultivã foarte tare divertismentul
(de tip „Vacanþa mare”) le rãpeºte copiilor timpul necesar citirii
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unei cãrþi. Sã analizãm puþin ºi sã vedem ce poate înþelege un
tânãr care stã în faþa unui ecran ºi priveºte totul simplificat ºi
subminat de concurenþa comercialã, astfel pierzându-se din vedere
esenþialul; aceasta fãrã sã mai spun cã în mai toate filmele este
cultivatã pornografia.

Nu în ultimul rând doresc sã subliniez cã astãzi ºcoala nu
este bine clãditã: sunt foarte mulþi licenþiaþi doar pentru a pose-
da o diplomã (gem cataloagele de note mai). Dar sã ne amintim
cã mulþi dintre marii noºtri scriitori nu au avut patalamale dar
au realizat opere de artã nemuritoare.

Deºi se afirmã cã literatura ºi arta cuvântului vor pieri în
urmãtoarele decenii, sunt convins cã ele vor renaºte din propria
cenuºã, precum Pasãrea Phoenix, mai înfloritoare ºi mai înzes-
trate, folosind ascuþimea minþii, dar aceasta probabil peste o jumã-
tate de secol, când se va lepãda cu siguranþã televizorul ºi
internetul ºi se va reveni la cãrþi.

În ceea ce mã priveºte, eu cred cã sunt un profesor de
literaturã românã, nici mai mult dar nici mai puþin. Ca profesor
de literaturã românã — pentru mine limba ºi literatura românã
sunt o singurã disciplinã — þelul vieþii mele a fost sã scriu o amplã
sintezã a literaturii române. De aceea am dorit sã fac un infolio
gen Cãlinescu care sã cuprindã toate cele ºapte volume de pânã
acum.

Am conceput acesta lucrare pornind de la începuturile lite-
raturii române, începuturi pe care le pun — la sugestia lui
Cãlinescu — odatã cu poetul Pontului Euxin, Publius Ovidius Nasos;
apoi poposesc la cãrþile patristice, fac referire la marii cãrturari
moldoveni ºi ardeleni, precum ºi la domnii iluminaþi gen Dimitrie
Cantemir, trecând la valenþele folclorului ºi nu în ultimul rând
vorbesc ºi despre limba slavonã ca piedicã în dezvoltarea culturii
româneºti, înaintând, printre scriitori de felurite mãrimi, clasici
ºi mai mãrunþi, pânã la evenimentele din Decembrie 1989.

M-am gândit sã fac ºi o a doua ediþie, a cãrei încheiere va
fi decisã biologic, extinsã în spaþiu ºi ca spaþiu, o ediþie care
cuprinde scriitorii români de peste graniþele actuale ale României
— ºi mã gândesc aici la scriitori din Basarabia, din nordul Bucovinei,
din sudul Dunãrii ºi de pe valea Timocului — cu referiri cât se poate
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de largi la Diaspora — români din vestul Europei ºi de peste Ocean
— oprindu-mã la cei 15 ani de tranziþie postdecembristã. În aceastã
lucrare existã chiar ºi un capitol intitulat Subliteratura, capitol în
care vorbesc despre multitudinea de cãrþi de facturã îndoielnicã,
uneori chiar ºi pornograficã, apãrute pe la anumite edituri. Aces-
ta lucrare se aflã actualmente sub tipar. 

Astfel, fãrã sã dau dovadã de o falsã modestie, pot spune
cã — prin opera mea mã aºez „în prelungirea“ lui Cãlinescu. Prima
oarã m-am gândit sã continui opera lui prin preluarea istoriogra-
ficã a literaturii române de acolo de unde o lãsase el, adicã din
anul 1940. Am constatat însã cã îmi este aproape imposibil sã
fac acest lucru deoarece nu gãseam liantul, elementul de legãtu-
rã între opera lui ºi ceea ce doream eu sã fac. Aceasta poate
ºi pentru faptul cã eu consider cã esteticul, vorbind despre el
ca „frumos“, face parte din culturã ºi, tocmai de aceea, concomi-
tent, fac ºi istoria culturii româneºti.

Marele savant ºi istoric Nicolae Iorga definea cultura ro-
mânã ca fiind o culturã de facturã militantã, pentru cã noi ne-
am aflat mereu în calea unor mari imperii, devenind mai apoi o
insulã de latinitate într-o mare pravoslavnicã. Eu, prin întreaga
mea operã, am încercat sã îmbin aceastã culturã cu frumosul,
cu beletristica.

MODELUL EMINESCU

Ilie Purcaru
Premiul pe care distinsul cãrturar Artur Silvestri mi l-a

înmânat, din partea prestigioasei Asociaþii Române pentru Pa-
trimoniu, pentru ostenelile mele pe tãrâmul reportajului m-a obli-
gat la niºte gânduri pe care, încredinþându-le acum hârtiei, le las,
fireºte sã zboare spre nicãieri, cum au zburat ºi reportajele mele,
devenite caduce a doua zi dupã apariþie. Dar o fac, mãrturisesc,
cu speranþa secretã cã în acest Nicãieri se va fi aflând, totuºi,
cineva.

Am practicat, timp de peste 50 de ani, nu numai reporta-
jul, ci toate genurile unei profesii pe cât de generoase, pe atât

63



de ingratã. Generoasã prin implicarea în viaþã ºi în uman la care
te invitã, ingratã prin amprenta atât de subþire ºi de nesigurã
pe care o lasã în viaþã ºi în destinul semenilor, scuturându-se în
neant o datã cu fila de calendar pe care s-a imprimat. Nu insist,
ca sã nu fiu învinuit de cochetãrie. Altceva am vrut sã zic. Am
vrut sã zic cã dacã ar fi ca acel Cineva din Nicãieri, sedus de
jurnalisticã sau simplu curios, m-ar întreba care-i modelul de urmat
în aceastã profesie, aº fi bucuros sã-i rãspund: modelul de admi-
rat, nu de urmat, cã asta-i prea greu, este modelul Eminescu.
Pe care îl dezgropãm ºi îl omagiem la anumite date calendaris-
tice, dupã care îl îngropãm.

Ce înseamnã acest model? Dar se poate spune în doar câte-
va cuvinte? O spune undeva Paul Anghel, alt as uitat al publicis-
ticii: „Rar om care sã fi primit mai direct contemporaneitatea pe
nervi, piele, meninge decât Eminescu, gazetar, om pe care ora
ºi ziua, insolubile, pãreau a-l fi secãtuit cu fiecare articol în parte,
dar care renãºtea surprinzãtor la fiecare nouã somaþie a zilei,
cu o frenezie unicã“. Sigur, ºi Paul Anghel o spune ºi el, artico-
lele lui Eminescu, citite azi, sunt incomprehensibile nu numai prin
numele proprii, prin evenimentele dezbãtute, ci ºi prin unghiul de
abordare, care þine într-atât de dialectica specialã a faptelor, încât,
fãrã cheia clipei — sancþiune, aprobare, dezavuare — par de neînþe-
les. Paginile gazetarului Eminescu contureazã ceea ce Paul Anghel
numeºte un „insolubil al zilei“, un sâmbure tragic pe care poetul
îl va lua cu sine, pânã în zonele pure în care cotidianul nu mai
existã nici prin cenuºã.

Comandant pe teritoriul gazetãriei ºi sclav al ei, dominând
de sus oameni, fapte ºi epoci, dar ºi implicându-se, Eminescu
are, peste toate, conºtiinþa generaþiei sau a vertebrei, a acelui
element conductor care poate înlesni sau întârzia irigarea cu ener-
gii a centrului secret care este fiinþa constructor a unui popor
în timp. „Dacã o generaþie poate avea un merit, scrie el, e acela
de a fi un credincios agent al istoriei, de a purta sarcinile im-
puse cu necesitate de locul pe care-l ocupã în înlãnþuirea tim-
pilor“. Gazetarul Eminescu este astfel primul care introduce — ºi
care modificã în planul cugetãrii noastre — conceptul schopen-
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hauer-hegelian, reliefând niºte determinante pe care cercetãtorii
gândirii geopolitice ºi ai structuralismului nu le pot ignora.

Acesta ar fi modelul Eminescu, pus în faþa admiraþiei noas-
tre. Cât despre a-l urma...

„PÂNÃ ACUM, NU AM REALIZAT 
NIMIC ALTCEVA DECÂT 
SÃ MÃ PUN LA JUG“ 

Dimitrie Grama
Ideea de a face parte din cei aleºi sã se „împãrtãºeascã“

în ale creaþiei ºi mai ales rãspunderea care ni se dã clasificân-
du-ne un fel de „exemplu“ sau „model“, mã pune pe gânduri. ªi,
vedeþi, nu sunt obiºnuit, deoarece am considerat cã atunci când
într-adevãr am ceva de spus, ceva ce ar merita o documentare
ºi o arhivare pentru o judecatã ulterioarã, aceasta trebuie sã izvo-
rascã din sãlaºuri, pentru mine, necunoscute ºi sã-mi forþeze
inima, cugetul ºi mâna. 

Voi încerca acum, totuºi, sã rãspund cât mai sincer ºi adec-
vat dar pentru a nu fi înþeles greºit ºi pentru ca rãspunsurile mele
sã nu fie tratate ca ceva definitiv, static, vreau sã fac referinþã
la ceea ce am spus mai demult; scriu ce-mi trece prin cap acum,
acesta este adevãrul meu de moment ºi, cine ºtie, poate mâine
ori la anul viitor sã gândesc altcumva. 

Se pune întrebarea dacã rãspunsurile noastre au o valoare
strict personalã sau ar putea fi de folos ºi altora. În speranþa cã
voi putea contribui la elucidarea unor mituri sau cel puþin la o
polemicã înverºunatã continui cu rãspunsurile. 

Cred cã unul din cei mai importanþi factori care au contri-
buit la „formarea“ mea, ca ºi cum aº fi un fel de „gânditor“, a
fost nemãrginita sursã de inspiraþie ºi fantezie pe care familia
mea a reprezentat-o atunci când creierul era încã necopt ºi spiri-
tul încã mic. 

La o anumitã vârstã, nu existã scriitori mai buni decât bunicii,
pãrinþii, fraþii sau veriºorii, care în dorinþa lor de îndrumare, dar
ºi aceea de a ajunge la termen cu proprii lor demoni, te iniþiazã



în lumea lor, pentru tine atunci misterioasã ºi tainicã; iniþiere care,
ca un izvor, poate sã curgã necontenit tot restul vieþii. ªi cã de
multe ori, în dorinþa noastrã de a ne exprima, de a „crea“, avem
senzaþia cã izvorul fanteziei a secat. Eu nu cred cã el, izvorul aces-
ta, seacã vreodatã ci cred mai curând cã sunt momente când
logica aºteptãrilor ºi logica succesului ne înºealã. 

Astfel au mai contribuit ºi alþii ca: J. Verne, Goga, Tolstoi,
Dostoievski, Topîrceanu, Casteneda, Fowles, Borges, Alexaindre,
Cervantes, Dante, Camus, Dalai Lama, Nietzsche, Paul Brunton,
Eliade, Cioran ºi încã mulþi alþii pe care nu-mi amintesc cum îi
cheamã pentru cã sunt un ingrat: le consum opera ºi nici mãcar
nu mã strãduiesc sã-i numesc. Dar asta nu înseamnã cã nu le
sunt recunoscãtor. 

Nu ºtiu dacã a existat vreun moment de rãscruce în viaþa
mea. Nu cred în „diaspora“, deci faptul cã gândesc ºi scriu într-un
fel sau altul nu-l atribui condiþiei mele de emigrant. Nu este oare
o migraþie ºi dacã te muþi din Tulcea la Cluj? Omul care pleacã
dintr-un loc repede uitã ºi locul ºi limba locului ºi restul? ªi greu-
tãþi, dacã sunt, nu existã ele oriunde pe acest Pãmânt ºi mai
ales în concepþia noastrã despre viaþã?

Dar s-ar putea sã existe vreun moment de rãscruce care
stã sã vinã. Poate cã tocmai acum mã pândesc din necunoscut
ºi s-ar putea ca atunci când acel moment mi se va înfãþiºa în
toatã splendoarea lui arãtându-mi clar calea de urmat, voinþa de
împãrtãºanie, de destãinuire sã mã pãrãseascã. 

Îndemnul fundamental, hotãrâtor, în ceea ce mã priveºte
a fost ºi este, aºa cum spune Silvestri, tainic. Habar nu am de
unde provine ºi de aceea adeseori mã cert cu Dumnezeu, care
tocmai în materie de creaþie mã lasã neºtiutor. 

Promit însã ca atunci când acest mister mi se va dezvãlui
ºi voi înþelege, promit sã-l trâmbiþez, chiar din mormânt, lumii
întregi!

În ale scrisului sunt un total egoist. Am scris ºi scriu în pri-
mul rând pentru mine însumi (sã nu uit ce-mi trece prin cap) ºi
pentru cei câþiva care au avut imprudenþa sã-mi iasã în cale. 

Nu am, deasemenea, nici un alt fel de ambiþie prin scris
decât nemurirea. Nu a persoanei, dar a ideii ºi a timpului trecut,
care, nedocumentate, nu au existat niciodatã. Eu îmi fac „datoria“,
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notez. Acum, dacã nimeni nu va cunoaºte ce am avut de spus,
nu e vina mea. Eu mi-am fãcut datoria! 

Cele mai mari obstacole pe care le-am avut de înfruntat
au fost cele pe care eu, conºtient sau inconºtient, le-am creat.
Am avut norocul sã întâlnesc oameni cumsecade ºi care m-au
încurajat sã continui cu litera tura. Fãrã aceºti oameni probabil
cã „opera“ mea apãrea în analele familiei ca un divertisment sau
ca un fel de excentritate. ªi doar atât. 

Pe de altã parte, mã gândesc cã aceºti vânãtori iscusiþi,
flatându-mi orgoliul, în fond m-au rãnit mortal în coaste ºi eu,
sângerând, le mulþumesc!

Pânã acum nu am realizat nimic altceva decât sã mã pun
la jug. Un efort pe care, în schimb, îl împart cu alþii, cu voi. Alþii
care sperã sã deosebeascã banalitatea clipei obiºnuite. 

Dacã prin strãdania mea aºi putea „crea“ o subspecie umanã
mai purã ºi m-aº simþi într-adevãr împlinit. 

Cei care au putere ºi rãbdare sã asculte ce eu ºi alþii ca
mine avem de spus, se vor trezi poate, odatã, pe acea potecã
îngustã ce duce spre „iluminare“. Nu pot decât sã sper cã ome-
nirea toatã în fond va încerca cu timpul aceastã cale, care ne
va duce cu siguranþã spre divinitate; atât cea supremã cât ºi cea
ascunsã în noi, în fiecare. Aici este taina salvãrii omenirii; o fiinþã
umanã, umanã, nu un animal pornit pe calea urei ºi a distrugerii.

ASUMAREA RISCULUI 
DE A GÂNDI ªI ALTFEL

Ion Ghinoiu
Sunt un specialist al culturii populare. Sunt copil de tãran.

Odatã cu trecerea anilor, dupã multã muncã am ajuns sã pot
privi cultura atât din interior cât ºi din exterior.

Toata perioada carierei ele a dedicat-o realizãrii Atlasului
Etnografic Român. Cred cã aceasta a fost una dintre marile ºanse
pe care mi le-a dat Dumnezeu
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Imediat dupã ce am absolvit Universitatea, m-am apucat
de lucru ºi am reuºit sã cunosc în acest rãstimp trei generaþii
cu care am trudit atât aici, în aceste birouri, dar foarte mult pe
teren, cãutând rãdãcini ale folclorului ºi tradiþiilor poporului nostru.
Pentru realizarea Atlasului Etnografic Român am trudit extraordinar
de mult; imaginaþi-vã cã am strãbãtut ºi cercetat aproximativ 600
de sate ale României ºi am aplicat chestionarele noastre (1200
întrebãri) la peste 12.000 de subiecþi. Toate acestea le-am fãcut
în decursul a 30 de ani. E mult, e puþin rãmâne sã aprecieze
cei care vor veni dupã noi ºi vor analiza ceea ce am realizat.

Dupã sute de zile de muncã, am constatat cã ceea ce am
gãsit pe teren nu corespunde în totalitate cu ceea ce învãþasem
noi, cu teoria. Trebuie sã subliniez faptul cã rãdãcinile noastre
ca popor nu trebuie cãutate la grecii din Atena, la Roma sau în
Egipt ci aici, în vatra noastrã strãmoºeascã, la dacii noºtri.

Tinerilor de astãzi ºi urmaºilor noºtri le pot spune cã acum
trãim o perioadã de metisaj cultural iar pentru a continua tradiþii-
le ºi cultura acestui strãvechi popor trebuie sã plece întotdeau-
na de la fapte reale pentru a reuºi sã înþeleagã eficient realitatea
aºa cum am reuºit sã o înþeleg eu în timpul celor 30 de ani de
muncã (1970-2000) pentru realizarea Atlasului etnografic Român.

Cei ce vin dupã noi trebuie sã realizeze o arhivã consisten-
tã a tradiþiilor poporului român, deoarece eu cred cã în viitor Româ-
nia va fi un punct de trimitere frecventã la spaþiul istoric strãmoºesc
dacic, care va reconstitui vechea civilizaþie europeanã.

*
Pentru a descoperi ceva cu adevãrat nou în ºtiinþa cãreia

i te-ai dedicat, trebuie sã rãtãceºti, adicã sã alegi ºi alte cãrãri
decât cele pe care au mers iluºtrii tãi înaintaºi. Fãrã temeritate
ºi cu trimiteri de tipul aºa a zis marele savant sau profesor un
domeniu de cercetare stagneazã, devine imuabil. Acest mesaj
le este transmis studenþilor de la Facultatea de Sociologie ºi Asis-
tenþã Socialã în prima orã de curs împreunã cu riscurile rãtã-
cirii cu adevãrat. Surprinºi de propunere, tinerii aºteaptã sã vadã
mai întâi aventurile profesorului. Aflã atunci cum a descifrat acesta
semnificaþiile calendarului popular prin raportarea sãrbãtorilor ºi
obiceiurilor la ritmurile cosmice ºi la bioritmurile de reproducere
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a plantelor ºi animalelor; cum a reconstituit panteonul carpatic
diferit de cel greco-roman indus abuziv în conºtiinþa românilor
pe cale livreascã; cum a luat fiinþã conceptul de geomorfism ca
opus antropomorfismului; cum a definit cartea româneascã a
morþilor care, spre deosebire de cea egipteanã scrisã pe papirus
ºi dispãrutã cu peste douã milenii în urmã, este cântatã ºi astãzi
la unele înmormântãri din sud-vestul României ºi altele. Una din
cutezanþele despre care îi place sã vorbeascã este aºa-numitul
sindrom al antichitãþii greco-romane, ideea cã tot ce e valoros
în ºtiinþã, filozofie, arte, democraþie, mitologie vine, în exclusivi-
tate, de la greci ºi romani. De la ei ºi cu ei ar începe spirituali-
tatea continentului european. Pentru români, care poartã numele
Romei Antice, consecinþele sindromului îmbracã forme aberante.
Cel care încearcã sã coboare la substratul autohton traco-geto-
dac îºi asumã riscul de a fi numit tracoman, de a fi exclus din
anumite cercuri culturale ºi ºtiinþifice. Convins cã existã o prã-
pastie care separã nefiresc istoria de protoistoria carpato-dunãre-
nilor ºi un prag psihologic al antichitãþii greco-romane nu trebuie
sã treci ca sã ajungi la alte rezultate decât cele la care a ajuns
cutare sau cutare savant, exploratorul, expunându-se cu bunã
ºtiinþã la un mare risc, a încercat sã le depãºeascã. ªansa lui
a fãcut ca din 1967 pânã în ziua când îºi aºterne aceste gân-
duri sã trudeascã neîntrerupt, alãturi de alþi colegi etnografi, la
marele tezaur care i-a oferit numeroase argumente, Atlasul Etno-
grafic Român. 

Materialul de teren pentru elaborarea Atlasului a fost înre-
gistrat de la 18 000 de subiecþi din 536 de sate pe baza uni
chestionar etnografic de 1200 de întrebãri. Rãspunsurile con-
semneazã realitatea etnograficã existentã la douã momente ale
secolului trecut: anul 1900 ºi data anchetei, anii 1972-1982.
Din rãspunsurile primite au rezultat peste 1 000 de hãrþi din care
600 au fost selectate ºi grupate tematic în cinci volume cu câte
aproximativ 120 de hãrþi etnografice fiecare: primul volum, Habi-
tatul, se referã la adãposturile de aici (aºezarea, gospodãria,
locuinþa, amenajarea interiorului) ºi de dincolo (cimitirul); volumul
II, Ocupaþiile, la mijloacele de câºtigare a existenþei, (cultivarea
pãmântului, creºterea animalelor, sericicultura, apicultura, vânã-
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toarea, pescuitul ºi transportul); al treilea, Tehnologia popularã,
la geniul tehnic (meºteºugurile, instalaþiile tehnice populare ºi ali-
mentaþia); al patrulea, Manifestãrile artistice, la portul ºi arta
popularã; al cincilea, Manifestãrile spirituale, la obiceiurile de la
naºtere cãsãtorie ºi înmormântare, la sãrbãtorile calendaristice
ºi mitologie. Titlurile ºi legendele hãrþilor sunt traduse în trei limbi
de circulaþie internaþionalã (englezã, francezã, germanã), iar ele-
mentele cartografiate sunt ilustrate cu fotografii, desene, schiþe.
În paralel cu elaborarea atlasului se publicã ºi un corpus de 25
de volume cu materialul de teren brut, aºa cum a fost înregis-
trat de la subiecþii anchetaþi.

Din citirea hãrþilor rezultã cã, la data anchetei, românii pãs-
trau elemente semnificative ale civilizaþiilor lemnului ºi lutului, cã
locuitorii carpato-dunãreni sunt fãuritorii ºi purtãtorii unei sinte-
ze a civilizaþiei continentale, legatã de apele curgãtoare, diferitã
de civilizaþia greco-romanilor, legatã de mare. Carpato-dunãrenii
s-au exprimat în lemn ºi lut în vremurile preistorice, în antichita-
tea geto-dacã ºi, în mod vizibil, în secolul al XX-lea, când s-a
efectuat ancheta pentru Atlasul Etnografic. Arheologii nu au des-
coperit la daci statui, temple, cetãþi din piatrã. Aceºtia stãpâ-
neau munþi de piatrã ºi marmorã, dar îºi modelau divinitãþile în
lemn ºi lut.

Se cunoaºte cã regiunile cele mai bogate în resurse de apã
ºi hranã de pe Terra au fost primele ºi cele mai importante leagãne
de civilizaþie. Fluviul Dunãrea a fost pentru carpato-dunãreni pre-
cum Nilul pentru vechiul Egipt, Indusul ºi Gangele pentru vechea
Indie, Eufratul ºi Tigrul pentru Sumer ºi Mesopotania, spaþiul de
genezã a unei mari civilizaþii preistorice numit de Marija Gimbutas,
mare arheolog ºi antropolog american, Vechea Civilizaþie a Europei.
Savantul a definit-o ca o „entitate culturalã cuprinsã între 6500-
3500 î. H., axatã pe o societate matriarhalã, teocraticã, paºnicã,
iubitoare ºi creatoare de artã care a precedat societãþile indo-
europenizate...; Trebuie sã recunoaºtem realizãrile strãmoºilor
noºtri, vechi europeni, aºa cum au fost: constructori de temple,
producãtori de ceramicã admirabil pictatã ºi de obiecte de cult“.
Între timp, la Schela Cladovei, pe malul românesc al Dunãrii, s-a
descoperit o nouã culturã neoliticã care coboarã istoria conti-
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nentului european cu încã douã milenii în urmã. Cu argumente
arheologice, paleo-antropologice ºi paleolingvistice Marija Gimbutas
demonstreazã cã pe un areal geografic ocupat astãzi de Româ-
nia, Republica Moldova, Vestul Ucrainei, Ungaria, Cehia, Slovacia,
Jugoslavia, Croaþia, Macedonia, Bulgaria, Albania, Grecia, inclu-
siv insulele egeene ºi sud-estul Peninsulei Italice, s-a dezvoltat,
anterior civilizaþiei antice greco-romane ºi mitului biblic al creaþiei
paterne, un mare complex cultural ºi religios dominat de Zeiþa
Mamã. Cu 2-3 milenii înainte sã strãluceascã culturile Greciei ºi
Romei antice, în bazinul inferior al Dunãrii de Jos înfloreau super-
bele culturi neolitice: Precucuteni, Cucuteni, Gumelniþa, Hamangia
ºi altele. Purtãtorii acestor culturi preistorice aparþineau unor
societãþi agrare lipsite de fortificaþii elaborate ºi arme de luptã.
Erau meºteri neîntrecuþi în prelucrarea lutului, ºi, probabil încli-
naþi spre meditaþie, însuºire ilustratã de statuetele din lut numite
Gânditorul de la Hamangia. Rolul principal în aceste societãþi îl
jucau femeile.

De la primele culturi neolitice din bazinul Dunãrii de Jos ºi
pânã la cultura oralã cartografiatã în Atlasul Etnografic Român s-au
scurs aproximativ zece milenii. La cele douã capete ale lungului
fir al istoriei, unul cercetat de arheologi, altul de etnologi, existã
numeroase analogii culturale. Alegem ca exemplificare, o repre-
zentãri plasticã care se referã la purtatul greutãþilor pe cap de
femeile neolitice ºi oltence, ºi alta de motivul sãrutului în arta ce-
ramicã de origine neoliticã ºi arta plasticã a geniului brâncuºian.

Generalizând imensul material documentar pânã la limita
admisã ºtiinþific, arhetipurile celor 10 000 de ani ai civilizaþiei
europene (mileniile 8 î. H. — 2 d. H.) pot fi împãrþite în trei com-
plexe culturale ºi religioase: primul este dominat de Zeiþa Mamã
neoliticã (8000 î. H. — 2 500 î. H.); al doilea de Zeul Tatã indo-
european (2 500 î. H — anul 0); al treilea de Fiul lui Dumnezeu,
Iisus (anul 0 — ). Dupã un alt criteriu, modul în care ºi-au ima-
ginat oamenii cã aratã divinitatea lor adoratã, europenii au edi-
ficat douã lumi arhetipale inconfundabile: una geomorfã, de origine
neoliticã, care are ca model de frumuseþe ºi perfecþiune oul, alta,
antropomorfã, de origine indo-europenã ºi creºtinã, care are ca
model omul. Elementele caracteristice descoperite de arheolo-
gi ºi cele culese de etnologi se pot sistematiza, astfel.
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Mari complexe culturale ºi religioase atestate pe te-
ritoriul actual al României: 

I. Epoca neoliticã (vechii europeni): 
Trãsãturi caracteristice: Vârsta aproximativã: 80000-2200

î. H; Marea divinitate: Zeiþa Mumã; Chipul divinitãþii adorate, ideal
de frumuseþe ºi perfecþiune pentru om: Zeiþa cu înfãþiºare de
OU; Lumea materialã ºi spiritualã creatã dupã chipul ºi înfãþiºarea
divinitãþii: Geomorfã; Exercitarea puterii divine: Zeiþe specializate;
Reºedinþa divinã: În tot ºi în toate; Locul de unde vine sufletul
pruncului la naºtere: Din pântecele femeii, furiºat acolo din pân-
tecele Pãmântului; Reºedinþa sufletelor dupã moarte: În pânte-
cele Pãmântului, în ape; Ritul funerar cu ajutorul cãruia este
expediat mortul la divinitatea adoratã: Înhumare; Ritul funerar
la reiterarea anualã a divinitãþii ºi a lumii înconjurãtoare: Înhu-
mare, aruncare în apã; Substitute fitomorfe ale divinitãþii: Sânziana
(Drãgaica), Bozul, Mãtrãguna, Mãrul; Substitute zoomorfe ale
divinitãþii: Pasãrea, Taurul, Ursul, Porcul, Cerbul; Substitute antropo-
morfe ale divinitãþii: Zeiþele Mumã: Dochia, Maica Precesta, Muma
Pãdurii, Muma Ploii, Muma Caloianului; Data morþii ºi renaºterii
anuale a divinitãþii: Simultan, la echinocþiul de primãvarã sau de
toamnã; Momentul diurn sau nocturn al naºterii ºi morþii divinitãþii:
Nocturn; Repere astronomice pentru aprecierea ºi mãsurarea
timpului: Luna ºi Soarele; Tipul de calendar: Lunar-solar; Ocu-
paþii dominante creatoare de ideologii ºi civilizaþii: Agricultura, pre-
lucrarea lutului, lemnului ºi pietrei; Arhetipuri caracteristice: Geo-
morfe: Pãmântul, grota, Luna, oul, oala, apa, colacul (pâinea),
pântecele, vulva.

II. Epoca Bronzului ºi prima Epocã a fierului (indo-europenii)
Trãsãturi caracteristice: Vârsta aproximativã: 2200 î. H.—0;

Marea divinitate: Zeul Tatã; Chipul divinitãþii adorate, ideal de fru-
museþe ºi perfecþiune pentru om: Zeul cu înfãþiºare de OM; Lumea
materialã ºi spiritualã creatã dupã chipul ºi înfãþiºarea divinitãþii:
Antropomorfã; Exercitarea puterii divine: Zei ºi zeiþe specializaþi
ºi ierarhizaþi; Reºedinþa divinã: În Cer; Locul de unde vine sufle-
tul pruncului la naºtere: Din pântecele femeii primit ca dar din
Cer; Reºedinþa sufletelor dupã moarte: În Cer, în vãzduh; Ritul
funerar cu ajutorul cãruia este expediat mortul la divinitatea ado-
ratã: Incinerare; Ritul funerar la reiterarea anualã a divinitãþii ºi
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a lumii înconjurãtoare: Incinerare; Substitute fitomorfe ale divi-
nitãþii: Bradul, Omanul; Substitute zoomorfe ale divinitãþii: Calul,
lupul, leul; Substitute antropomorfe ale divinitãþii: Zeii paterni: Crã-
ciunul, Mutul Cãluºului, Blojul sau Sângiorzul; Data morþii ºi
renaºterii anuale a divinitãþii: Simultan, la solstiþiul de varã sau
de iarnã; Momentul diurn sau nocturn al naºterii ºi morþii divini-
tãþii: Diurn; Repere astronomice pentru aprecierea ºi mãsurarea
timpului: Soarele ºi Luna; Tipul de calendar: Solar-lunar; Ocupaþii
dominante creatoare de ideologii ºi civilizaþii: Pãstoritul, prelucrarea
metalelor ºi a pietrei; Arhetipuri caracteristice: Antropomorfe:
Soarele, focul, stâlpul, phalusul.

III. Creºtinismul
Trãsãturi caracteristice: Vârsta aproximativã: 0 -....; Ma-

rea divinitate: Fiul lui Dumnezeu; Chipul divinitãþii adorate, ideal
de frumuseþe ºi perfecþiune pentru om: Iisus cu înfãþiºare de OM;
Lumea materialã ºi spiritualã creatã dupã chipul ºi înfãþiºarea
divinitãþii: Antropomorfã; Exercitarea puterii divine: Atotputernicul;
Reºedinþa divinã: În Cer; Locul de unde vine sufletul pruncului la
naºtere: Din pântecele femeii primit ca dar din Cer; Reºedinþa
sufletelor dupã moarte: În Raiul Cerului credincioºii, în Iadul Pãmân-
tului pãcãtoºii; Ritul funerar cu ajutorul cãruia este expediat mor-
tul la divinitatea adoratã: Înhumarea trupului la 3 zile dupã moarte,
slobozitul sufletului la 40 de zile; Ritul funerar la reiterarea anua-
lã a divinitãþii ºi a lumii înconjurãtoare: Înhumare, Înviere dupã 3
zile, Înãlþare la Cer dupã 40 de zile; Substitute fitomorfe ale
divinitãþii: Salcia; Substitute zoomorfe ale divinitãþii: Mielul; Data
morþii ºi renaºterii anuale a divinitãþii: Separat, Naºterea la sol-
stiþiul de iarnã, Moartea, Învierea ºi Înãlþarea la echinocþiul de
primãvarã; Momentul diurn sau nocturn al naºterii ºi morþii divi-
nitãþii: Naºterea ºi Învierea nocturne, Înãlþarea diurnã; Repere
astronomice pentru aprecierea ºi mãsurarea timpului: Soarele
ºi Luna; Tipul de calendar: Solar-lunar; Ocupaþii dominante crea-
toare de ideologii ºi civilizaþii: Economie complexã; Arhetipuri ca-
racteristice: Antropomofe: crucea, biserica.

*
O mare crizã spiritualã trebuie sã fi zguduit lumea la trece-

rea de la neolitic la Epocile Bronzului ºi Fierului când a fost înlo-
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cuitã divinitatea geomorfã ºi maternã, cu cea antropomorfã ºi
paternã în paralel cu exilarea acesteia de pe Pãmânt, din tot ºi
din toate, în înaltul cerului. Dar, Universul este, de la structurile
sale infinit de mici (celula, molecula, atomul, unitãþile subcuanti-
ce) pânã la cele infinit de mari (planetele, aºtrii, galaxiile, roiurile
ºi superroiurile galactice) geomorf, nu antropomorf. Este oare
posibil sã fie împãcate cele douã modele de vieþuire de oameni
pe Terra, unul geomorf, în deplinã concordanþã cu Pãmântul ºi
întreg Universul, ºi altul antropomorf, impus ºi dominat de aro-
ganþa celei mai puternice vietãþi de pe planetã? 

Pentru definirea Vechii Civilizaþii Europene, s-au adãugat,
în ultimul timp încã douã preþioase argumente: Panteonul româ-
nesc ºi Cartea româneascã a morþilor. Dezavantajul cã aceste
creaþii carpato-dunãrene n-au fost scrise pe papirus sau cioplite
în piatrã este anulat de supravieþuirea lor în cultura oralã la în-
ceputul mileniului trei. Panteonul greco-roman ºi Cartea egiptea-
nã a morþilor au fost scrise ºi au dispãrut; Panteonul românesc
ºi Cartea româneascã a morþilor n-au fost scrise, dar existã, pot
fi verificate pe teren. Dacã panteonul carpatic ar fi fost scris în
antichitate, ar fi ieºit în evidenþã deosebirile dintre douã mari ci-
vilizaþii ale timpului, una mediteraneanã, greco-romanã, care se
exprima în piatrã (temple, statui, cetãþi), cu influenþe primite de
la civilizaþiile terestre de la înmãnuncherea continentelor (Europa,
Asia ºi Africa) marcate de fluvii care se varsã în mãri prin trei
delte (Delta Dunãrii, Delta Tigrului ºi Eufratului, Delta Nilului), ºi
alta legatã de apele continentale, traco-geto-dacã, crescutã pe
loc, care se exprima în lemn ºi pãmânt (cetãþi, stâlpi, temple),
în lut ars ºi aluat copt (figurine de tot felul. Dacã evreii, indienii,
egiptenii, grecii moºtenesc de drept culturile popoarelor vechi,
care au locuit Palestina, Grecia, Egiptul, India, românii moºtenesc,
dupã aceeaºi logicã elementarã, cultura primei civilizaþii europene.
Dupã fetiºismul documentului scris, care poate anula orice
argument arheologic ºi etnologic, ar însemna cã nici culturile
amerindiene n-ar fi existat înainte de descoperirea Americii de
Cristofor Columb! Moºtenitorii Vechii Civilizaþii Europene sunt grecii
din Atena, italienii din Roma sau românii carpato-dunãreni?

Panteonul carpato-dunãrean, exponent al unei civilizaþii a
lemnului ºi lutului, este o lume miticã atipicã în raport cu panteonul
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greco-roman. Are unele legãturi cu cel greco-roman, dar ºi cu
cel al Indiei antice. De altfel, legãtura tainicã a spiritualitãþii car-
patice cu Vechea Indie avea sã fascineze mari spirite româneºti:
Eminescu, Brâncuºi, Eliade. Adesea, pe pãmântul carpatic, zeii
indieni se numesc ºi, adesea, îºi îndeplinesc atribuþiile avute la
ei acasã, în vechea Indie: zeul Universului Shiva, în colindul de
Crãciun Siva, zeul pluviometric Rudra, în ceremonialul Paparudei,
zeul morþii Yama, în unele credinþe ºi expresii româneºti (a da
Iama în pãsãri, în vite, cu sensul de a da moartea). 

În ceea ce priveºte Cartea româneascã a morþilor, sinoni-
mã cu Cartea egipteanã a morþilor, cuprinde texte sacre de iniþiere
a sufletului mortului pentru drumul mitic care separã lumea de
aici de lumea de dincolo, cântate de un cor feminin în momente
ºi locuri semnificative ale ceremonialului funerar. Textele de iniþiere
se transmit prin monologuri ºi dialoguri cântate Mesajele sunt
adresate mortului, zeiþelor destinului (Zorile), soþului sau soþiei
postume (bradul, suliþa, steagul), diverselor substitute ale mor-
tului (stâlpul, crucea). Zeiþa morþii apare în ipostazã, de pasãre
de pradã (gaia, corboaica, vulturul) ºi antropomorfã, cu chip de
om (Zâna Bãtrânã, Moartea, Maica Precesta, Maica Irodia). În
textele cântate apar, rând pe rând, ghizi providenþiali (lupul, vul-
pea, vidra), vameºi binevoitori, repere de orientare personificate
(salcia împupitã, mãrul înflorit), personaje psihopompe (calul, cer-
bul) ºi, în final, în lumea de dincolo, rudele mortului. Cunoºtinþele
de care defunctul are mare nevoie sunt expuse prin metode
simple: descrierea amãnunþitã a drumului mitic ºi a înfãþiºãrii per-
sonajelor mitice; repetiþia momentelor cheie ale cãlãtoriei pen-
tru fixarea cunoºtinþelor; comparaþia drumului bun cu cel rãu, a
prietenilor cu neprietenii. Aria de rãspândire a cântecelor fune-
rare, compactã la începutul secolului al XX-lea în sud — vestul ºi
centrul României (Gorj, Mehedinþi, Caraº-Severin, Timiº, Bihor),
relativ compactã în sudul Transilvaniei (sudul judeþelor Alba, Hune-
doara, Sibiu, Braºov), trimitea puternice tentacule în nord (Bistriþa-
Nãsãud, Mureº), în judeþele din Moldova (Suceava, Botoºani,
Neamþ, Iaºi, Vaslui, Vrancea, Galaþi), Republicii Moldova ºi, în sud,
la românii din Banatul sârbesc ºi de pe Valea Timocului. În zonele
în care nu au fost atestate cântecele funerare (Zorile, Cântecul
Bradului, Cântecele de Priveghi ºi altele), funcþia lor a fost
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preluatã, parþial, de bocetele versificate. Cântecele funerare nu
sunt atestate la popoarele vecine românilor ºi nici la alte popoare
ale Europei, motiv pentru care acestea au fost incluse greºit, pânã
la marele etnomuzicolog Constantin Brãiloiu, în categoria boce-
tului. Versetele, hexa- sau octosilabice, cu predominarea clarã
a celor hexasilabice, par a fi împietrite, precum versetele cioplite
pe sarcofagiile antice. Ele au fost îndelung cizelate ºi decantate
de impuritãþi poetice ºi de orice adaus care ar fi îngreunat trans-
miterea cu claritate a mesajului. Melodiile, cu sonoritãþile lor preis-
torice, au ecou profund în inimile îndoliaþilor ºi în natura încon-
jurãtoare; ele contrasteazã cu deznãdejdea lugubrã a bocetelor
propriu-zise. Tãrâmul suferinþelor dupã moarte, Iadul, cultivat de
religiile indo-europene ºi creºtine, lipseºte din peisajul edenic
descris de cântecele româneºti de înmormântare.

Prin împlinirea teritorialã, politicã, demograficã, economi-
cã ºi spiritualã Europa îºi reclãdeºte, în raport cu celelalte conti-
nente ale Planetei, o nouã identitate. Simboluri locale, zonale ºi
chiar naþionale devin, pentru toþi europenii mãrci identitare co-
mune în raport cu asiaticii, africanii ºi americanii. Euopenii îl au
pe Voltaire prin francezi, pe Shakespeare prin englezi... pe
Eminescu, Brâncuºi ºi cultura popularã de la Carpaþi ºi Dunãrea
de Jos care tezaurizeazã elemente de civilizaþie preistoricã, prin
români. Printre altele, europenii îºi vor afirma vechimea genezei
ºi identitãþii culturale în raport cu asiaticii ºi africanii. Primii au
la graniþa cu Europa Sumerul, secunzii, vechiul Egipt. Cu multe
milenii în urmã, înainte de strãlucirea Greciei ºi Romei Antice,
Vechea Civilizaþie a Europei axatã pe fluviul Dunãrea era contem-
poranã cu Mesopotania.

„SATISFACÞIA DE 
A DESCOPERI CELE NEªTIUTE“

Florin Constantiniu
Ezitând, când am terminat liceul, între filologie (eram atras

de gramaticã) ºi istorie, am ales-o pe cea din urmã, convins cã
este o ºtiinþã a certitudinii. Mi se pãrea cã, într-o analizã de
sintaxã, poþi avea ºovãieli, pe când la istorie pãºeºti întotdeau-
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na pe terenul ferm al faptelor sigure. Mi-am dat seama de eroare,
abia când am început sã pãtrund mai adânc în studiul trecutu-
lui. Certe sunt doar adevãrurile banale de tipul: Constantinopolul
a fost cucerit de turci la 29 mai 1453. De îndatã însã ce cãutãm
sã desluºim legãturile dintre evenimente, lucrurile se complicã
(de precizat, cã, uneori, ºi stabilirea datei unui eveniment se
dovedeºte anevoioasã).

Istoria — s-a spus de atâtea ori — nu este o ºtiinþã nomoteti-
cã (guvernatã de legi), ci ideograficã (descrie evenimentele). În
imposibilitate de a formula legi, cercetarea istoricã trebuie sã
caute raporturi cauzale; simplificând, se poate spune cã întreba-
rea capitalã a istoriei este „De ce?“

Rãspunsul nu este uºor de dat. Când sursele documentare
existã (uneori, nu dispunem de nici un fel de izvoare), ele oferã
date contradictorii. Pe temeiul aceloraºi informaþii, se pot elabo-
ra interpretãri ce se exclud unele pe altele.

ªi totuºi, tocmai aceste dificultãþi fac frumuseþea unei an-
chete istorice. Anchetã, pentru cã, în ultimã instanþã, istoricul
este un detectiv în cãutarea adevãrului. Capacitatea sa intelec-
tualã, informaþia de care dispune, constrângerile exercitate de
societate, propriile preferinþe ºi înclinaþii pot limita sau umbri obiec-
tivitatea sa.

În calea istoricului rãsar sirene de tot felul care încearcã
sã-l abatã din calea sa spre adevãr. Tentaþiile sunt mari, mai ales,
în cadrul economiei de piaþã. Regimurile totalitare folosesc, de
regulã, frica pentru a-l face pe istoric sã spunã altceva decât cre-
de el. Regimurile economiei de piaþã sunt mult mai rafinate: prin
câºtiguri materiale, prin publicitatea dirijatã îl ademenesc pe is-
toric sã susþinã idei ce slujesc intereselor unor forþe economice
sau politice.

Meseria de istoric nu numai cã nu este profitabilã, dar s-a
dovedit ºi primejdioasã: Miron Costin ºi N. Iorga au fost uciºi.
Dar dincolo de orice inconvenient stã satisfacþia de a descoperi
cele neºtiute ºi de a le orândui inteligibil. Efort intelectual desti-
nat sã ajute la cunoaºterea trecutului, nu pentru a rãspunde unui
paseism gratuit, ci pentru a oferi o cheie de înþelegere a lumii
în care trãim. 
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Dacã istoria nu este o ºtiinþã experimentalã, al cãrei obiect
de cunoaºtere sã fie supus unor legi, cercetarea ei trebuie sã
se cãlãuzeascã dupã cele douã legi ale lui Cicero: „Prima lege a
istoriei este sã nu îndrãzneascã sã spunã ceva fals; a doua este
sã îndrãzneascã sã spunã tot ce este adevãrat“.

INSCRIPÞII DEOSEBITE 
LA „ALMÃJANA“

Iosif Bãcilã
A-i face pe copii sã caute lumina cuvântului;
A-i face pe copii sã vibreze la lumina cântecului;
A-i face sã înþeleagã lumina rãsãritului de soare!
Sã exprime, cu gestul ºi cu vorba, dorul ºi bucuria, înfiora-

rea sau recunoºtinþa, dragostea ºi nãzuinþa de viaþã;
Sã cultive virtuþile ce dau identitate spiritualitãþii româneºti:

omenia, modestia, gingãºia ºi delicateþea, setea de dreptate ºi
de libertate, echilibrul ºi armonia, dragostea pentru frumos;

Sã trãiascã printre oameni ºi pentru oameni. Sã munceas-
cã pentru a fi mai buni, mai curaþi, dovedind cã Adevãrul („stele
ºi-nãuntru are — / nu numai deasupra-n zare”) este sãdit în inimi
ºi exprimã, în adânc, cununia cu Obârºiile...

ªi totul porneºte, întotdeauna, de la acelaºi început: un elev
ºi un dascãl. Mâna doritoare de gest a celui dintâi, grija pãrin-
teascã a celui de al doilea.

Drumul vine din departe, ascuns ºi neºtiut, dar, când se
iveºte în luminã, deschide perspective largi, urcã trepte ºi înãl-
þimi, cuprinzând noi orizonturi ºi spaþii nebãnuite.

În asemenea momente, dascãl ºi elev, înfrãþiþi într-un legã-
mânt-miracol („oare nu e un strop din lumina / creatã în ziua
dintâi, / din lumina aceea-nsetatã de viaþã?”), te simþi al pãmân-
tului, cu picioarele prinse de el, ca arborii cu rãdãcinile lor.

Eºti al þãrânii ºi al ºopotului de izvor, al pietrei ºi al muntelui,
al vetrei care te-a zãmislit: „ªi te uiþi, ºi vezi, ºi vezi, / anul tânãr
prin livezi. / Celor pomi ºi-acestor nume / le surâzi, le dãrui nume
/ le surâzi, le dãrui nume“ (Lucian Blaga).

78



A-i face pe copii sã caute lumina cuvântului; 
A-i face pe copii sã vibreze la lumina cântecului; 
A-i face sã înþeleagã lumina rãsãritului de soare!

„RÃZBOIUL SFÂNT PENTRU 
VALORILE NAÞIONALE“

Dan Zamfirescu
Ideea de a realiza, sub forma unor premii ºi diplome de exce-

lenþã, recensãmântul celor angajaþi în slujirea patrimoniului naþio-
nal a fost cât se poate de inspiratã ºi de necesarã. Ea survine
într-un moment crucial, când existenþa unei naþiuni ºi a unei
culturi se confruntã cu alternativa tragicã a dispariþiei, ca
acum 1900 de ani strãmoºii noºtri daci, dispãruþi însã pen-
tru a deveni români, ceea ce nouã nu ne mai rezervã viitorul,
ci doar ºtergerea fizicã ºi trecerea exclusiv în memoria — atât
de arbitrarã! — a istoriei. 

Într-un alt moment de rãscruce, dar mult mai puþin primej-
dios ºi mult mai încãrcat de ºanse, generaþia care a întemeiat
România modernã a pus în aceeaºi ordine a urgenþelor recupe-
rarea patrimoniului naþional ºi cucerirea unor orizonturi europene
capabile sã-i facã învingãtori în lupta imposibilã — logic — cu atot-
puternicia a trei imperii. Tipãrirea cronicarilor, redescoperirea tre-
cutului ºi cucerirea simpatiei avizate a unor mari europeni, oameni
de culturã dar ºi lideri politici, au fost douã acþiuni strict împletite.
De fapt, primul „tempo“ îl condiþionase pe al doilea, fiindcã numai
niºte oameni mândri de trecutul lor pot lupta cu o forþã invinci-
bilã pentru viitor. Numai asemenea oameni pot face — cum au
fãcut ei — din politicã, nu „arta posibilului“ ci pe aceea a „imposi-
bilului“.

Carol al II-lea, un brigand de geniu, care ºtia (ºi-i spunea
doamnei Genevieve Tabouis, care i-a relatat asta istoricului de
artã Radu Bogdan, de la care o ºtiu ºi eu) cã orice va face, „în
15 ani aici vor fi ruºii“ (greºea prin prea mult optimism!) i-a dat
mandat ºi mânã liberã lui Alexandru Rosetti sã confere „profil de
epocã“ prin culturã, celui mai funest timp al României Mari (ºi
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aºa atât de scurt!). Opera Fundaþiilor Regale n-a putut fi anu-
latã de catastrofele regale. Ea rãmâne mereu în picioare, ºi i-a
ajutat pe cei care au repetat miracolul sub ferula ocupaþiei sovie-
tice convenitã de convivii de la Ialta.

În cei cincizeci de ani în care comuniºtii români, susþinuþi
de oamenii lui Stalin aduºi pe tancuri, au putut sã facã din pro-
movarea culturii naþionale o sursã de legitimare ºi un mijloc de
a-i capta chiar pe cei mai îndãrãtnici adventiºti ai „venirii ameri-
canilor“, s-a realizat cea mai intensã operã de valorificare a patri-
moniului naþional, din toatã istoria modernã a României. Nimeni
nu le poate rupe aceastã cununã de lauri, la care au împletit cu
sârg nu numai „colaboraþioniºtii“ din prima clipã (un Sadoveanu,
un Cãlinescu, un Ralea, fãrã de care toatã cultura românã ar fi
devenit altceva ) ci ºi cei care, precum un Nichifor Crainic sau
Radu Gyr sau Constantin Noica, veneau din cu totul alte direcþii
la chemarea pe schele. Un uriaº efort nu numai în domeniul edi-
ficiilor religioase ºi laice ale trecutului; nu numai în epopeica
muncã editorialã, ci mai presus de toate în purtarea acestui
tezaur pânã în ultimul cãtun ºi la ultimul suflet. În stârpirea
analfabetismului ºi în crearea condiþiilor ca fiii celor mai sãraci
sã poatã contempla minunile Voroneþului din autocarele ºcolare.

Astãzi, toatã aceastã operã dã mãrturie despre adevãrul inte-
gral ce-l impune scrierea istoriei, care nu poate fi redusã la cât intrã
în scorbura gãunoasã a unor stejãrei cu valoare de oale sparte.

Astãzi, din pãcate, trãim nu doar tragedia fãrã precedent
ºi fãrã seamãn a începutului dispariþiei românilor ºi la realiza-
rea pas cu pas a proiectului „distrugerii României“ dezvãluit în
1985 la Congresul internaþional de ºtiinþe istorice de la Stuttgart
unuia dintre participanþii români de cãtre un binevoitor foarte
avizat. Ne confruntãm cu tragedia acestui patrimoniu, de la pã-
rãginirea clãdirilor, la alungarea din manuale a trecutului istoric
ºi cultural, ºi la învãþarea în universitãþi a unei istorii naþionale
care-l fãcea pe un basarabean sã-mi spunã cã la Bucureºti a
învãþat sã-i fie ruºine cã este român.

Artur Silvestri, alãturi de care am dus cândva rãzboiul sfânt
pentru valorile naþionale devenite acum aproape motive de incul-
pare, ºi-a asumat de unul singur, de fapt mânã în mânã cu doam-
na Mariana Brãescu ce reuºise cândva sã-l facã pe Constantin
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Noica sã colinde prietenii arãtându-le ce izbutise sã facã sã aparã
despre dânsul în „SLAST“, o misiune aproape imposibilã: de a
reînnoda acest fir de aur pe care generaþia sa ºi generaþia mai
vârstnicã de care aparþin, a reuºit sã-l reînnoade cândva.

Are experienþã! Barba ºi pãrul i-au albit, dar nu i s-a ºtirbit
voinþa de luptã pentru o cauzã. ªi dacã gestul domniei sale ar
putea fi întâmpinat cu scepticismul lui „numai cu o floare nu se
face primãvarã“ rãspunsul este: nici o primãvarã n-a venit fãrã
sã-ºi anunþe apropiatul triumf asupra iernii printr-o floare.
Ca unul ce fac parte din „Generaþia lui Labiº“ o ºtiu mai bine ca
oricine.

Tot ce-i pot ura este ca numãrul de premii de excelenþã sã
creascã în anii ce vin, ºi sã putem numãra o armatã întreagã
mobilizatã pentru salvarea ºi rodirea patrimoniului nostru.

N-AM URMAªI, AM ARTA MEA ªI
TABLOURILE MELE

Vasile Grigore
Am arta mea, tablourile mele ºi dacã ele vor fi cu adevãrat

simbol al urmaºilor ºi al sufletului meu ele vor face parte din tim-
pul prezent ºi viitor.

Pornirea mea lãuntricã, din strãfundul sufletului a fost sã
fac muzicã ºi toþi ai mei din familie îmi spuneau: vei face muzicã,
dirijorat, compoziþie. Aºa m-am înscris acolo unde era înainte Con-
servatorul uitând de partea cealaltã din destinul meu, apoi nu
ºtiu ce s-a întâmplat ºi cu douã sãptãmâni înainte mi-am retras
dosarul ºi m-am înscris la Institutul de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu“. Îmi aduc aminte cã secretara m-a întrebat înainte
sã-mi retrag dosarul: de ce? unde mã duc? I-am rãspuns: „Mã
duc la Arte Plastice.“ Nu mi-a fost uºor sã mã decid ºi nu pot
susþine cã am pãrãsit-o pe vreuna. Nu m-am întors niciodatã sã
mai fac muzicã dar, muzica va rãmâne în culorile mele. Cred cã
am fost dãruit de Dumnezeu sã iubesc douã muze: pictura ºi mu-
zica. Ele mã ajutã ºi mã influenþeazã ºi chiar mã coordoneazã în
mai toate ipostazele mele spirituale ºi nu ºtiu nici acum la cei
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peste 70 de ani ai mei — care este prima iubitã. Sunt douã muze
superbe care pentru mine reprezintã candoarea ºi bogãþia a ceea
ce numim noi, prin esenþa spiritualã, frumuseþea artelor. Pictura
ºi muzica nu le pot despãrþi ºi nu vreau sã fac caracterizãri sau
definiþii pentru mai departe idealul de a pune câteva pete de
culoare pe o pânzã de a construi un concept, compoziþia ideo-
logicã alb-negru sau colorat, ele reprezintã esenþa aceasta a
muzicalitãþii frumuseþii artei, nu numai pentru mâine, a se vedea
Egiptul antic — desenele cu Nefertiti, Grecia anticã, marile sculp-
turi din Renaºterea europeanã rezultate din desenul ºi culoarea
lui Leonardo Da Vinci, Michellangelo, Rafael, semnele acestor
giganþi ai spiritualitãþii umane au pus semne dealungul istoriei
asemãnãtor lui Creangã — care atunci când a plecat de acasã a
lãsat acele grãunþe în urma lui ca semn de recunoaºtere —
grãunþele lui sunt o istorie a spiritualitãþii noastre.

Arta picturii rãmâne ºi pentru prezent ºi pentru viitor o fata
morgana, un miraj; chiar le spun studenþilor mei sã se îndrepte
spre alte discipline, istorie, culturã ºi civilizaþie încã necunoscu-
te, care ne îndeamnã la mari modificãri nu numai filozofic dar ºi
fizic ºi mã gândesc la cele 3 forme geometrice — cercul, pirami-
da ºi pãtratul — nefiind încã descoperitã cea de-a treia formã con-
ceptualã umanã.

Oamenii, azi, nu au echilibru, nu au prudenþã. Vorbim de
superbe stãri spirituale, în zile destul de neiertãtoare pentru par-
tea pãmânteanã a acestui superb pãmânt al României dar sunt
optimist, si cred cã va veni soarele ºi la noi.

Am iubit întotdeauna lumina, aceea frumuseþe a citirii culo-
rilor numai în luminã, pentru cã nu putem vedea nimic în întune-
ric. Lumina este acea stare de libertate a spiritului uman ºi va
rãmâne aceea frumuseþe care dã omului calitãþile fizice ºi mai
ales frumuseþile spirituale.

Sinceritatea ºi dragostea pentru cele douã muze (pictura
ºi muzica) au fost obiectivele mele de-o viaþã ºi pot afirma cã prin
capacitãþile mele spirituale am reuºit sã le dau forme care mã
ajutã sã mã recunosc în ele.

Realizarea Muzeului care-mi poartã numele reprezin-
tã dorinþa mea de a lãsa prezentului, viitorului, celor care
poate nu s-au nãscut încã, un semn al iubirii mele cãtre artã
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care nu trebuie lãsatã sã îmbãtrâneascã niciodatã. Am fost
ajutat sã materializez acest obiectiv, de oameni de mare forþã
spiritualã care, vãzând colecþia mea de artã, au hotãrât sã dea
curs realizãrii acestui muzeu.

În ceea ce mã priveºte, realizarea muzeului ce-mi poartã
numele consider cã este cea mai mare dãruire pe care o pot face
poporului român, românilor de aici ºi românilor de peste hotare.

Dacã ar fi sã privesc înapoi — pentru cã numai printr-o anali-
zã de ansamblu a ceea ce am trãit pot spune câte ceva despre
viitor — voi spune cã viitorul nu poate exista fãrã trecut ºi în
aceastã idee vã spun cã tot ceea ce am realizat în viaþa mea se
poate vedea reflectându-se în culorile din pictura mea.

Le-aº spune tinerilor cã, înainte de a hotãrî sã meargã pe
un drum în viaþã este obligatoriu sã-ºi gãseascã un reper ca sã
ºtie exact de unde pleacã pentru a putea ajunge unde-ºi doresc.
Astãzi însã nu prea mai avem repere.

REAMINTINDU-NE DE BUCOVINA

Ion Beldeanu
Nu facem mãrturisiri în fiecare zi ºi tocmai de aceea atunci

când apelãm la asemenea destãinuiri încercãm anumite reþineri
ce vin mai degrabã din prudenþã. Cum va comenta cutare amic
cele spuse de mine atunci când le va parcurge? sunã de obicei
declaraþia, interogaþia în cauzã.

Probabil veþi înþelege din aceste enunþuri cã nu m-am grã-
bit sã precizez ceea ce aveam de precizat, ca sã zic aºa, deºi
nici nu ºtiu ce trebuie sã adaug acum, deoarece existã pãreri ºi
pãreri. Unele intervenþii pot da impresia sfidãrii, a detaºãrii de
cele obiºnuite sau normale. ªi nu e bine deloc. Altele pot crea
impresii false, ceea ce iar nu reprezintã adevãrul. Poate de-aceea
gãsesc cã-i mai util ca, în asemenea situaþii, sã nu complicãm
lucrurile ori, mai exact, sã renunþãm la amãnunte inutile.

Aºadar, voi zice intrând în subiectul ce reprezintã revista
„Bucovina literarã“, cu apariþie lunarã la Suceava, subiect pro-
pus a fi abordat de subsemnatul, cã începuturile acesteia se leagã
de Cernãuþi (Ucraina), începând din 1941, vreme cãreia i-au adus
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strãlucire, între alþii, scriitori ce nu mai existã dar al cãror nume
nu poate fi uitat: Mircea Streinul, Iulian Vesper, Traian Chelariu,
Vasile Posteucã, E. Ar. Zaharia, Ghedeon Coca etc. ªi bineînþe-
les George Drumur, directorul, responsabilul publicaþiei. O lume
dispãrutã în condiþii asupra cãrora n-are rost sã revin, ele fiind
ºtiute, dar care, iatã, din 1980 au impus repunerea sa pe picioare.
Cine vrea sã afle mai multe despre „Bucovina literarã“ poate sã
o gãseascã la chioºcurile de presã din marile oraºe.

Ceea ce mã mâhneºte nu de puþine ori este superficialita-
tea unor confraþi sau oameni cu preocupãri intelectuale manifes-
tatã faþã de Suceava, de Bucovina care a mai rãmas. Într-o gra-
bã ce se asociazã cu veacul cãruia îi aparþinem, se uitã de ceea
ce a fost, cândva, Bucovina. Dar asemenea întâmplãri nu pot
decât sã-þi lase ori sã lase un gust amar, pentru cã partea aceas-
ta de þarã are ceva care o distinge, o evidenþiazã de alte zone.
Nu întâmplãtor un condeier al zilelor noastre m-a avertizat cândva,
cu cinism: „Lasã-mã, domnule, cu Bucovina, cã Bucovina nici nu
mai existã“.

Iatã de ce este nevoie sã vorbim mereu de Bucovina ºi
despre ceea ce a fost Bucovina, în speranþa unei eventuale re-
veniri ºi reîntoarceri la ce a mai rãmas suspendat între Cernãuþi
ºi dincolo de Cernãuþi. Altfel rãmânem tot mai singuri ºi tot mai
îndepãrtaþi, tot mai strãini de noi înºine.

A FOST ODATÃ...

Corneliu Florea 
Ideea Dlui Artur Silvestri de a lansa un volum de cuvinte

pentru urmaºi din partea celor premiaþi de Asociaþia Românã
pentru Patrimoniu este pe cât de originalã ºi fascinantã pe atât
de dificilã pentru mine, fiind ºi eu unul din cei solicitaþi sã trans-
mit niºte cuvinte urmaºilor. Aceste cuvinte ce trebuie sã con-
þinã niºte fapte sau idei de luat în seamã vor fi puse în volum ca,
într-un baton mic de stafeta ce va trece de la o generaþie la alta.
Invitaþia mã onoreazã, dar mã pune într-o mare încurcãturã ºi
de câteva zile mã tot gândesc cum sã ies din ea, ce sã pun ºi
eu în batonul ºtafetei dintre generaþii. 
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Pânã acum eu m-am adresat numai semenilor mei, gene-
raþiei din care fac parte, cu care mai mult m-am rãfuit decât
m-am potrivit de când am plecat din România, cu rãdãcinile dupã
mine. Dupã douãzeci ºi cinci de ani descrise ºi publicate în presa
româneascã din strãinãtate ºi Þarã, sau în cãrþile mele, am con-
statat cã nu a rãmas aproape nimic, cu siguranþã nu s-a prins
nimic, afarã de câteva tinichele de spatele meu. Ceea ce mã face
sã mã întreb, dacã nu am ajuns la nici un rezultat cu generaþia
mea pe care o cunosc ºi unii, puþini, mã cunosc, fiindcã am strã-
bãtut împreunã hotarul dintre douã milenii, atunci ce sã mai aº-
tept de la necunoscuta generaþie urmãtoare. Închid ochii ºi
încerc sã mi-o imaginez; imaginându-mi-o îmi vine sã renunþ. ªi
nu pot fiindcã am fost politicos invitat sã particip la aceastã predare
de ºtafetã. 

Ce sã pun în batonul ºtafetei pentru generaþia urmãtoare?
O tristã istorie româneascã. La începutul secolului douãzeci

s-a nãscut în România o generaþie cu niºte rãdãcini puternice ºi
adânci. Din seva pãmântului românesc a crescut bine clãditã cu
o puternicã dragoste ºi credinþa faþã de Neam ºi Þarã. A muncit,
s-a educat ºi au încercat sã se dedice României. Dupã înfãptuirea
României Mari (mare ca adjectiv de cantitate) dar absolut
fireascã din punct de vedere etnic, istoric ºi geografic, ºi-a gãsit
un lider spiritual care i-a îndrumat sã-ºi dedice viaþa idealului naþio-
nal prin muncã ºi credinþã, prin onoare ºi altruism, prin stoicism
ºi jertfã. Peste un milion de tineri au rãspuns acestui ideal naþio-
nal, venerându-ºi liderul, comportându-se egal ºi corect între ei.
Prin patriotism ºi credinþã au contracarat bolºevismul, comunis-
mul. Punând interesele României înaintea intereselor personale,
au intrat în conflict cu politicienii ºi guvernanþii din vremea lor. ªi
fiindcã în ideologia lor naþional-creºtinã, considerau trãdãtori de
þarã pe acei politicieni ºi guvernanþi care, profitând de poziþia avutã,
îºi urmãreau numai interesele personale în dauna Neamului ºi a
Þãrii, conflictul a degenerat în duºmãnie ºi moarte. Suprimarea
liderului ºi a conducerii acestui tineret naþional unit a însemnat
începutul sfârºitului tragic al acestei generaþii care a crezut cã
poate schimba în România: neºtiinþa cu o culturã necesarã vre-
murilor, înapoierea economicã cu dezvoltarea, corupþia politicie-
nilor ºi guvernanþilor cu corectitudine exemplarã, stãpânirea strãinã
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în libertate ºi identitate naþionalã. Începutul sfârºitului înseamnã
o prigoanã diabolicã fãrã de sfârºit în þarã ºi strãinãtate, aproape
trei decenii de închisori „regale“, militare ºi comuniste, dar mai
ales exterminare ºi denigrare continuã. Acum se sting ultimii
supravieþuitori ai acelei generaþii de dãruire româneascã cum nu
am mai avut, cum nu vom mai avea vreodatã, dar cum ar tre-
bui sã avem în fiecare generaþie. Mare pãcat, mare pierdere. 

Privindu-i cum se duc cu aceleaºi idealuri în minte ºi în su-
flet, trãiesc un simþãmânt trist având impresia cã duc cu ei ceea
ce trebuia sã continuãm noi, generaþia mea, dar nu am putut
fiindcã la fel ca ei am trait sub cisma comunismului rusesc sub
care ne-au aruncat „marile democraþii“. Generaþia mea a fost în-
doctrinatã de cea mai nelegiuitã dictaturã. Astfel terorizatã toa-
tã viaþa, a devenit laºã ºi de fricã nu a preluat nimic de la înaintaºi,
nu are ce transmite urmaºilor. S-a întrerupt ºirul istoric, s-a rupt
fluxul naþional. Se lasã negura ºi nu mai apar luminãtori ºi con-
ducãtori, doar vânzãtori ºi hoþi de þarã. 

Aceastã Sagã a unei generaþii sacrificate pentru cã a vrut
binele României deasupra tuturor dorinþelor ei, am auzit-o ºi citit-o
de multe ori. Unii dintre ei au prezis cã în viitor vor fi ridicaþi la
rang de sfinþi ai neamului, pentru cã niciodatã o generaþie româ-
nã nu a avut atâþi de multi tineri uniþi în cuget ºi dãruire patrio-
ticã ºi nici nu va mai avea! Ursitã, fatalitate, blestem? Întâi de
toate, intuiþia lor bazatã pe schimbarea lumii, pe forþele care o
vor domina în viitor ºi care îi vor prinde pe românii sãrãciþi ºi
amãgiþi. Se vor desprinde de þarã, fãrã rãdãcini, sã poatã aler-
ga numai dupã un trai mai bun... 

„DECONSTRUCÞIA EMINESCOLOGIEI”

Nicolae Georgescu
Distincþia primitã din partea Asociaþiei pentru Patrimoniu

mã emoþioneazã ºi mã onoreazã în acelaºi timp. Emoþia vine de
acolo cã nu sunt obiºnuit cu astfel de recunoaºteri iar lipsa de
obiºnuinþã duce la un oarecare dezinteres. Îmi construiesc în liniºte
cãrþile despre viaþa ºi opera lui Eminescu — am scos pânã acum
zece volume — fiecare în parte este în general comentatã de presã,
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de obicei cu interes, dar n-am mai fost pânã acum evidenþiat,
premiat etc. Ba, sã fiu foarte exact, prima carte din serie, „A
doua viaþã a lui Eminescu „( Ed. Europa Nova, l994), a primit „Pre-
miul Putnei“ pe anul 1994, o iniþiativã particularã giratã, însã,
de Ministerul Culturii prin douã personalitãþi care sunt de faþã ºi
acum, la Asociaþia pentru Patrimoniu: dl. Profesor Mihai Ungheanu
ºi dl. Profesor Adrian Dinu Rachieru. Aº putea zice cã, iatã, în
al zecelea volum al seriei numele este iarãºi premiat, tot printr-o
iniþiativã cetãþeneascã, ºi se închide oarecum cercul. Numai cã
eu nu mi-am încheiat programul, abia am ajuns la jumãtatea lui.
Am încheiat ediþia criticã sinopticã a poeziilor antume eminesciene,
o muncã enormã de confruntãri între ediþii, manuscrise ºi primele
tipãrituri — cu intenþia declaratã de a stabili voinþa auctorialã, a
lui Eminescu în privinþa formelor ºi punctuaþiei poeziilor sale. Este
pentru prima oarã în cultura românã când se pune aceastã pro-
blemã. Ca sã aveþi dimensiunea subiectului, vã amintesc faptul
cã Titu Maiorescu a scos de douã ori ediþia sa, între 1883 ºi
1911, ºi nu seamãnã o ediþie cu alta: se schimbã mereu punc-
tuaþia, termenii, aranjamentul poeziilor chiar. Sã vã dau un exem-
plu dintre sutele la îndemânã. In ediþia a VII-a (l895) Titu Maiorescu
schimbã un cuvânt din „Luceafãrul“, în invocaþia Cãtãlinei: în loc
de „Cobori în jos, luceafãr blând“, are „Cobori încet, luceafãr blând“.
Desigur, intenþia este bunã, vrea sã scape de paradoxul „cobori
în jos“ — dar iese din cadrele voinþei auctoriale prin aceasta, pen-
tru cã nicãieri la Eminescu nu se gãseºte în vreun manuscris
forma „cobori încet etc.“. De altfel, în ediþia urmãtoare Titu
Maiorescu revine la versul iniþial. Interesant este, însã, faptul cã
Sextil Puºcariu consemneazã aceastã lecþiune maiorescianã în
Dicþionarul tezaur al limbii române (litera C, verbul „A coborî“,
1940). La acelaºi verb el mai citeazã, însã: „Sã pogorâm gios
ºi sã turburãm limba lor“ (Palia, l58l) — ºi, desigur, „Mioriþa”: „Se
cobor la vale”-. Concluzia este cât se poate de simplã: verbul „a
coborî“ are în limba românã douã direcþii: de sus în jos, din cer
pe pãmânt — ºi oblic, la vale, pe razã, etc. Nu este pleonasm
când Eminescu zice „Cobori în jos, luceafãr blând/ Alunecând
pe-o razã“. Am dat acest exemplu ca sã se înþeleagã cã ºi cei
care au intervenit în textul poetic eminescian au fãcut-o mai ales
cu bune intenþii, pentru a-l proteja pe poet de eventuale greºeli
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de limbã. Sunt, însã, ºi alte intervenþii, cele de punctuaþie, care
sunt mult mai frecvente ºi au motivaþii foarte diverse. Practic,
fiecare editor al lui Eminescu are întervenþii în domeniul punc-
tuaþiei — ºi, practic, se acceptã mai toate variantele numai una —
nu: cea a poetului însuºi. Trebuie spus, aici, cã Perpessicius estre
acela care a stopat, pentru epoca sa, oscilaþiile în punctuaþie rea-
lizând un consens între editorii de pânã la el. Cu alte cuvinte,
sub fiecare virgulã a lui Perpessicius se regãseºte virgula unuia
dintre înaintaºii sãi. 

Epoca noastrã, însã, a scãpat din frâu punctuaþia poeziilor
eminesciene. Sunt editori actuali, nume de rezonanþã, care-l
editeazã pe Eminescu de douã sau de trei ori: ei înºiºi îºi schim-
bã punctuaþia de la o ediþie la alta. Libertatea pe care ºi-a luat-o
Titu Maiorescu la ediþia princeps (l883) schimbând termenii ºi
punctuaþia poeziilor lui Eminescu — s-a pãstrat în editologia emi-
nescianã ca o constantã. In linii mari, cam în asta constã munca
mea: am confruntat între ele vreo 24 de ediþii critice ale poe-
ziilor antume eminesciene cu textul primelor tipãrituri ºi cu cel
din manuscrise — ºi am consemnat toate diferenþele dintre edi-
tori, vers cu vers, dupã care am restabilit textul eminescian. Dupã
Maiorescu au urmat 16 ediþii critice ale aceloraºi poezii, ºi fie-
care editor în parte schimbã în stilul sãu. I.E. Torouþiu a analizat
fenomenul în „Convorbiri literare“, perioada interbelicã, pentru
numai 4 poezii eminesciene. Am editat cartea sa, are vreo 400
de pagini. Atât i-a trebuit pentru 4 poezii... Ediþia mea se referã
la toate cele 77 de antume. Practic, este un alt Eminescu decât
cel cunoscut de noi, dar este Eminescu-el-însuºi. Cei care mi-au
urmãrit studiile ºi ediþia au înþeles ce se scoate sistematic din
poezia eminescianã: mai ales fiorul mistic, religiozitatea. Se pune
în loc, printr-un sistem de virgule bine articulat, nimic mai mult
decât pozitivism, se face psihologie din mistica iubirii la Eminescu.
Nu scriu aceste lucruri cu revoltã ori ca pe vreo revendicare.
M-am obiºnuit de mult cu gândul cã scriu pentru timpul viitor,
pentru nepoþii ºi strãnepoþii mei (noºtri). Gãsesc cã este inutil
sã „lupþi“ astãzi pentru aceastã cauzã — care este ºtiinþific-filo-
logicã, de fapt. Cu cine sã lupt, la urma urmei? Cu Perpessicius,
pe care-l iubesc atât de mult? Cu Maiorescu, pe care-l respect atâta?
Cu Bogdan-Duicã, Ibrãileanu, Adamescu, Mihail Dragomirescu,
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G.Cãlinescu ºi alþi bãrbaþi atât de iluºtri ai culturii noastre?Este
motivul pentru care eu prefer sã lucrez în tãcere, sã dialoghez
cu ei pentru folosul ºi auzul celor de dupã noi, care, având o dis-
tanþã faþã de evenimente mai mare, ne vor iubi, probabil, pe toþi
la fel de mult. Este, trebuie s-o spun, singura împãcare meto-
dicã pe care am gãsit-o dupã ani de sfâºieri sufleteºti care mã
opreau sã lucrez, sã muncesc. Cu atât mai mult mã emoþioneazã
distincþia pe care mi-o acordã Asociaþia pentru Patrimoniu: îmi
dau seama cã a pãtruns în intimitatea programului meu, cã mã
acceptã alãturi de Maiorescu — Perpessicius, etc. — nu împotriva lor.
Eu construiesc altfel, nu altceva decât ei. Rostul meu în emines-
cologie nu este, poate, sã aduc pacea pentru a se putea face
disocierile în sistem — dar cred cã este sã închei aceastã muncã
uriaºã. Mã aºteaptã postumele eminesciene, un teritoriu de vreo
400 de titluri, editate iarãºi fãrã note critice filologice, având iarãºi
nevoie de o ediþie criticã sinopticã pentru stabilirea unui text nec
varietur. Distincþia care mi se acordã la acest popas al drumu-
lui este ºi o încurajare. Simþeam nevoia de aceastã încurajare.
Ea vine la timp. Este o bucurie sufleteascã nespus de mare cã
existaþi, cã se instituþionalizeazã, în fine, un instinct naþio-
nal: acela al valorii muncii intelectuale oneste.

Ar fi, poate, momentul sã spun câteva lucruri despre bucu-
ria interioarã a descoperirii ºi despre ceea ce se numeºte îndeob-
ºte recunoaºterea mai largã a ta ca individ. Sã ºtiþi cã nu e bucurie
mai mare pentru un cercetãtor decât aceea de a descoperi ceva
nou. Iar aceastã descoperire se petrece instantaneu, este ca o
luminã bruscã ce þâºneºte din tine ºi se opreºte în tine însuþi.
Atât e plãcere, bucurie, „fericire“ în viaþa de cercetare: cât þine
lumina aceasta dinãuntru alimentatã pe cãi neºtiute de undeva,
din afarã. Dupã acea vine greul, adicã trebuie sã pui în operã
descoperirea, sã argumentezi, sã netezeºti, sã ºlefuieºti... Asta
înseamnã muncã enormã — ºi responsabilitate în acelaºi timp.
Îmi dau seama de ce mulþi alþii, înaintea mea, s-au oprit la bucu-
ria aceea a descoperirii, adicã ºi l-au interpretat pe Eminescu
numai lor înºiºi, pentru ei. La drept cuvânt „se spãrie gândul“
când ai de fãcut atâtea conexiuni, adicã pe toate. Când m-am
apucat de lucru nu credeam cã voi merge pânã la capãt, nici nu
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voiam sã mã gândesc la aºa ceva. Eu aveam câteva fiºe personale
cu diferenþe între unele surse ale poeziei eminesciene, fãcute mai
mult pentru mine, din curiozitate oarecum. Vãzând cã teancul
se îngroaºã, am procedat la o citire sinopticã a pasajelor respec-
tive — ºi, înþelegând cã se îngroaºã gluma cu adevãrat, am aler-
gat pe la prieteni ºi cunoscuþi sã le arãt ce ºi cum. Profesorul
Dim. Pãcurariu m-a constrâns, oarecum, sã mã înscriu la doc-
torat cu aceastã temã — nu pentru a mã obliga s-o duc la capãt
ci, cum zicea dânsul, „Sã ai autoritate ºtiinþificã, dragã, un doc-
torat înseamnã în primul rând autoritate!“. Profesorul Gheorghe
Bulgãr m-a însoþit în unele confruntãri iar profesorul Florea Fugariu
mi-a stat alãturi ani de zile la fiecare nouã interpretare de text.
Era prin 1995, când nimeni nu se mai gândea la trecut fiind cu
toþii excedaþi de grijile prezentului ºi obsedaþi de viitor. In 1997
mi-am susþinut doctoratul la Universitatea din Bucureºti — iar
Gheorghe Bulgãr, fiindu-mi coreferent, ºi-a încheiat alocuþiunea
cu vorbele care m-au marcat: „Acum trebuie sã ne dea ediþia
sa!“ Adicã, dupã ce am criticat toate ediþiile de pânã acum, tre-
buie sã ofer ºi eu una! Gheorghe Bulgãr a insistat sã lucrez aceastã
ediþie. Dânsul a oferit-o pe-a dumisale în anul 1999, cu emen-
daþiile aduse textului eminescian în timpul lucrului la „Dicþionarul
limbii poetice a lui Eminescu „ºi în prefaþã a anunþat studiile mele
reiterând necesitatea ca sã le finalizez cu o ediþie. Dl. Bulgãr este
acela care scoate, de fapt, eminescologia din ceea ce s-a numit
„colectiv de lucru“ — colectiv în interiorul cãruia responsabilitatea
este ceva comun. El a spus, ca ºi Perpessicius, cã o ediþie este
o treabã absolut personalã de la un capãt la altul, cã asta înseam-
nã asumarea individualã a întregului editorial. E uºor de înþeles
ce a însemnat asta pentru mine. Dacã pânã acum, în „decon-
strucþia“ eminescologiei, toatã lumea (prietenii ºi neprietenii, dar
savanþii în primul rând) mã sprijinea, mã ajuta, mã încuraja — la
edificarea ediþiei mele nu s-a mai grãbit nimeni sã-mi „dea sfa-
turi!“ De altfel, nici nu le-am cerut, dorind sã -mi asum cu ade-
vãrat aceastã ediþie. Au urmat ani lungi ºi grei de confruntãri ºi
decizii la fiecare pas, la fiecare vers. Ca sã înþelegi spiritul fiecãrei
reforme ortografice trebuie sã te informezi pe orizontalã asupra
fiecãreia în parte, studiile de limbã românã literarã trebuie sã le
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ai, de asemenea, sub control...Cred cã a ieºit treabã bunã dar
de câþiva ani, de când sunt pregãtit sã-mi apãr aceastã ediþie,
n-am prea avut cu cine sã lupt. A nu se înþelege cã am îndoieli.
Nicidecum. Dar acest tip de muncã nu se adreseazã prezentu-
lui imediat, are nevoie de timp pentru asimilare, are nevoie chiar
de negaþii ca sã se verifice adevãrul. In fond, iatã un model pe
care-l ofer tinerilor de azi: sã fii învingãtor dar sã nu te bucuri
niciodatã de victorie, sã-þi aperi incontinuu — nu victoria, ci învin-
gerea, adicã sã stai în vârful muncii tale ºi sã þi-o pãzeºti. Prin
asta eu afirm, implicit, cã lucrarea mea stã în atenþia lumii ºtiinþi-
fice, a iubitorilor de Eminescu în general, pentru cã se vede ºi
se ºtie cantitatea de energie înglobatã în ea, pentru cã sunt res-
imþit, înþeles ca un 0m serios care munceºte serios. În spatele
ei, ca lucrare, mã gãsesc eu însumi. Câtã prezenþã, atâta respon-
sabilitate! 

ÎNDEMNUL MEU

Graþian Jucan
Pe crucea unui mormânt din cimitirul Bellu din Bucureºti

stã scris: „A fost un om“. Nimic mai simplu ºi nimic copleºitor
decât cuvântul din urmã. Lumina ºi adevãrul nu trebuie sã ne
pãrãseasca. Sã fim drepþi nu e greu, greutatea este sã fim drepþi
cu alþii ºi nu noi înºine. Sã fim animaþi ºi pasionaþi de dorinþa de
a face bine, de a munci cu spor ºi putere, de înflorire. Sã invãþãm
sã biruim greutãþile cãci valoarea oamenilor se mãsoarã ºi nu
greutaþile pe care le-am avut de învins. Sã fim consecvenþi în ac-
þiuni, perseverenþi ºi tenace, cu voinþã sã susþinem hotãrâþi ideile
de libertate. Cãci numai munca ºi libertatea dau sens ºi farmec
vieþii noastre.

Sã ne descoperim vocaþia de tineri ºi sã luptãm sã ajun-
gem ceea ce dorim; sã ne învãþãm sã rãbdãm, dar ºi sã nu re-
nunþãm. Prin muncã fizicã ºi intelectualã putem dobândi idealul
spre care nãzuim. Mãsurându-ne puterile îl putem atinge, chiar
cu unele sacrificii.
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Fiþi modeºti, modestia stã aºa de bine tinerilor. Personal
regret cã am trãit într-o epocã grea ºi nu am realizat ceea ce
aº fi putut. Nu vã lãsaþi ademeniþi, dragi tineri, cântãriþi bine pasul
pe care îl faceþi in viaþã, feriþi-vã de furia evenimentului efemer,
cãci valul trece, pietrele rãmân!

Nu uitaþi casa, pãrinþii, ºcoala în care aþi învãþat. Nu
uitaþi, dacã veþi ajunge mari ºi tari, cã pe tãlpile încãlþãmin-
tei voastre mai stãruie încã þãrâna de acasã.

Fiþi demni, mândri de voi înºivã, mulþumiþi-vã cu puþin, fiþi
cu respect faþã de alþii, fiþi buni ºi indulgenþi cãci bunãtatea este
floarea ce vã stã bine. Preþuiþi pe alþii ca sã fiþi voi singuri, la
rândul vostru, preþuiþi. Ajutaþi pe cei slabi ºi sãraci.

Învãþând, însuºiþi-vã idei, idei mari ºi nobile, cãci atâta carte
ºtim câte idei putem þine minte. Învãþaþi sã purtaþi o inima mare,
generoasã, pasiuni puternice, care sã vã îndemne spre fapte ce
le puteþi împlini. Þineþi la familia voastrã, care vã va da satisfac-
þii pe mãsurã ºi vã va ajuta la nevoie ºi la greu. Cãutaþi în voi
înºivã resortul ºi suportul succesului în viaþã. Însuºiti-vã meserii
utile, prielnice, cãci omul nu este numai creier ci ºi mânã.

Þineþi la demnitatea voastrã de oameni adevãraþi ºi gândiþi-vã
cã prin viaþa trecem o singurã datã. Datoria împlinitã vã va da
satisfacþii pe mãsurã. Fiþi oameni de caracter, þineþi la cuvântul
dat, la onoarea personalã. Întâi gândiþi si apoi fãptuiþi, ca sã nu
greºiþi. Avem datoria, ca oameni, sã trãim în bunã înþelegere cu
toþi oamenii. Nu uitaþi cã mâine veþi conduce destinele þãrii pen-
tru care trebuie nu numai pregãtire ºi cunoºtiinþe, ci ºi cinste ºi
purtare bunã. În 1917 la Iaºi, în sânul redacþiei ziarului de front
„România“, Octavian Goga nu s-a înþeles cu ceilalþi redactori.
Atunci s-a prezentat generalui Constantin Prezan ºi i-a prezen-
tat situaþia, cerând sã fie trimis in lini întâia. Generalul s-a uitat
la el, l-a mãsurat din creºtet pânã în tãlpi ºi i-a spus: „Condeiul
dumneatale valoreazã cât douã regimente ºi n-am chef sã le pierd“.
Flacãra cãminului arde in inima fiecãrui popor. Spre cei aleºi glo-
ria vine singurã!

Am scris aceste rânduri dintr-un condei, aºa cum mi-au
venit în minte.

92



„MESAJUL“ ªI „LOCUL“

Ioan Opriº
Veacul al XX-lea a identificat ºi a impus, prin importanþi li-

deri, în conºtiinþa publicã problematica susþinerii ºi promovãrii
patrimoniului cultural ºi natural, ca o componentã vitalã a drep-
tului ºi accesului fiecãrui om la marile valori.

O adevãratã ºi temeinicã filosofie culturalã s-a nãscut din
acest demers, îmbogãþindu-se ºi nuanþându-se perin aportul sis-
tematic prilejuit de sistemul de dialog ºi comunicare al comuni-
tãþii culturale UNESCO. Consiliul Europei ºi Uniunea Europeanã
au jucat aici un rol esenþial, introducând rigoare ºi ordine printr-o
suitã de mãsuri, instituite prin recomandãri, documente interna-
þionale, reglementãri ºi coduri profesionale.

Le-au venit în sprijin, îmbogãþind experienþa, organizaþiile
nonguvernamentale, adevãraþi vectori de promovare a interese-
lor comunitare. Astãzi, politicile ºi strategiile de conservare ºi
protecþia patrimoniului cultural au diseminat modele, metode ºi
practici de succes, obligând mediile politice ºi de afaceri sã fie
atente ºi sã se implice în acþiunile propatrimoniu. Mai mult, miº-
carea largã din acest domeniu a permis identificarea unor seg-
mente de valori neglijate altãdatã prin excesul estetizant, din lipsã
de tehnici potrivite sau limite conceptuale: arhitecturile industria-
le ºi cele vernaculare, vestigiile subacvatice, peisajul cultural, pa-
trimoniul imaterial. Tot mai frecvent ºi în neaºteptate locuri
asistãm — ca efect — la reacþia pozitivã faþã de modernizare: prin
aplicarea conceptelor de conservare intergratã, a celor de rela-
þie multiplã intercategorialã dintre monumente, situri ºi inventa-
rul cultural mobil, dintre culturã ºi naturã, promovarea noilor
muzeografii.

Nici în aprecierea societarã faþã de efortul grupurilor cali-
ficate — cercetãtori, arhitecþi, tehnicieni, muzeografi, conserva-
tori, restauratori, artiºti, manageri culturali — nu mai suntem atât
de necunoscãtori ºi nerecunoscãtori totodatã. Largi cercuri de
oameni înþeleg efortul calificat, superspecializat, drept o cale de
tezaurizare ºi de ridicare a standardului de viaþã. Specialiºtii
opereazã — se admite aceasta — pe o materie de infinitã valoare,
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iar „produsul“ lor este unul de lungã duratã, sprijinind aºezãrile
ºi comunitãþile sã-ºi respecte specificul, personalitatea, localis-
mul individual sau de grup, dar ºi sã prospere de pe urma avuþiei
culturale. 

Din atare raþiuni, în lumea de azi peste 60-70% din efor-
tul constructiv din þãrile avansate economic este alocat conservãrii,
întreþinerii ºi restaurãrii fondului istoric, tocmai pentru cã aces-
ta produce. La fel, cu o succesiune impresionantã, peste tot se
construiesc noi muzee ºi centre culturale, se modernizeazã colec-
þiile ºi muzeele, diversificându-le ca profil ºi lãrgind rolul lor de
agorã. O industrie profitabilã a decurs din noua revoluþie a filosofiei
de petrimoniu: se proiecteazã noile construcþii în raport cu speci-
ficul locului (local — regional — naþional); se fac planurile de sis-
tematizare, urbanizare ºi dezvoltare numai dupã criteriile protejãrii
ºi integrãrii patrimoniului cultural ºi natural: sunt investigate ºi
cercetate vestigiile arheologice, centrele istorice rurale ºi urbane
doar dupã criteriul integrãrii lor în circuite publice culturale ºi eco-
nomice. Asemenea gândire ºi-a arãtat latura pragmaticã, iar rezul-
tatele practicii i-au sporit credibilitatea ºi aprecierile. Ca un efect
pozitiv, societatea, comunitatea îºi apreciazã mai bine, conºtient,
propriile valori ºi face eforturi pentru revitalizarea lor. La fel, a
conºtientizat în mai multe locuri importanþa profilelor de patri-
moniu ºi a educaþiei propatrimoniu încurajându-le. 

Dacã privim România ca o þarã cu un inventar mediu de
patrimoniu — unul interesant, desigur, dar simþitor diminuat di cauze
obiective ºi subiective — avem suficiente motive sã fim ignoraþi.
Fireºte, rezultatele dobândite în ultimii ani aratã o mai mare coe-
renþã conceptualã, nu neapãrat ºi comportamentalã faþã de
valori. Dar importante cauze — inclusiv raþiuni graºite de ordin
financiar — au condus la un ritm lent al modernizarii, la o modes-
tã susþinere financiarã din partea deþinãtorilor ºi utilizatorilor de
patrimoniu. De netãgãduit, rezultatele pozitive — multe ºi variate
(a se vedea sistemul premiilor naþionale pentru patrimoniu, insti-
tuite în 2001) — sunt încurajatoare, indicând o mare potenþiali-
tate de creºtere. Între acestea se aflã ºi o evidentã apartenenþã
clar asumatã la europenitate a patrimoniului cultural din România,
identificabilã atât în zona sa construitã, ca ºi în cea a valorilor
tradiþionale, imateriale, determinatã de substraturile civilizaþiei
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strãvechi ºi modelatã radical de creºtinism. Aceasta este, desigur,
direcþia în care trebuie sã evoluãm, una de aderare conºtientã
la un tezaur identificat drept comun, reconfortantã, ca evidenþã
a apartenenþei, nu doar un deziderat. Ceea ce s-a fãcut bine în
România postdecembristã nu este încã suficient de larg înþeles
ºi nici bine cunoscut; sã amintim instituirea sistemului legislativ
(2000 — 2003); lansarea ºi finalizarea a peste 300 de ºantiere
de restaurare (1992 — 2004); edificare a 24 de muzee noi (marea
majoritate dupã 2000); aprobarea Listei monumentelor istorice
(2004); oferta expoziþionalã externã (cca. 25 de mari expoziþii
internaþionale); instalarea unui mare numãr de monumente de
for public º.a. Toate acestea sunt de bun augur ºi justificã o direcþie
pozitivã care trebuie nuanþatã ºi dezvoltatã. 

Patrimoniul cultural ºi natural este referinþã ºi carte de vizi-
tã, totodatã, dar mai este ºi o probã a nivelului de comporta-
ment individual ºi colectiv faþã de noi înºine! A-i înþelege corect
mesajul, ca ºi locul încã insuficient respectat în avuþia naþionalã,
impune radicale schimbãri de comportament, atitudini civice ºi
sprijin. Aici trebuie sã ocupe un loc important iniþiativa privatã,
sponsorizarea, mecenatul, asociind alte resurse celor bugetare,
fiind important spaþiul de afirmare. Realizãrile sunt atât de sem-
nificative ºi de profitabile încât conving de la sine, putând sã ne
asocieze la concluzia cã patrimoniul cultural susþine personalita-
tea noastrã de indivizi, grup ºi popor, cã el genereazã stabilitate,
energii economice ºi bunã-stare. Or, toate acestea sunt suficien-
te raþiuni pentru a îndemna zona politicã sã profeseze continuita-
tea în abordarea patrimoniului, militând pentru a ne solidariza ºi
a persevera în cât mai multe obiective ºi practici propatrimoniu,
ca ºi în medierea reuºitelor a performanþei spre semenii noºtri.

CONDIÞIA DE A FI ROMÂN

Lucian Hetco
Majoritatea înaintaºilor mei dupã partea bãrbãteascã au

fost preoþi uniþi, români ardeleni. Bunicul meu dupã tatã, dr. Valeriu
Hetco, a fost preot protopop unit de Beiuº ºi semna la 1918,
pentru plasa Beiuº, Actul Unirii cu Þara. Cu toate acestea, a murit
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sãrac, ºtiu cã umbla deja, în vârstã fiind, cu haine preoþeºti
ponosite, vãduv ºi singur pe strãzile Oradiei, trecând adeseori
pe lângã Biserica ce îi fusese luatã prin decret de cãtre comuniºti
ºi datã ortodocºilor. A murit sãrman, singur ºi nefericit. A lãsat
neamului nouã copiii instruiþi: medici, avocaþi, profesori, un notar.
Dupã mamã, bunicul meu, Iosif, a fost dascãl de copii de þãrani,
un om sever ºi muncitor. Tatãl sãu ºi strãbunicul meu muncise
o viaþã în America ºi se întorsese cu bani în Ardeal ºi cumpãrase
pãmânt. Bunicul ajunsese astfel pentru comuniºti „fiu de chiabur“
ºi element nociv. Comuniºtii i-au naþionalizat pãmântul, pe bunicul
l-au închis pentru doi ani de zile la Canal, la muncã silnicã, în plus
l-au condamnat suplimentar ºi pentru faptul cã se opusese
autoritãþilor comuniste în vremea cedãrii forþate a bisericii române
unite din satul sãu. Crucea sa din Dumbrava de Bihor este ºi
acum curatã ºi îngrijitã, sãtenii vârstnici îºi amintesc de el,
pomenindu-l de bine. Mã mândresc cu el.

Eu am crescut ca vlãstar al acestor douã familii, dupã tatã,
cu multã spiritualitate, dragoste de carte ºi fricã de Dumnezeu,
dupã mamã, cu ambiþia ºi severitatea bunicului. Tata mi-a croit
de timpuriu drumul, m-a intuit bine ºi m-a încurajat întotdeauna
în tot ceea ce întreprindeam. Pilde i-am avut pe cei doi bunici ºi
pe tatãl meu, avocat integru, fost veteran de rãzboi împotriva
Rusiei bolºevice, pentru recucerirea pãmânturilor româneºti de
dupã Prut. Îmi amintesc cu mare plãcere de domnul profesor
de istorie Ciurdãreanu, trec adeseori pe la mormântul sãu,
atunci când sunt în Oradea. Crucea profesorului meu e la câþi-
va metri de cripta familiei mele, îl pomenesc ºi azi, sãrutându-i
crucea, mulþumindu-i pentru dragostea de istorie româneascã
adevãratã ce mi-a insuflat-o. 

La douãzeciºiºase de ani, în 1990, sãtul de minciuni, sãtul
de rapoarte false, de sfori trase, corupþie, jaf comunist ºi neo-
comunist, am luat calea Germaniei. Fusesem student în Timiºoara,
cunoºteam un prieten al tatei, pe domnul Lulu Brânzeu, foarte
în vârstã, mare erudit ºi colecþionar de artã, având acasã picturi
de Andreescu, Grigorescu, Bãncilã. Cu Domnia Sa m-am con-
sultat înainte de plecarea mea din þarã, cãci mã iubea ca pe pro-
priul sãu fiu. Trãise în Franþa ºi în Germania, studiase la Strassbourg.
Îndemnul sãu a fost sã plec din þarã: „aceasta este ºansa vieþii
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tale, între nemþi vei „creºte“, aºa cum aici nu o vei putea face
niciodatã.“ A fost momentul-cheie al vieþii mele ºi astfel m-am
hotãrât sã plec. Azi ºtiu cã a fost un sfat bun ºi o menire, pe
care atunci, ca om tânãr, nu aveam cum sã o înþeleg în toatã
profunzimea ei. Între nemþi însã, nu este uºor sã te impui, tre-
buie sã munceºti dublu, un imigrant nu e niciodatã dorit, niciunde
de altfel, ºi, de aceea, am trãit în Germania o seamã de decepþii,
mai cu seamã la începuturi. În plus, aici trãim într-o culturã cu
alte dimensiuni, care ne este strãinã, dar care, ca om, m-a îm-
bogãþit treptat spiritualiceºte, fiind un câºtig autentic. Astãzi
înþeleg decepþiile mele de odinioarã cu totul altfel ºi le accept ca
învãþãminte, fiindcã am reuºit sã-i înþeleg pe germani, sã pricep
modul lor de a gândi lucrurile, pragmatic, serios, consecvent.
Între ei azi fiind, mi-aduc adesea aminte de tata, care fusese întot-
deauna corect ºi perseverent. M-a crescut cinstit, corect, loial,
cu caracter, fãrã invidii ºi zavistia tipicã nouã românilor ºi mi-a
insuflat puterea aceasta de a rezista. Pentru germani am azi doar
cuvinte de bine. Am putut fi între ei eu însumi, sunt respectat,
îmi vãd de treabã, îmi plãtesc impozitele, m-am integrat în lumea
lor. Am reuºit sã cresc între ei ºi sã-mi reîntregesc familia mea
româneascã pe care o pierdusem în 1990, lãsând-o în urma-mi,
în þarã. Nu am neamuri de familie aproape aici, dar trãiesc în
aceastã asociaþie, Agero, pe care am fondat-o împreunã cu alþi
entuziaºti români, senzaþia aceea de rudenie, de bine-primit ºi
iubit între românii din Stuttgart, unde m-am aºezat. 

Am deschis o paginã de web în 2000, acum cinci ani ºi m-am
gândit sã ofer acestor oameni câte ceva din cultura româneas-
cã; am astãzi peste 120 de corespondenþi, români planetari,
români adicã de peste tot, întreþin rubrici de istorie, poezie, prozã,
eseuri, actualitãþi, comentarii ºi analize. În Revista Agero publicã
debutanþi, poeþi prestigioºi, dar ºi alþii necunoscuþi, alãturi de nume
celebre, de profesori, doctori, filosofi. A ieºit în cele din urmã o
paginã arhicunoscutã ºi de referinþã, nesperat de bine cititã ºi
cãreia mã dedic zilnic cu actualizãri, îmbunãtãþiri ºi idei noi. Sunt
iubit pentru ea, dar ºi invidiat. 

Organizez în Stuttgart cenacluri de istorie ºi limbã românã,
ne finanþãm singuri, ne-am asociat într-o Ligã româneascã pe
care o prezidez între timp ºi cu care am reuºit sã ne afirmãm
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ºi sã demonstrãm cã toate cliºeele antiromâneºti sunt de învins,
pânã ºi într-un stat anglo-saxon, opozant mentalitãþii noastre
romanice.

Mi-am dorit întotdeauna sã demonstrez românilor din Occi-
dent cã se poate trece peste obstacole, atunci când ne dorim
cu adevãrat sã le învingem. Þin sa reamintesc mai multor com-
patrioþi, care de regulã nu s-au sfiit sa profite asiduu de munca
mea, de caracterul ºi de idealismul meu în toþi aceºti ani ºi care
m-au copiat adeseori, purtându-mi sâmbetele, atribuindu-ºi merite
proprii în baza muncii mele în texte, grafice, concepþii ºi idei, cã
este întotdeauna mai bine sã faci ceva pentru ai tãi, nota bene:
ca sã ai de ce sã fii criticat iar, dupã caz, jignit, bârfit, bruscat,
ºicanat într-un cadru de intrigi subtile, când mai strãvezii, când
mai ascunse (ironia sorþii, tocmai de cãtre românii mei dragi),
decât sã nu faci nimic, ca mai apoi, ros de invidie ºi de mãrun-
tele ambiþii ori orgolii personale, sã-l ataci cu vãditã rãutate pe
cel care a muncit cu adevãrat ! Restul este muncã, muncã ºi
iarãºi muncã — pentru vocea româneascã din Stuttgart. Aceas-
ta este vocaþia mea!

Dificultãþi am întâlnit ºi în primii ani de dupã emigrare, le
întâlnesc ºi acum, la mai bine de cincisprezece ani de viaþã în
þara nemþeascã, dar sunt obiºnuit sã lupt cu ele, le accept ca
provocãri, renunþ azi mai uºor la false „prietenii“, superficiale ºi
interesate, la oamenii care nu îmi fac bine, prin felul lor de-ar fi.
N-am cum sã-i schimb, doar atât vreau sã ºtie, cã nu le port
ranchiunã ºi cã o mânã întinsã din partea mea vor avea întot-
deauna.

Reazemul meu în toate aceste încercãri au fost puþinii mei
adevãraþi prieteni ºi familia mea. Am scris în ultimii ani câteva
cãrþi de poeme, o seamã de eseuri, un volum de însemnãri pen-
tru viaþa comunitarã româneascã din Germania, am câteva studii
comunitare. Mai am încã unele idei, pe care nãzuiesc sã le
împlinesc în anii ce vor urma. 

Mã înþeleg ca un „cap de pod“ ºi ca legãturã viabilã spre
þarã, dar ºi spre toþi românii ºi vorbitorii limbii române care trã-
iesc astãzi în afara þãrii de origine, în noile þãri de reºedinþã, români
planetari, de pretutindeni. 
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Acesta este, cred eu, românul nou, fiul ºi fiica unei þãri
risipitoare, alãturi de alte milioane de români care nu au plecat
din þarã de bunãvoie ºi de alþii care au rãmas în afara þãrii. 

Citându-l pe Nichita Stãnescu: „limba noastrã este ca iarba“,
trãim azi pe mai departe în limba românã, care creºte azi ºi în
alte pãrþi de lume, fiind la fel de suculentã ºi bogatã ca orice altã
limbã cultã. E limba lui Eminescu, Cioran, Blaga ºi nu avem voie
sã ne ruºinãm de ea, vorbiþi-o iubiþii mei, cu mândrie oriunde pe
glob, cãci suntem de gãsit azi peste tot.

Sunt încã tânãr ºi ºtiu cã munca mea nu a fost degeaba,
am întâlnit români ce se mândreau cu noi, cei de la Agero, de
aceea ºtiu cã vom preda cândva, unor alþi români, o ºtafetã sta-
bilã ºi sigurã. Nu ajunge, cu siguranþã, sã faci lobby României în
Occident, numai de dragul ºi în virtutea reclamei; mai întâi tre-
buie sã ajungi tu sã fii cu adevãrat un Om, care sã fie respec-
tat ºi apreciat pentru munca ºi asiduitatea sa, pentru a acorda
apoi României, prin acest Om, de altfel ºi el o picãturã într-un
ocean de suflete, respectul cuvenit unei naþiuni care încã nu ºtie
sã-ºi preþuiascã cu adevãrat fiii ºi fiicele. Lecþia vieþii mele a fost
ºi este sã nu mã dau niciodatã bãtut: aceasta este Predania mea,
pentru toþi iubiþii mei români.

SFATURI PENTRU MAI TÂRZIU

Gheorghe Neagu 
 Sã crezi cã orice floare este unicã ºi sã-þi prezervi sen-

zaþia cã orice înflorire nu se poate repeta;
 Sã-þi ajungã fiecare zi la suflet ºi sã te bucuri cã ai apu-

cat sã te bucuri de ea,
 Sã nu te prindã seara fãrã energia necesarã unei scrieri

de o paginã;
 Sã poþi discerne asupra felului de mâncare ce-þi prieºte

cel mai mult menþinerii energiei necesare actului creator;
 Sã ai respect pentru orice fel de creaþie, de la fãurarul

de potcoave pânã la cel de romane;
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 Sã nu încerci desfiinþarea celor care au eºuat, pentru cã
nu se ºtie cât de mare este reuºita noastrã;

 Sã prinzi în fiecare clipã frumuseþea ei, îndepãrtându-te
cu lejeritate de umbrele care ne întunecã fericirea;

 Sã fii mereu pãrtaº la bucuria altuia;
 Sã aduci întotdeauna dacã nu o bucurie pentru cei din

preajma ta, mãcar premizele declanºãrii ei;
 Sã încerci sã dãruieºti mai mult decât primeºti;
 Sã nu întorci ºi obrazul celãlalt pentru a mai primi o lovi-

turã, ci sã te îndepãrtezi spre alte lucruri mai utile de fãcut;
 Sã nu þi se urce la cap nici o funcþie ºi nici o rãsplatã,

dar sã-þi arãþi recunoºtinþa pentru cei ce te-au rãsplãtit, bucurându-i;
 Sã-þi aduci aminte cã eºti dator în fiecare clipã cu un gest

de recunoºtinþã pentru cã ai ajuns sã te îndrepþi de la rãsãritul
ºi pânã la apusul soarelui fãrã nici o piedicã;

 Sã nu crezi cã, dacã ai respectat cele zece porunci, ai
isprãvit-o cu respectul datorat altora;

 Sã-þi educi mâna care lasã semne pe hârtia supusã
exprimãrilor în aºa fel încât fabulaþia sã rãmânã în sfera creativi-
tãþii reale ºi nu a unor surogate calpe cu pretenþii de creaþie;

 Sã te cuprindã jalea în faþa disperãrii celorlalþi, numai pânã
acolo unde încã ai mai putea fi util;

 Sã nu uiþi cã exacerbarea conceptului mistic poate declan-
ºa mari tragedii umane, dupã cum absenþa crezului divin poate
duce la insensibilitate umanã în faþa tragismului existenþial;

 Sã nu uiþi cã tehnologia umanã dusã dincolo de echilibrul
umanitãþii poate distruge umanitatea;

 Sã nu gândeºti negustoreºte pentru cã arta se sufocã
sub imperiul tarabagiilor;

 Sã fii convins cã arta ca atare nu-þi aduce satisfacþii
materiale;

 Sã nu uiþi cã satisfacþia moralã este net superioarã celei
materiale;

 Sã ºtii cã tristeþea unui poet aduce de multe ori desãvâr-
ºire creatoare, pe când tristeþea unui cãmãtar — nu;

 Sã nu-þi înjuri înaintaºii mai ales dacã au avut sclipiri de
geniu, pentru cã-þi vei reteza, fãrã sã conºtientizezi, rãdãcinile;
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 Bucurã-te de fiecare luminã ce vine cãtre tine pentru cã,
odatã luminat, sufletul îþi devine mai curat ºi mai roditor;

 Sã nu uiþi cã bãtrâneþea poate fi ºi suma pãcatelor tinereþii;
 Una este sã fii comunist ºi alta sã fii comunitar;
 Am mai apucat încã o zi: ce fac cu ea?
 Nu te grãbi sã condamni lucrurile pe care nu le-ai trecut

prin tine însuþi;
 Sã nu uiþi cã democraþia este supunerea în faþa majoritã-

þii ºi, dacã ai puterea de a te retrage din faþa turmei la masa de
lucru, fã-o fãrã ezitare, pentru cã vei avea de câºtigat;

 Luptã-te cu mulþimea prin arta ta ºi vei culege mai târ-
ziu roadele muncii tale, care, chiar de sunt otrãvite, poartã pecetea
sufletului tãu;

 În democraþie, convieþuiesc alãturi genii ºi idioþi, dar în
memoria societãþii rãmân numai geniile;

 Sã nu uiþi sã vezi în orice femeie o pãrticicã din mama ta;
 Sã ºtii cã nici un filozof n-a putut afla adevãrul ci doar a

încercat sã-l defineascã;
 Sã nu uiþi niciodatã cã deasupra creaþiei tale se aflã Creaþia

Divinã, care poate coboarã asupra ta ca un har sau ca o pedeapsã;
 Întoarce-te la tine dacã poþi gãsi ceva în sufletul tãu. Dacã

nu, fugi cât mai departe pânã ai sã gãseºti în jurui tãu mântuirea
de care ai uneori nevoie;

 Biserica nu te mântuieºte, ci îþi oferã cadrul propice pen-
tru a dialoga cu tine însuþi;

 Nu-þi fã bisericã din orice glugã de coceni;
 Dacã te-ai ratat ca om, nu dispera. Intrã în politicã!
 Diferenþa dintre un om valoros ºi ceilalþi este cã primu-

lui fi vine.
 Valoarea unui om este datã de ceea ce „îi vine“ 
 Nu te gândi, când mori, la ce-a rãmas dupã tine, decât

dacã ai fãcut-o în fiecare zi ce þi-a fost datã pânã la moarte;
 Dacã Dumnezeu nu existã, tu exiºti?
 Sã ºtii cã, dacã exiºti pentru cât mai mulþi semeni,

atunci exiºti.
 Sã nu priveºti cu urã împrejurul tãu pentru cã þi s-ar putea

ofili aura;
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 Sã-þi ciuleºti bine urechile atunci când auzi clopotele bãtând.
Ele pot bate ºi în caz de primejdie ºi în caz de sãrbãtoare;

 Depinde numai de educaþia ta sã deosebeºti dangãtul de
sãrbãtoare de cel de primejdie;

 Sã fii lucid este deja un bun câºtigat;
 Bea din izvoare adevãrate ºi limpezi, pentru cã setea este

o permanenþã a trupului ºi a spiritului onest în egalã mãsurã;
 Am adormit?! Sunt pe jumãtate mort;
 Apa trece dar pietrele rãmân, mai ales dacã sunt cât

bolovanii;
 Sã nu-þi opreºti niciodatã privirile asupra formelor trecãtoare;
 Spiritul care te înaltã trebuie hrãnit în permanenþã;
 Nu este povarã mai grea decât cea de pãrinte al naþiei;
 Adu-þi aminte cã ºi tu eºti supus greºelii;
 Sã nu uiþi cã morala publicã este vecinã cu linºajul;
 Omul se defineºte prin oameni;
 Dacã între suflet ºi trup nu existã armonie, atunci nimic

nu e;
 Omul superior este trist, cel animalic este disperat. Cine

uitã de aceastã diferenþã va cãdea pradã revoltei;
 Admiraþia faþã de eroi este trecãtoare;
 Numai iubirea faþã de sine rãmâne veºnicã;
 Iubeºte dacã ai cu ce iubi;
 Omul este un univers în miniaturã. În fiecare clipã are alt

numãr de celule;
 Chiar ºi în somn existã în om o stare de veghe care-l

informeazã când îi sunt agresate celulele. Dar starea de veghe
oare ce e?

 Sã ºtii cã nu existã dialog mai dificil decât cu tine însuþi;
 Oare ce ar fi fost România dacã avea un Shakespeare?
 Când Napoleon ºi-a risipit bãrbãþia naþiunii pe câmpurile

de luptã nu s-a gândit ca va veni o vreme potrivnicã naþiunii. Nici
ªtefan cel Mare ºi Sfânt. Dupã ei, oºtirile n-au mai putut fi la fel
de puternice în faþa duºmanilor. Iatã de ce urmaºii lor nu trebuie
judecaþi fãrã a se lua în consideraþie mãcelul înaintaºilor,

 Sã nu uiþi cã trebuie sã existe întotdeauna un echilibru
între jertfa ta pentru ceilalþi ºi jertfa lor pentru tine;
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 Iatã culmea nesãbuinþei: sã te jertfeºti pentru o cauzã
nedemnã;

 Virtutea unei naþiuni este realã dacã va ºti sã descopere
virtuþile indivizilor ce o compun ºi mai ales dacã va ºti sã le
cinsteascã.

„COMOARA ÞÃRII“

Svetlana Matta Paleologu
Ce „cuvânt de învãþãturã“ mai sublim aº putea propune

urmaºilor decât cuvântul lui Eminescu:
Munca, iubit popor românesc, iatã sufletul ºi creatoarea

tuturor lucrurilor mari.
Grandoarea muncii, a efortului de orice fel (profesional, indi-

vidual, existenþial), care este mereu nobil, iatã imperativul cate-
goric etic. El este o luptã împotriva nouã înºine, contra instinctelor
ºi psihismelor inferioare.

Eminescu repetã ºi „abecedarul“ social-politic al lecþiei date
de el:

Cu sãrituri pseudocivilizatorii, cu crearea de locuri mari pen-
tru panglicari mici, cu forme goale în locul fondului, cu Costineºti
ca surogat pentru Colbert nu se regenereazã ºi nu se-ntãreºte o
naþie. (XI, 384)

„Comoara“ ce ne-o lasã Eminescu ca testamental sãu, tre-
buie continuu sfinþitã ºi viu trãitã din dragoste pentru geniul poe-
tic naþional al Românilor.

NOPÞILE LE-AM TRÃIT 
SUB CERUL LIBER

Ion Drãguºanul 

Nopþile de varã ale copilãriei le-am trãit sub cerul liber. Era
doldora de stele ºi de neliniºti cerul acela iar eu încercam sã-mi
imaginez cum ar fi fost cerul ºi neliniºtile de sub el în absenþa
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mea. N-am izbutit niciodatã sã ajung la faza de concept pe care
o reprezintã întrebãrile, aºa cã m-am mulþumit cu inefabilul, cu
vibraþia cerului ºi a neliniºtilor, cu literatura.

Fãrã îndoialã, literatura e doar o trufie a sufletului. ªi mai
e (ca ºi arta, în general, ca ºi religia, ca ºi filosofia, ca ºi politi-
ca) ºi un zãgaz în calea ºuvoaielor de libertãþi care nu izbutesc
sã se conºtientizeze ºi care preferã sã ia forma murmurândã a
zãgazului. Îþi poþi trãi libertatea lãuntricã (singura Cale spre Dum-
nezeire, dupã mãrturia lui Iisus Hristos) ºi fãrã a scrie, deci fãrã
a te trufi, numai cã, fiinþã umanã fiind, mereu trebuie sã-þi manifeºti
vanitãþile, sã pui cuvintele sã cânte, sã ia forma vibrantã, dar
nevãzutã, a sufletului tãu. Nu cred sã fi izbutit vreodatã sã-mi
arãt sufletul. Mai curând, prin scris, aidoma tuturora, am arã-
tat cum aº fi vrut sã-mi fie perceput sufletul.

Sub cerul copilãriei, am înþeles mai târziu, eu deveneam
ºtiutorul de moarte, adicã un om, adicã o creaþie dumnezeiascã
adeseori conºtientã de sine ºi care nu se mai teme. Conºtiinþa
de sine înseamnã, de fapt, conºtientizarea datoriilor pe care le
ai de achitat. Aºa cred eu ºi, pentru cã am fost condamnat la
viaþã în luminã, am venerat lumina. Lumina strãbunilor (Roata
Cerului, adicã Ur-Anu ºi Datinile-Lege din vremurile în care anul,
tatãl anotimpurilor era doar un bãrbat integru), lumina Bunilor
(paginile ignorate din cultura ºi din istoria Neamului meu), lumi-
na pãrinþilor (luminãtorii pe nedrept uitaþi ai þinutului natal, Buco-
vina, precum Ciprian Porumbescu, Ion Grãmadã, Ioan D. Popescu,
George Damian, Constantin ªtefuriuc, George Gavrileanu etc) ºi
lumina urmaºilor (sutele de foarte tineri scriitori pe care i-am
debutat în ultimii ani).

Sub cerul copilãriei, am învãþat sã iubesc viitorul, aceastã
contemporaneitate postumã, care poate fi trãitã cu anticipaþie.
De asta respect în fiecare copil-poet sau adolescent-poet care-mi
calcã pragul editurii viitorul scriitor de geniu, pe care contempo-
ranii mei n-au sã-l mai apuce tocmai pentru cã nu s-au priceput
cum sã-l contemporaneizeze.

Sub cerul copilãriei, am ºtiut cã pot aduce în prezent ºi su-
perbele vremuri-imne ale titanilor, rostite la Rãsãritul Pleiadelor,
pe 15 mai, când începea Anul Nou al hyperboreilor, dar ºi vre-
murile de dupã nopþile trãite sau pe care le voi mai trãi sub cerul
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liber. Ce am ºtiut atunci fac în anii din urmã, fãrã sã-mi mai pese
de trufiile sufletului meu, cãrþile proprii.

În viitor, dupã cum se întrevede, nu va mai fi foame ºi sete
de cãrþi. Din ce am scris, doar lucrãrile închinate lui Anu ºi Bucovi-
nei („Datina, Biblia Românilor“, „Identitãþi deturnate“, „Bucovina
faptului divers“, „Suceava sub povara istoriei“ ºi celelalte lucrãri
monografice) s-ar putea sã stârneascã vagul interes al celor puþini,
prin care Bucovina, ca stare de spirit, va mai supravieþui. Ei (cred
cã viitorul îi va numãra pe degetele unei singure mâini) vor fi,
probabil, curioºi pânã la capãt ºi vor frunzãri ºi parte din cãrþile
mele de poezie („Elegiile“, „Opriþi planeta, eu vreau sã cobor!“,
„Cãmãºile de dupã”) sau prozã („Pasãrea ºi clipa“, „Întâia carte
a pierzaniei”) ºi, de ce nu?, volumele prin care am recuperat pen-
tru timpul meu cãrþile vechi ºi nobile ale spiritualitãþii bucovinene.
Ale spiritualitãþii „Neamului Românesc în Bucovina“, cum ar fi pre-
cizat Nicolae Iorga.

N-am sã mã întreb niciodatã dacã am fost sau nu scriitor.
Nici nu conteazã asta. ªtiu cã am slujit cu patimã, la mine acasã,
spiritualitatea româneascã ºi cã voi lãsa, tot acasã, în Bucovina,
semnele acestei încrâncenate slujiri. Cândva, martor fiindu-mi,
bucovineanul planetar Matei Viºniec spunea cã truda noastrã,
a celor de acasã, înseamnã eroism cultural. Încã o vanitate
a sufletului, dar pentru care desigur cã i-am mulþumit.

CUVÂNT DE ÎNVÃÞÃTURÃ

Virgiliu Radulian
Grea misiune ne-am asumat. Dar, ceea ce se sãvârºeºte

cu bunã credinþã ºi însufleþire este însoþit de îngãduinþã ºi bunã-
voinþã. Sã pornim, deci, în incursiunea ce ne-am propus, de-a
lungul ºi de-a latul existenþei noastre, cu încredere, temeritate
ºi nãdejde de izbândã, de împlinire. 

În existenþa ºi formarea mea culturalã ºi spiritualã familia
a exercitat un rol ºi o înrâurire mai presus de orice altceva. Cum
se explicã acest fapt?

Familia mea de baºtinã a fost o familie armonios constitui-
tã, compusã din bunici, pãrinþi ºi copii, în care precumpãneau

105



în mod hotãrâtor iubirea, sprijinul ºi respectul reciproc între mem-
bri ºi generaþii, coeziunea sufleteascã ºi buna credinþã, valori,
þeluri ºi principii morale autentice, fundamentale ºi perene, precum
dragostea de neam ºi þarã, cinstea, onestitatea ºi corectitudinea,
sinceritatea, curajul ºi dârzenia, tãria de caracter, cultul faptei
împlinite, respectul neclintit faþa de adevãr, º.a. Ambianþa umanã,
culturalã ºi formativã în care am crescut ºi m-am dezvoltat a fost
de preþuire ºi stimulare a individualitãþii fiecãruia dintre noi, de
inspiratã împletire între blândeþe ºi înþelegere, pe de o parte, exi-
genþã ºi severitate, pe de altã parte. Acestea toate dãdeau edu-
caþiei o tonalitate plãcutã, beneficã ºi serioasã totodatã, optimism,
onestitate ºi integritate moralã tuturor, adulþi ºi copii. Eram feri-
ciþi, bucuroºi ºi încrezãtori în lumea în care apãrusem ºi creºteam.

O lege inexorabilã a familiei orânduia viaþa ºi convieþuirea
noastrã riguros: fiecare trebuia sã-ºi îndeplineascã necondiþio-
nat îndatoririle sale; nimeni nu putea trãi pe seama altuia; normele
statornicite ºi „funcþionând“ între noi erau egal valabile pentru
toþi membrii familiei. Încã de timpuriu, m-am deprins cu princi-
piul ce mã va cãlãuzi întreaga viaþã: „Toþi pentru unul ºi unul pen-
tru toþi!“.

Acest prototip de convieþuire ne-a asigurat, sunt convins,
reuºita în viaþã, pe toate treptele ei, constituindu-se totodatã în
model pentru propria-mi familie, alcãtuitã din pãrinþi ºi trei bãieþi,
acum pãrinþi la rândul lor. Sunt încredinþat cã acest tip de comu-
niune uman-familiarã va rodi ºi în existenþa celor cinci nepoþi ai
noºtri.

Nu pot sã nu relev dimensiunea civicã ºi patrioticã consis-
tentã ºi viguroasã ce nuanþa atmosfera educativã, sufleteascã
a colectivului familial. Faptul izvora ºi din aceea cã atât bunicul,
Eustaþiu, ofiþer de infanterie, colonel în vremea aceea, cât ºi tatãl
meu, Nicolae, comandor-inginer de aviaþie, participaserã cu
destoinicie — cel de al doilea ca elev-voluntar — la rãzboaiele seco-
lului al XX-lea, distingându-se amândoi prin fapte de arme deo-
sebite. Acestei tradiþii militare a familiei, noi, cei trei bãieþi, eram
destinaþi a-i da continuitate, consacrându-ne la rândul nostru carie-
rei militare. Am fi devenit a treia generaþie de militari ai familiei,
motiv de mândrie ºi onoare al tuturor, dar împrejurãri istorice
potrivnice nu au îngãduit decât parþial realizarea acestui þel.
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Idealul slujirii neabãtute a neamului ºi a þãrii, împreunã cu cel al
comportãrii dârze ºi neºovãitoare în toate împrejurãrile vieþii, oricât
de aspre ar fi fost acestea, au dãinuit însã. Familia a fost ca un
fel de matrice creatoare ºi izbãvitoare a caracterului ºi perso-
nalitãþii noastre. Ea a cultivat simþãmântul responsabilitãþii, al anga-
jãrii depline ºi al propãºirii prin muncã, prin merit ºi valoare, de
însufleþire prin ºi pentru culturã, spre adevãr ºi dreptate, al
împotrivirii hotãrâte la orice fals, ipocrizie, improvizaþie ºi/sau
superficialitate. Datorãm enorm din acest punct de vedere
pãrinþilor ºi bunicilor noºtri, familiei în întregul ei.

Aceeaºi familie ne-a transmis ºi „întreþinut“ o neostoitã sete
de culturã, de artã, filosofie. Memorabile rãmân dialogurile mele
ca adolescent, asupra unor idei ºi cãrþi de literaturã ºi filosofie
fundamentale, cu tatãl meu, militar de carierã, dar cu o vastã
formaþie intelectualã ºi universitarã de tip occidental. Urmând ºi
absolvind Institutul Politehnic de radio-comunicaþie (radiolocaþie,
i s-ar zice astãzi) din Paris, era un pasionat adept ºi susþinãtor
al culturii franceze, al creãrii de punþi spirituale între cele douã
culturi de sorginte latinã, cea francezã ºi cea românã, idee ºi
simþãmânt ce se strãduia sã ni le cultive ºi nouã. Teme prefe-
rate ale convorbirilor noastre erau romanele ºi eseurile filoso-
fice ale unora precum J.J. Rousseau, Balzac, André Gide, J. P.
Sartre, Andre Malraux, Chateaubriand, Jules Michlet, Victor Hugo,
Edgar Quinet, A. Camus, º.a. Cu emoþie mi-amintesc de ardoarea
ce o depunea tatãl meu pentru perceperea ºi înþelegerea de cãtre
mine a sensurilor mai adânci ale unor idei ºi afirmaþii cuprinse
în vasta operã de analizã psihologicã, eticã ºi socialã a lui Marcel
Proust în a sa „A la recherche du temps perdu“. Acesta atesta
necesitatea de a transforma, prin implicare proprie, (idee mult
preþuitã de interlocutorul meu), viaþa din jur „dintr-o vizuinã („for-
tãreaþã“ ) a vicleniei ºi rãutãþii, a prostiei ºi grotescului, într-un
sãlaº al adevãrului ºi frumuseþii omeneºti, al binelui ºi dreptãþii,
al cinstei ºi demnitãþii“. Acelaºi Proust susþinea cã sentimentul
curajului, al onestitãþii, al integritãþii morale ºi de caracter sunt
de neînvins dacã prind rãdãcini adânci, de nezdruncinat în fiinþa
ºi personalitatea noastrã. Asemenea idei deveneau etaloane
cãlãuzitoare în fãurirea propriului meu orizont de viaþã ºi spiritua-
litate. Totodatã, transformau schimburile noastre de vorbe,

107



meditaþii ºi cugetãri în adevãrate „ºarje“ de orientãri ºi opþiuni
filosofice. Ele deveneau un tezaur de gânduri ºi idealuri, de stãri
de spirit ce le-am pãstrat de-a lungul întregii vieþi, având încã de
atunci remarcabile înrâuriri formative. Cu aceeaºi ardoare, atenþie
ºi stãruinþã erau abordate ºi dezbãtute opere ºi cugetãri ale unor
renumiþi intelectuali ºi creatori de literaturã ºi filosofie români,
cu deosebire ale titanului spiritualitãþii româneºti Nicolae Iorga,
cu ale sale inegalabile maxime ºi cugetãri (cât de mult ne-au cap-
tivat zicerile lui, potrivit cãrora „Când nu gãseºti cuvânt potrivit,
fii sigur cã gândul nu þi s-a limpezit încã“ sau „Temniþa cea mai
de temut e aceea în care te simþi bine“ ori „Bun cu adevãrat e
numai acela care nu lasã a se sãvârºi rãul împrejurul lui. Ade-
vãrata bunãtate e viteazã“ º.a.) Spiru Haret, Constantin Rãdulescu
Motru, Mircea Eliade (îndeosebi „Itinerarii spirituale“) sau inedi-
tul ºi excepþionalul scriitor ºi filosof Lucian Blaga, creatorul teoriei
spaþiului mioritic, al dimensiunilor filosofiei culturii, al „corolei de
minuni a lumii“, º.a. În toate aceste împrejurãri ajungeam împreu-
nã la idei mult preþuite ºi în contemporaneitate* cã românii —
asimilând tot ce este valoros ºi semnificativ din cultura ºi filosofia
lumii — trebuie sã înveþe a gândi prin ei înºiºi, sã iscodeascã, sã
creeze ºi sã experimenteze propriile lor soluþii la problemele vieþii
ºi ale dezvoltãrii sociale. Toate „reveneau“ la aceeaºi matcã spi-
ritualã, la rolul ºi rãspunderea intelectualului român pentru dez-
voltarea culturii ºi civilizaþiei naþionale.

Convorbirile noastre, mai mult sau mai puþin incidentale,
deveneau autentice „ateliere“ de forjare a caracterului ºi spiritua-
litãþii învãþãcelului.

Am fãcut parte dintr-o generaþie a luptei pentru mai bine,
purtãtoare de stindarde, valori ºi þeluri umane, naþionale ºi creº-
tine autentice ºi generoase. ªi, am fost crescuþi ºi educaþi în acest
spirit, în dorinþa conºtientã ºi manifestã a depãºirii de sine.

Un mare rol în „configurarea“ mea spiritualã ºi culturalã
l-au „jucat“, pe lângã familie, acele instituþii de educaþie, culturã
ºi învãþãmânt pe care am avut ºansa de a le urma ºi absolvi.
Printre acestea, se aflau Liceul Militar „General de divizie G. V.
Macarovici“ din Iaºi, Colegiul Militar Naþional din Dealu-Predeal
denumit ºi „Cuibul ªoimilor“, înfiinþat de acel extraordinar intelec-
tual, renumit ctitor de ºcoalã româneascã ºi fãuritor de istorie
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naþionalã, Nicolae Filipescu, în a cãrui formidabil „spirit mânãsti-
rean“, ce a dãinuit generaþii de a rândul, am fost crescuþi ºi edu-
caþi (succint acest spirit era cuprins în ºase cuvinte „oameni de
caracter, oameni de acþiune“) Colegiul Naþional „Sfântul Sava“ din
Bucureºti. Binecuvântate instituþii de învãþãmânt, talentate ºi de-
votate cadre didactice, ofiþeri ºi educatori ce ºi-au adus remar-
cabile contribuþii la fãurirea personalitãþii ºi destinelor noastre!

Credinþa ortodoxã, care a acþionat fãrã încetare, atât în
exterior, cât ºi în lãuntrul nostru, cãlãuzitor ºi rodnic asupra tu-
turor actelor de voinþã ºi acþiune, asupra motivaþiei ºi temeiurilor
acestora, a avut un rol considerabil. Ea a devenit de-a lungul tim-
pului, axã cardinalã a personalitãþii, factor de susþinere ºi vitali-
zare a resurselor proprii în biruirea obstacolelor ºi dificultãþilor
întâlnite în cale. Credinþa, ne-a dat capacitatea de a ne pãstra
ºi-n cea mai aprigã suferinþã seninãtatea chipului, tãria sufletu-
lui ºi încrederea în biruinþã. Semn de har spiritual pe care numai
o credinþã autenticã ni-l poate dãrui. Aºa cum propria-mi viaþã
o va dovedi nu o datã.

Direcþia spre care m-am îndreptat încã din anii de liceu a
fost cea a profesiei de educator, de profesor de pedagogie. De
ar fi sã iau viaþa de la început, aº porni pe aceeaºi cale. Rezulta-
tele ce le-am dobândit ulterior, într-o carierã didacticã ºi educativã
de peste 40 ani de activitate nemijlocitã în culturã ºi învãþãmânt,
precum ºi treptele ierarhice ce le-am parcurs de la profesor la
director de liceu, cadru didactic universitar, decan, prorector ºi
rector de institut de învãþãmânt superior, director de institut de
cercetãri pedagogice ºi psihologice pânã la cea de adjunct al Mi-
nistrului învãþãmântului au reprezentat o incontestabilã atestare
a succesului meu pedagogic-profesional.

O condiþie favorizantã a acestui parcurs l-a constituit ferici-
ta întâlnire ºi alãturare mie, ca partener de viaþã, încã din penul-
timul an de studenþie, în 1953, Irinei Roºca, devenitã soþie ºi
ulterior mama celor trei copii ai noºtri. A fost ºi este nu doar
un bun coechiper de viaþã, dar ºi o binecuvântare a întregii familii.
ªi, cu Binecuvântare, Ocrotire ºi Cãlãuzire a Celui de Sus.

Îndemnul tainic ºi stãruitor de a mã dedica acestei gene-
roase profesii de educator al celor tineri a pornit din acea perioadã
a vieþii mele pe care aº putea-o denumi „Începutul... începuturilor“,
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respectiv din ºcoala primarã. Cel care m-a „descoperit“ ca atare
cu aptitudini în acest domeniu ºi m-a cãlãuzit pe aceastã cale
n-a fost altul decât învãþãtorul meu, M. Georgescu, personalitate
remarcabilã a ºcolii româneºti a timpului, un fel de Dom’ Trandafir,
om blând, generos ºi omenos, dar sever ºi drept, totodatã. Mai
presus de toate era profund înþelegãtor al sufletului copiilor. Avea,
de asemenea, un dar ºi o pricepere greu de întrecut ca organi-
zator ºi conducãtor al procesului de învãþãmânt, în calitatea de
director al ªcolii Primare „Petru Maior“ din Bucureºtiul de atunci.
Adesea m-am inspirat, în cursul vieþii ºi carierei mele didactice,
din ºi dupã principiile ºi metodele sale pedagogice.

Fie ca acest postum omagiu al meu sã fie primit de dân-
sul ºi acum, ca venit din partea fostului sãu elev, discipol ºi suc-
cesor, acolo Sus, în lumea veºniciei, unde odihneºte în pace, liniºte
ºi eternitate!

Acestui promiþãtor început de drum în carierã ºi viaþã s-au
adãugat „zidirile“ temeinice ale unei întregi cohorte de dascãli,
educatori ºi intelectuali, eminenþi exponenþi ai corpului didactic
al liceelor ce am urmat, pe care am avut fericirea de a-i întâlni
în calea mea, ºi cu care am avut privilegiul de a „încruciºa“ spadele
cunoaºterii, respectiv de a mã îmbogãþi spiritual ºi sufleteºte.
Pe care sã-i amintesc, când mai toþi ar avea dreptul de a „ocupa“
loc de cinste ºi de onoare în biografia mea intelectualã ºi profe-
sionalã? O voi face odatã, nu foarte târziu.

Obiectivul acþiunii mele a constat ºi continuã sã fie cuprins
în douã þeluri fundamentale, urmãrite consecvent, cu tenacitate
ºi, consider eu, inventiv, anume:

— educaþia civicã, patrioticã, moralã ºi umanistã a tinere-
tului, a copiilor ºi adolescenþilor;

— creºterea — prin acþiuni educative pertinente ºi manifes-
tãri civice corespunzãtoare, a coeziunii ºi solidaritãþii sociale în
cadrul societãþii româneºti contemporane.

Nãdãjduiesc cã asemenea obiective, cu adevãrat majore
pentru ansamblul vieþii noastre sociale, sã poatã fi din ce în ce
mai amplu ºi benefic realizate, spre mai binele tuturor.

„Odiseea“ neajunsurilor ºi obstacolelor de tot felul pe care
le-am întâmpinat cu prisosinþã pe calea vieþii ºi în profesia mea,
inclusiv datoritã funcþiilor deþinute, este prea complicatã ºi
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diversã spre a fi redatã acum în toate detaliile ei. Simpla lor
consemnare ar altera regretabil nobleþea, eleganþa ºi însufleþirea
unor cugetãri ºi consideraþii ca ºi cele cuprinse în textul de faþã.
De aceea, mã voi mãrgini la a enunþa doar unele aspecte de acest
fel, poate cele mai „distructive“, suspecte, dubioase ºi primejdioase.

Este vorba de faimoasa ºi dubioasa diversiune socialã a Me-
ditaþiei Transcendentale (MT), pusã la cale de activiºtii ºi condu-
cerea partidului, în cooperare cu Securitatea Statului, în 1982,
urmãrind anihilarea prin umilire ºi denigrare a intelectualilor, mai
cu seamã a celor cu apetit de gândire independentã. Totul a fost
conceput ºi aplicat potrivit ºi-n spiritul celei mai deºãnþate „re-
voluþii“ culturale proletcultiste. Acestei prigoane au cãzut victime
aproape 400 de intelectuali, în primele rânduri situându-se cercetã-
torii Institutului de Cercetãri Pedagogice ºi Psihologice (ICPP), în
frunte cu conducerea acestuia. Nu întâmplãtor cercetãtorii ICPP
au fost victime „preferate“ ale dictaturii totalitare. Multe aspecte —
nu toate însã — ale acestei prigoane ºi diversiuni ºi referitoare
la lupta dârzã, încã neîncheiatã, a celor persecutaþi, pentru resta-
bilirea adevãrului — au fost fãcute publice. 

În afara caracterului extrem de agresiv ºi vrãjmãºesc al
prigoanei ce s-a abãtut ca o vijelie asupra noastrã, sã-mi fie îngã-
duit a releva douã caracteristici vãdit paroxistice ale „acþiunii”:
grotescul ºi inepþia înscenãrii. Dacã-i sã subliniez grotescul situa-
þiilor ce le-am trãit relev momentul în care, repartizat fiind drept
„vînzãtor“ la OCL Tutunul (10.01.1983), în timp ce funcþionarul
completa formularul respectiv, un fost puºcãriaº, tocmai eliberat
în timpul acela a pretins el debitul. La care, replica funcþionarului
a fost ºi rãmâne epocalã: „Nu, dânsul (adicã eu) are prioritate,
pentru cã este doctor în ºtiinþã!“ Perplexitatea este de-a dreptul
absolutã. Inepþia înscenãrii consta ºi-n caracterul profund dupli-
citar ºi cu desãvârºire ipocrit al dialogului ce se purta cu noi de
cãtre factorii de rãspundere. Petre Lupu, pe atunci Preºedintele
Colegiului central de Partid), mã îndemna de pildã, în chip fãþar-
nic sã-mi recunosc vina ce nu-mi aparþinea. A primit din parte-mi
rãspuns la care, evident, nu se aºtepta: „Eminescu afirma cã ste-
jarul nu creºte peste tot, buruienile însã pretutindeni. De vã plac
buruienile, n-aveþi decât sã le strângeþi“. De acum asemenea fapte
aparþin istoriei. Nu trebuie însã sã fie uitate. Regretabil este cã
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unii universitari au fãcut „jocul“ prigonitorilor, devenindu-le com-
plici în toate aceste diversiuni. Din pãcate, unii dintre ei, deºi evi-
dent ºi-au renegat menirea de intelectuali, încã se aflã în mijlocul
nostru. Chiar cu funcþii de conducere în învãþãmântul superior. 

Evident, toate aceste „evenimente“ au avut grave consecin-
þe asupra stãrii mele de sãnãtate, punându-mi nu o datã însãºi
viaþã în primejdie. A fost una dintre cele mai serioase dificultãþi
cu care m-am confruntat ºi încã mã confrunt. Cum mã strãdui
sã o depãºesc? Vã voi relata în cele ce urmeazã.

Mai înainte ºi mai presus de toate credinþa neabãtutã orto-
doxã, care nici o clipã nu m-a pãrãsit. Mereu am rostit, în clipele
de primejdie mai ales, „Rugãciunea Inimii“ (Invocarea lui Iisus
Hristos: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, milueºte-mã
pe mine, pãcãtosul“ ) ºi m-am încredinþat Lui cu nãdejde. Toto-
datã, am purtat în mine convingerea cã încercãrile ce mi-au fost
date nu aveau nimic întâmplãtor în ele, ci „urzeau“ o adevãratã
renaºtere, restructurare ºi întãrire spiritual-sufleteascã a sinelui
meu. Sau, cum ar fi zis Arhimandritul Sofronie de la Essex (Anglia)
„avem nevoie când ºi când de energia unei sfinte deznãdejdii,
nãvãlind ca un vifor asupra noastrã, fãrã de care nici un om nu
ar putea sã se þinã tare în mijlocul furtunilor ºi al neajunsurilor
care îi asalteazã sufletul“. Eram conºtient ºi responsabil cã o ast-
fel de prefacere ºi purificare se petrece în ºi cu mine. Aº zice,
în aceastã viziune, cã suferinþa -a inimii în mod deosebit — mi-a
fost ºi-mi este mântuitoare din punct de vedere sufletesc. Ea m-a
ajutat sã „privesc“ înlãuntrul meu. Mi-am dat seama, totodatã,
cã Dumnezeu ne dã „întâlnire“ tocmai la astfel de hotare, ale încer-
cãrilor ºi suferinþei îndurate cu rãbdare ºi credinþã. El nu ne
pãrãseºte niciodatã, ci, dimpotrivã, cautã îndelung calea comu-
nicãrii spirituale ºi sufleteºti cu fiecare dintre noi. Nu avem voie
sã risipim dragostea ºi nãdejdea Lui în noi înºine. Cum ar rosti
Cuviosul Paisie Aghioritul: „Bine este nouã cã îngãduie Dumnezeu
sã fim încercaþi“. La asemenea gânduri binecuvântate am ajuns
ºi împreunã cu duhovnicul meu, preotul profesor Paroh al Bise-
ricii „Izvorul Tãmãduirii“ — Mavrogheni, venit pânã ºi-n spital sã
mã împãrtãºeascã ºi sã-mi dea Sfintele Daruri. Binecuvântate
întâlniri de duh ºi de credinþã!
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O adevãratã razã de sfinþenie ºi luminã am primit prin poemul
„Paºi în nisip“ al poetului brazilian Ademar Barros. Poetul întru-
chipeazã un drumeþ care trecând printr-un pustiu observase cã
pretutindeni pe unde trecea, (pustiul ar putea fi asemãnat cu însãºi
„deºertul“ vieþii) rãmâneau pe nisip douã urme de paºi, nu una,
respectiv nu numai cele ale lui. Ori, dupã ºtirea lui, nimeni nu-l
însoþea. Cu timpul ºi-a dat seama cã nu pot fi decât urmele paºilor
lui Dumnezeu care „cãlãtorea“ alãturi de el. În unele zile însã,
chiar cele mai întunecate, anevoioase ºi îndoielnice ale parcursului
sãu, n-a mai zãrit decât o urmã de paºi. Atunci s-a întors cãtre
Dumnezeu ºi, amãrât, i-a zis: 

În cele mai grele momente din viaþã,
În zilele când aveam cea mai mare nevoie de Tine?
De ce m-ai lãsat Doamne singur?!
Iar Domnul i-a rãspuns: Zilele în care n-ai vãzut
decât o singurã urmã de paºi pe nisip
au fost zilele în care Eu te-am purtat pe braþe...
Magnific! Este ceea ce a fãcut ºi cu mine în clipele, zilele

ºi nopþile de grele încercãri ºi suferinþe: M-a purtat pe braþe!
Cât Îi pot fi de recunoscãtor! Îi datorez însãºi viaþa, îl rog sã ne
poarte ºi de acum pe braþele Sale, sã ne Binecuvânteze ºi Cãlãu-
zeascã paºii! Nu doar mie, ci tuturor drepþilor ºi buni creºtini.

În acest fel dialogurile cu Ierarhi precum IPS dr. Bartolomeu
Anania, cu IPS dr. Antonie Plãmãdealã, cu IPS dr. Nicolae
Corneanu, cu IPS Pimen, cu IPS dr. Teofan Savu, cu Ieromonaful
Rafail Noica, preoþii Toderiþã Rusu, Butufei Ioan, º.a. mi-au fost
adevãrate metereze de apãrare în faþã necazurilor, repere spi-
rituale ºi sufleteºti de nãdejde. Mesajele lor le-am primit drept
mângâiere ºi învrednicire întru credinþã; precum — de pildã — cel
al IPS Teofan Savu, „Dumnezeu sã vã dãruiascã ani mulþi pentru
a dãrui anilor viaþã ºi înviere“. Ce sugestivã ºi mobilizatoare urare!
Îi sunt profund îndatorat ºi recunoscãtor. ªi lor, Prea Sfinþiþilor
cu toþii.

Le mulþumesc ºi credincioºilor din Satul Galeºu, consãtenii
noºtri care, în frunte cu preotul paroh Nicolae Eftimie, sãptãmâni
de-a rândul au rostit în bisericã rugãciuni pentru însãnãtoºirea mea.
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Ajuns aici, mã întreb care ar fi lecþia vieþii ºi a „Faptei“ ce
am sãvârºit faþã de urmaºi ºi care ar fi Predania ce o pot primi
aceºtia?

Iat-o, spusã pe scurt. Sã fie demni, cutezãtori ºi consec-
venþi, caractere puternice ºi oameni de acþiune, neºovãitori în
gânduri ºi fapte. Tot ce plãnuiesc, gândesc ºi sãvârºesc sã ducã
la bun sfârºit, cu perseverenþã ºi voinþã neºtirbitã, punând ast-
fel fundamente trainice propãºirilor viitoare. Sã-ºi întemeieze ºi
sã dezvolte familii unite ºi puternice, cãci acestea sunt pivotul
vieþii ºi temelia fericirii. Totul sã facã cu interes, motivaþie ºi pasiu-
ne, izgonind în mod hotãrât din existenþa lor pasivitatea, indife-
renþa, conformismul ºi superficialitatea. Sã fie voioºi, senini ºi
optimiºti, încrezãtori în tot ce reprezintã binele, speranþa ºi bu-
curia. Sã nu-ºi abandoneze niciodatã þelurile propuse. Sã fie ge-
neroºi ºi buni! Sã fie oameni în înþelesul deplin al cuvântului, iar
legile iubirii de aproapele, ale dãruirii pentru binele comun sã-i
cãlãuzeascã întru toate ºi mereu! Sã nu risipeascã ceea ce ei
înºiºi ºi împreunã cu ceilalþi izbutesc sã agoniseascã, zicându-ºi
ca ºi Prometeu: „N-am smuls focul din cer ca sã-l azvârlu în noroi!“
Sã aibe deci mereu simþul valorii ºi al preþuirii muncii lor ºi a celor-
lalþi! Sã fie fericiþi!

Sã fie pentru toþi cei ce audiazã (ori citesc) aceastã Predanie
totul într-un ceas bun, fericit ºi spornic! Sã aºteptãm cu încredere
Predania ce va urma!

MUNCA — O SUFERINÞÃ ZIDITOARE

Florin Rotaru
Între primul an de ºcoalã primarã ºi ultimul semestru de

facultate, mi s-a inoculat de cãtre pãrinþi ºi profesori un princi-
piu unic: sã înveþi bine ºi sã munceºti corect pentru a deveni om
adevãrat ºi pentru a fi de folos þãrii tale. Treptat, am devenit pri-
zonierul acestui ideal. Am parcurs o viaþã ºcolarã cu reguli clare,
unde nu putea fi oricine premiant Eram convins cã aceastã axio-
logie va fi prezentã peste tot în viaþã. M-am înºelat. Pentru
menþinerea echilibrului mi-au trebuit borne de salvare. Le-am cãu-
tat printre sacrificiile trecutului ºi printre contemporani. Aceste
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modele mi-au întãrit convingerea cã munca este izvorul vieþii ºi
totodatã te ajutã sã îmbrãþiºezi lumea. Insesizabil, munca mi-a
absorbit existenþa de pânã acum. A fost un abandon de sine liber
acceptat. Niciodatã n-am avut timp sã mã gândesc la altceva.
Era timpul câºtigat asupra muncii prin muncã. În fiecare an, viaþa
îmi pregãtea o nouã paginã albã, dar într-un fel anume era ima-
ginea timpului câºtigat. Munca este suferinþã ziditoare, este
o formã a îndumnezeirii. Omul se transformã în lupta cu ceea
ce i se opune. Puterea creaþiei umane se naºte din partea de
viaþã care te leagã de propria ta sete ºi foame, de zbaterea inte-
lectualã, dar ºi de recunoaºterea meritelor personale chiar dacã
se petrece într-un cerc restrâns. Restul este un simplu joc, o
caricaturã a vieþii, o caricaturã a culturii. Numai copiii fac o reginã
dintr-o pãpuºã ºi apoi se îndrãgostesc. Omul matur trebuie sã
facã din pãpuºã un idol credibil. Aceasta presupune muncã, impune
o religie a muncii. Nimeni nu poate face o distincþie majorã între
muncã ºi culturã. Omul sãnãtos este dezgustat de lenevirea ce
se rupe de viaþã, de superficialitatea culturalã, de superficialitatea
intelectualã. Viaþa nu este un joc al întâmplãrilor. Este o rosto-
golire a speranþelor ºi a dezamãgirilor. Revelaþia omului este rodul
muncii propriilor mâini, este credinþa în propriul sãu vis ideatic.
Asemenea copilului care vede un castel în grãmãjoara sa de nisip,
omul poate sã creadã într-un ideal îndumnezeit prin munca sa.
Timpul câºtigat se îmbogãþeºte permanent prin muncã ºi spe-
ranþã. Altfel, trãirea devine un exerciþiu gol.

Încã din timpul facultãþii, m-am pregãtit într-un spaþiu cultu-
ral aparent arid ºi nespectaculos: istoria cãrþii. Astãzi lucrez în
acelaºi domeniu. Este o specializare în cadrul cãreia toatã viaþa
existã loc pentru a învãþa. Nimeni nu poate declara cã posedã
adevãrul ºtiinþific în totalitatea lui. O singurã viaþã este insuficien-
tã pentru desluºirea tuturor necunoscutelor, mai ales în spaþiul
românesc al cãrþii manuscrise sau tipãrite. Fiecare dintre noi,
cei ce ne-am dedicat acestui domeniu cultural avem datoria mo-
ralã de a aºeza o cãrãmidã pentru edificarea acestui templu al
cãrþii româneºti. Dãinuirea este hãrãzitã numai faptei. Scopul
rãmâne iluzia cãlãtorului.

V-am expus o experienþã de viaþã sau o aventurã spiritualã
aparent umile. Pentru mine, aceastã trãire este minunatã. Aºa
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am perceput eu învãþãtura primitã de la înaintaºii ºi profesorii
mei. Dupã trei decenii de muncã, nu sunt capabil sã dau sfaturi
tinerilor contemporani. Astãzi, nu ºtiu dacã o servitute poate fi
înþeleasã ca un ideal de viaþã. Mã rezum sã mã rog lui Dumnezeu
pentru a mã ajuta sã pot preda ºtafeta unui urmaº. Sunt sigur
cã am urmat calea adevãratei vieþi, dar n-am capacitatea de
înþelegere a fenomenului contemporan de percepþie. Las urma-
ºilor exemplul propriei mele vieþi. Vã mulþumesc!

„CULTURÃ, ISTORIE ªI PERFORMANÞÃ“

Sabin Bodea
Un mare miracol îl reprezintã literele ºi silabele îngemãnate

în cuvânt, ca mai apoi, adunate în propoziþii ºi fraze sã creeze
lumi, sã „trãdeze“ sentimente, sã se adune în rugãciuni cãtre Divini-
tate... Fascinaþia lor m-a cuprins încã de demult, pe vremea când
ochii mi se deschideau spre lume ºi mintea fãcea primele dife-
renþe între bine ºi rãu. Am vorbit mult încã de timpuriu ºi acum,
matur fiind, ºi bine trecut prin viaþã, aº învãþa pãrinþii sã-i punã
pe copii sã vorbeascã mult, dar supravegheat, sã-i lase sã-ºi
formeze propria pãrere despre orice ºi aceastã pãrere s-o punã
„în paginã“, fie oral, fie în scris. Mã bucurã faptul cã pot, în orice
moment, sã vorbesc fãrã pauze între cuvinte, sã am o dicþie core-
spunzãtoare, sã dau cuvântului semnificaþia pe care o meritã.
Ele sunt urmarea unui exerciþiu public îndelungat, al faptului cã
am trãit tot timpul printre oameni.

La vremea adolescenþei mele, m-a atras mirajul ziarului
„Flacãra Roºie“ (pe atunci nici nu putea fi decât „roºie!“), unde
seniorii de azi — Mircea Dorgoºan, ªtefan Tabuia, Emil ªimãndan
º. a. — erau tineri ziariºti, plini de aviditatea unei bune documen-
tãri, a unei bune scrieri ºi care nu se dãdeau în lãturi în a-i învãþa
ºi pe alþii cum „vine treaba“ cu ºtirea, nota, însemnarea, eseul,
reportajul, ancheta ºi alte genuri publicistice, adicã exact ce fac
eu acum cu mai tinerii mei confraþi. Am început, ºi eu, cu ºtiri
ºi note, pe varii teme, având grijã sã mã exprim cât mai clar ºi
cu „maximum de informaþie pe centimetru pãtrat“, conform devizei.
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Îmi era drag ceea ce fãceam pentru cã, fiind un „tip social“,
puteam sã cunosc multã lume, mulþi oameni, cu tot atâtea psi-
hologii, fapt ce m-a ajutat, mai apoi, în lucrãrile mele literare.
Dupã pãrerea mea, jurnalistica, pentru cel care nu vrea sã um-
ble cu mâna-n gunoaie, reprezintã cea mai frumoasã meserie,
meseria în care faci legãtura dintre om ºi Dumnezeu prin foaia
albã de hârtie, iar mai apoi, cu litera tipãritã; totul într-un circuit
menit a aduna oamenii, a le da faptelor lor minunea participãrii
la schimbarea perpetuã a Universului.

Pe la douãzeci ºi ceva de ani, revenisem în „cetatea chimiei
arãdene“, cum ne plãcea nouã, jurnaliºtilor, sã-i spunem — unde
mi se încredinþase conducerea „ziarului de uzinã“, cu apariþie
lunarã, foaie ce s-a bucurat de o bunã apreciere pânã în decem-
brie ’89, când se terminase o lume ºi începea, haotic, alta... Am
publicat aici de toate — ºi i-am gãzduit ºi pe alþii — pentru cã, în
paralel cu aceastã sarcinã, impulsionam activitatea artisticã de
la Liceul de chimie Arad (ºi ce activitate, cu premii interjudeþene
ºi naþionale, nu banalitãþi cum le place unora, ziºi intelectuali „sub-
þiri“, sã le catalogheze acum!). ªi, tot în paralel, „încãpusem“ pe
mâna celor de la „ziarul central de tineret“, adicã de la „Scân-
teia tineretului“. Era un lucru fantastic cã un material, transmis
telefonic, azi, la ora 11, mâine, la ora 8.00, era pe masa citi-
torului ºi asta în peste cinci sute de mii de exemplare. Am învãþat
bunã meserie acolo, unde, printre picãturi, aveam apãrute peste
o sutã de articole pe an, multe dintre ele de pagina unu. Am
învãþat bunã meserie acolo, ºi pentru cã exigenþa pornea de la
cele mai mãrunte detalii „ale revistei“.

Însã, venise Revoluþia, sau ce a fost ea, de fapt... Era o
vreme a „langoºilor, gogoºilor ºi a altor mãrunþiºuri“. Unii au fã-
cut avere din asta. Pe mine nu m-a impresionat comerþul poate
ºi pentru faptul cã, doi ani, prin ’73-’75, lucrasem la un birt, cu
fratele meu, Cornel Bodea, ºi prea m-a chinuit psihologia copii-
lor lui Bachus, ca sã mã exprim urban. O perioadã, dupã ’90,
am scos câteva numere din „Viaþa“, publicaþie a Partidului Eco-
logist Umanist, cu sediul în Arad. M-am retras, însã, pentru motive
care nu meritã explicate aici. Mi-a venit, atunci, ideea înfiinþãrii
unei societãþi private. Ce ºtiam sã fac? Eram specialist în televizoa-
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re ºi ºtiam sã mânuiesc ºi condeiul... Aºa s-a nãscut SC „Bodea
Sabin“ SRL, având alãturi pe soþia mea, poetesa Ghiorghina Þibichi-
Bodea, cu domeniile de activitate electronicã ºi... publicaþia „Viaþa
arãdeanã“. Era prin ’94! Am început modest, cu patru pagini A3,
dintre care jumãtate publicitate de firme, jumãtate „teorie“. S-a
bucurat de apreciere. A crescut la 8, apoi 12 pagini, ajungând
pânã la 48 de pagini, plus unele suplimente. Pentru cã peste tot
locul era o inflaþie de materiale ºi „clinciuri politice“, oportune,
sexomane, am hotãrât, de la început, sã le evit, axându-mã mai
mult pe culturã, istorie ºi performanþã, ceea ce se întâmplã ºi
acum. În 1996, în paralel, am înfiinþat Editura „Viaþa arãdeanã“,
care a scos pe piaþã peste 200 de titluri, beletristicã, cãrþi de
specialitate etc. Personal am semnat 25 de titluri, altele fiind
„pe flux“. 

În 2005, am schimbat titulatura firmei în SC „Editura Viaþa
arãdeanã“ SRL, pentru cã acest nume îºi câºtigase o anumitã
notorietate ... Mai mult, îndemnat de preotul Ioan Montai, un vi-
zionar de mare calibru, am pus bazele „Vieþii de pretutindeni“, o
publicaþie pentru „românii de pretutindeni ºi prietenii lor“, o „provo-
care mare“, unde am reluat, la cote mult mai înalte, performanþa
în toate domeniile ºi „de peste tot“. ªtiam cã se va naºte aceas-
ta, cu doi ani în urmã, de la sfãtuitorul meu, dar nu ºtiam 100%
forma ºi... amplitudinea. Amplitudinea este datã de sprijinul cole-
gial al marelui om de culturã, dr. Artur Silvestri, prin intermediul
cãruia revista noastrã ajunge pe varii meridiane, ºi de unde vin
semnãturi ce ne onoreazã.

Curând, foarte curând, voi pune bazele Asociaþiei non-gu-
vernamentale „Viaþa de pretutindeni“, o asociaþie de culturã ºi
umanitate, cu filiale în þarã ºi strãinãtate, având, cu bunãvoinþa
lui Dumnezeu, gânduri pozitive pentru om ºi culturã, pentru „omul
român de peste tot“.

Revista „Viaþa de pretutindeni“, aºa cum spune ºi chenarul
din frontispiciu, se vrea „o revistã de culturã, istorie ºi perfor-
manþã a românilor de pretutindeni ºi a prietenilor lor“. De ce „cul-
turã”? Pentru cã, indiferent ce face, indiferent unde este el, fãrã
culturã omul ar trebui sã trãiascã fãrã o funcþie a unui organ.
De ce „istorie”? Pentru cã, fãrã a-þi ºti ºi preþui trecutul, nu eºti
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demn de-a trãi în prezent ºi nu poþi scruta cu fruntea sus viitorul.
De ce „performanþã”? Pentru cã, dacã tot am venit pe lume,
trebuie sã fim performeri, aºa cum ne vrea Creatorul. Revista
este deschisã oricãrei performanþe, indiferent de domeniul în care
se manifestã. De asemenea, primim în rândurile noastre, sub
acest blazon, ºi pe prietenii prietenilor noºtri, în virtutea respec-
tului ºi solidaritãþii.

Vrem prin „Viaþa de pretutindeni“ sã realizãm, deci, zeci,
sute de punþi de legãturã cu þara, cu românii din diaspora. Ea
trebuie sã devinã o oglindã a omului de bun-simþ, demn, socia-
bil, încrezãtor în misia lui pe pãmânt ºi a semenilor sãi. Iar prin
aceasta, îmi doresc sã las urmaºilor un semn cât mai viabil, niºte
jaloane purtãtoare de ºtafetã, de dus mai departe, cât mai
departe. Sã ne rugãm pentru aceºti oameni ºi pentru apropierea
lor de Dumnezeu!

ASCULT VOCEA LUCRURILOR

Constantin Ciopraga
Toþi înaintaºii noºtri mai apropiaþi ori de acum trei sute de

ani, aliniaþi în cimitirul de la Paºcani — lângã pãrinþii lui Mihail
Sadoveanu —, au fost oameni ai pãmântului. N-am deschis ochii
spre lume într-un mediu intelectual; dupã cele dintâi cãrþi care
mã miºcaserã, trãiam într-un orizont de aºteptare delicios ºi con-
fuz, tânjeam spre ceva luminos; tentat de timpuriu de armoni-
zarea cu vocile pãmântului, am înþeles — din adolescenþã — cã în
clipa de plenitudine picurã ceva din pulsul eternitãþii. O orã în fiecare
zi pot fi solitar ºi abstras, dar restul, majoritatea timpului indi-
vidual se cade a fi consacrat celorlalþi. Sintagma „Eu sunt Celãlalt“
rezumã laconic esenþa universalistã, analogismul devenirii per-
petue. M-am imaginat totdeauna participant la o poveste, adicã
la evenimente: adversitãþi felurite, între care rãzboiul ºi prizonie-
ratul (ºase ani în uniformã militarã) au imprimat evenimentelor
trãsãturi la limita tragicului. Aspiraþia de autocunoaºtere mã pose-
da demult; pe ecranul confruntãrilor cu moartea mã vedeam
maturizat pretimpuriu, împovãrat de interogaþii.
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Hotãrâtoare în demersul spre o finalitate înaltã mi se pã-
rea pasiunea pentru Frumos, reconfortantã, stenicã. Scepticis-
mul agreseazã. În faþa foii albe mã simt angajat într-un continuum;
construiesc în tensiune creativã declanºatoare de energii; diso-
nanþelor realului din jur le opun mirajul unor lumi imaginare para-
lele. Ascult vocea lucrurilor ºi cred în funcþia tonifiantã a naturii;
privesc spre creatorii din toate timpurile; îi admir ºi vãd în ei
însemne ale divinitãþii. Indiferent de domeniul lor, mã încântã acei
oameni care încã din timpul vieþii deveniserã monumente. M-au
sedus acele modele care proclamau austeritatea; alþii, stãpâni
pe instrumente, vizând universul, mi-au însoþit încrederea în omul-
emblemã. M-au atras dintru început textele memorialistice;
gãseam în ele, uneori, rãspunsuri care mã întregeau, propoziþii
rãspunzând propriilor mele întrebãri. Pentru a te elibera de sen-
timentul incompletitudinii, neadormit, se cuvine sã fii ziditorul pro-
priului destin; greºesc, tatonez, caut justificare scurtei mele
prezenþe aici. La începutul ºi la sfârºitul zilei stau la sfat cu
Dumnezeu: Nihil sine Deo! 

Mi-am jalonat eforturile spirituale pe ideea de echilibru,
reacþionând egal la bucurie ori la nefericire, înþelegând sã opun
Marii Treceri primatul faptei dãinuitoare. Dincolo de îndeletniciri-
le curente, mi-am impus o cadenþã, un ritm existenþial plenar,
dãtãtor de pace interioarã; nimic nu creºte pe stãri convulsive!
Sunt în rezonanþã afectivã cu Iaºul marilor constructori — acest
locus solus încãrcat de forþe stimulatoare; dupã contacte cu alte
repere spirituale — din þarã sau din lume — Iaºul marilor cronicari
ºi al iluºtrilor creatori mai noi mi-a întãrit o convingere funda-
mentalã: numai în legãturã cu aerul de aici profilul meu interior
se manifestã unitar, nescindat.

SCENARIUL ªI AMÃGIREA

A.I.Brumaru 
Într-o mãrturisire neliniºtitoare, la Rimini, invitat de Il Movi-

mento „Comunione e Liberazione“, (am participat acolo la
„Meeting“-ul din 1992, „un incontro cristiano“), Eugen Ionescu e
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convins cã suntem o economie închisã, trãim în ea: încã mai pre-
cis, ne mâncãm unii pe alþii. E ceva aci de la Thomas Hobbes
citire, filosoful cinic englez: rãzboiul tuturor împotriva tuturor (curios
cum revine astãzi în joc autorul „Leviathanului“, în „economia
politicii“, de exemplu, la F.H. Hayek, la J.M.Buchanan etc.). Eugen
Ionescu e însã pe dimensiunea tragicã. Universul întreg se ma-
cinã, în picãtura de apã sub microscop vezi celule cum se ucid
una pe cealaltã, arborele falnic înfigându-ºi rãdãcina în sol pro-
duce catastrofe, nimiceºte lumi întregi sub tentaculele lui. Faci,
om uituc, un pas înainte ºi cad în muºuroaiele lor miliarde de
gângãnii strivite, pasul fiecãruia dintre noi asasineazã. ªtim cã,
mereu, cu noi este rãzboiul, ºi asta parcã ne consoleazã: e o
lege inexorabilã. ªtim, tulburaþi de data aceasta, dramatizaþi, pa-
nicaþi etc. cã suntem prinºi în cleºtele naºterii ºi morþii, supravie-
þuim uitând. Dar sã mai ºi fim (se întreabã scriitorul ºi gândi-
torul) siliþi sã ucidem ºi sã fim la rându-ne uciºi? E inacceptabil!
E inadmisibil, dar se întâmplã — ºi încã des, prea des.

Aceasta însemnã, constatã Eugen Ionescu, cã suntem puºi
sã facem lucruri pe care nu le înþelegem, de care nu suntem
rãspunzãtori: poate suntem jucãria cuiva, cineva e în spate ºi
joacã în cârca noastrã? Spiritul, natura, istoria demonstreazã,
cu expresiile lor, existenþa acestui joc — unul, probabil, aflat în
ignoranþa noastrã. 

Îndeobºte societatea româneascã postdecembristã o sim-
þim ca fiind în stãpânirea lui, nimic din ceea ce am fãcut ºi facem
nu ne iese, toate se întorc împotriva noastrã. Are din nou dreptate
Eugen Ionescu: facem, spunea el, revoluþie, instalãm ºi instaurãm
justiþia, dar, la capãt, constatãm cã am instalat nedreptatea, încã
o datã, schimbatã, tirania. E simptomatic, acum, la români, acest
lucru, nu ºtiu dacã e tot aºa de presant ºi altundeva — este iar
jocul acela incontrolabil, care însã ne controleazã? Lumea
povesteºte de manevre minuþios premeditate ºi elaborate în
secret, în culise; apar, ca mai demult, „ocultele“, oamenii vorbesc,
iatã, de aºa-zisele „brain-trusturi“, un fel de centre de putere inte-
lectuale — centre noocratice — care ne strunesc nemilos din umbrã.
(La George Orwell au mai apãrut „Big Brother“ ºi dezgustãtoarea
„Poliþie a Gândului“, eficientã, cum se ºtie, în comunism.) Dar
dacã acestea existã undeva, ele existã în scenarii. Oamenii vor
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sã se cunoascã pe ei înºiºi, sã se priceapã pe ei înºiºi cu men-
talitãþile lor întregi — adicã fãrã a se dezlipi cumva de ele — ºi e
mai comod, mai confortabil sã tãifãsuieºti despre cine ºtie ce
sugestii tainice care te-au cuprins ºi-þi poruncesc; care te mani-
puleazã ºi te îndreaptã acolo unde tu nu vrei. Etc., etc. Existã
însã mai degrabã — pentru cã acesta te influenþeazã cu adevãrat,
ºi-þi dã pe neºtiute, nestricându-þi tihna, forma în care de multe
ori te regãseºti — un soi de „brain-trust“ difuz, neprecizat, nein-
stituþionalizat, sã spunem o lume ca rumoare psiho-socialã: ea
te învãluie ºi te izoleazã, te împinge din urmã ca într-o ceaþã, vorba
poetului cunoscut, chiar cãtre scopuri pe care nu le-ai dorit, nu
þi le-ai propus. Un Jaques Attali, ce a fost ministru socialist în
Franþa ( ne-a vizitat þara împreunã cu defunctul Mitterand), dar
care este ºi un gânditor vrednic de interes, vorbea la un moment
dat, în „Zgomote“, de rumoarea economiei politice.

Revenind însã la cele de mai sus, putem conchide cã trãim
astãzi o experienþã stressantã? Românii, restul lumii? Suportãm
mai curând o angoasã de influenþã: ne-am nãscut înºelaþi, sun-
tem gata înºelaþi...

La aceasta nu existã nici o soluþie. Decât amãgindu-ne, cum
credea Eugen Ionescu? Dar numai omului, ºi nu animalului, îi este
datã amãgirea: „Numai în noi înºine se aflã ce este profund per-
sonal ºi ce e universal“.

„MODELUL BRÂNCUªI“

Ioan Barbu
Viaþa mi-a oferit o mulþime de peripeþii, unele destul de triste,

altele mai puþin triste. Am trãit ºi o seamã de succese, care au
stârnit, fireºte, admiraþie dar ºi destulã invidie. N-am uitat nimic
din anii triºti ºi dureroºi pe care i-am trãit dupã instaurarea comu-
nismului în þarã, deseori hãituit, pentru cã eram fiul unui jandarm
cu grade, care slujise regimul burghezo-moºieresc. Din pricina
acestei „vini“, tatãl meu a fãcut deseori cunoºtinþã „cu mâna de
fier a dictaturii proletariatului“, chiar ºi prin beciurile securitãþii.
Dar, cu timpul, am iertat totul ºi pe toþi cei care mi-au fãcut rãu
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sau mi-au vrut rãul. Aºa cum m-a învãþat Mântuitorul nostru Iisus
Hristos: sã iert, dar sã nu uit! 

În ultimul deceniu ºi jumãtate, am împletit munca de jurna-
list cu cea de scriitor. La 19 ianuarie 1990, am fondat, împreu-
nã cu câþiva colegi, primul cotidian particular din România post-
comunistã — „Curierul de Vâlcea“ — ziar independent, al cãrui unic
editor sunt în prezent. Am înfiinþat, de asemenea, Editura „Antim
Ivireanul“, astãzi cunoscutã nu numai în þarã, ci ºi peste hotare,
prin publicarea unor importante cãrþi, semnate de scriitori români
din exil.

Cu ocazia lansãrii unui volum în Statele Unite, un reporter
de la un sãptãmânal românesc care apare în Anaheim, în California,
m-a întrebat, printre altele, ce anume din cultura de baºtinã m-a
inspirat în profesie, de-a lungul anilor. I-am rãspuns ceea ce mi-a
dictat sufletul ºi voi rãspunde la fel ori de câte ori mi se va mai
adresa aceastã întrebare. Cultura românã mi-a fãcut daruri mul-
tiple ºi tot ce am realizat, ca scriitor ºi ca jurnalist, se datoreazã,
în primul rând, limbii ºi literaturii române, amândouã de o unicã
vastitate, de o unicã bogãþie. Importantã, spunea cineva, este
nu numai (sau nu atât) obârºia unui neam, cât dãinuirea ºi pere-
nitatea lui. Dãinuim, iatã, prin volburile istoriei, rãmânând teferi,
rãmânând români, latini prin limbã, datini ºi grai. Cãci „noi locu-
lui ne þinem, / cum am fost aºa rãmânem“. Dãinuim de mai bine
de 2000 de ani ºi n-avem de gând sã pierim de pe faþa pãmân-
tului, aºa cum ºi-au dorit ºi încã îºi mai doresc unii. Iar dacã vreo
catastrofã (asta, ca sã împingem imaginaþia în imposibil!) ne-ar
smulge pãmântul de sub tãlpi, am dãinui prin limbã. Am trãit ºi
am locuit în Limba Românã, cum zice poetul, în Limba Latinã,
cu tot ce comportã acest termen ca frumuseþe ºi duh, ca dura-
bilitate ºi ca nemurire.

Nu mai puþin m-a inspirat exemplul de trudã ºi de abnega-
þie în slujirea ideii al marilor noºtri gazetari ºi scriitori. Dar, în
primul rând, pe Eminescu gazetarul, care rãmâne, pânã astãzi,
neîntrecut. Am acordat cãrþii un rol primordial în formarea mea
profesionalã. Eu consider cartea cea mai importantã hranã a unui
contemporan, chiar dacã au apãrut aceste mijloace moderne:
radioul, televiziunea, internetul etc., care îl îndepãrteazã pe tânãr
din faþa unei cãrþi. Cartea rãmâne primordialã în pregãtirea
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cultural-generalã a oricãrui individ. Fãrã carte, astãzi, nu poþi sã
faci nici un pas spre cultura universalã într-o Europã în care ne
aflãm ºi ne-am aflat dintotdeauna, nu numai geografic, ci ºi istoric.
ªi, în acelaºi timp, din punct de vedere al culturii. 

De multe veacuri, cultura românã este o culturã europea-
nã, decretatã ca atare de cele mai luminate capete ale continen-
tului. Un Dimitrie Cantemir sau un B.P. Hasdeu, ca exponenþi ai
culturii române, discutau de la egal la egal cu exponenþii marilor
culturi apusene, care le recunoºteau cu sinceritate meritele. ªi
din punctul de vedere al civilizaþiei — cu excepþia jumãtãþii de secol
în care ne-am aflat sub comunism — suntem demult europeni.
Dar, în legãturã cu aceastã opinie, vreau sã fac o precizare: civi-
lizaþia, ca ºi cultura românilor n-au stagnat sub comuniºti, ci, dim-
potrivã, au înregistrat multiple ºi varii progrese (vezi dezvoltarea
industriei, a construcþiilor, a învãþãmântului etc.). Aceste progrese
n-au fost opera unei ideologii, ci a eforturilor, adesea dramatice,
ale unui întreg popor. 

În cãlãtoriile mele din ultimii ani peste hotare, am consta-
tat cã mulþi dintre români au excelat în profesiile lor o datã ce
au ajuns în þãri strãine. Nu este numai cazul românilor. Vechiul
nostru proverb, potrivit cãruia „Nimeni nu-i profet în þara lui“, se
aplicã ºi altor þãri ale Europei, care, aflându-se — cum spune cro-
nicarul — „în calea rãutãþilor“, n-au putut oferi fiilor lor cele mai
bune condiþii de afirmare. Dar se ne întoarcem la români, care
au dat literaturii, artelor ºi ºtiinþei universale numeroase nume
de referinþã. Cã unii dintre conaþionalii noºtri reuºesc atât de des
în strãinãtate, dar nu aºa de bine, poate, ºi în patria mamã este,
fireºte, un adevãr, aºa cum este un adevãr ºi reversul: destui
dintre compatrioþii noºtri care au excelat în þarã s-au pierdut,
odatã ajunºi în strãinãtate. Dar sã ne ocupãm de românii care
au reuºit. Avem de-a face, aici, cu o pleiadã de nume ilustre, de
la Brâncuºi la George Enescu, Mircea Eliade, Eugen Ionescu ºi
Cioran, de la Tristan Tzara la B. Fundoianu, Ilarie Voronca ºi Vintilã
Horia, de la vagabondul de geniu Panait Istrati la Paul Celan ºi
Virgil Gheorghiu, de la Anna de Noailles la Elena Vãcãrescu ºi
Elvira Popescu, de la Etienne Hajdu la George Astaloº, de la filoso-
ful ªtefan Lupaºcu la matematicianul ºi scriitorul Matila Ghika,

124



de la George Constantinescu, inventatorul sonicitãþii, la Traian
Vuia ºi Henri Coandã... — ºi lista este departe de a se epuiza.
Prietenul meu Jean-Yves Conrad, scriitor francez, a tipãrit, nu
de mult, o carte de peste 400 de pagini, intitulatã „Roumanie,
capitale... Paris“, în care include sute de nume ale românilor care,
scrie el, „au imprimat în mod strãlucitor cultura capitalei luminilor“.
Ce i-a determinat pe cei numiþi, ca ºi pe atâþia alþii, sã apuce
calea strãinãtãþii? Reamintesc cuvintele cronicarului: noi,
românii, am fost, de când ne ºtim, „în calea rãutãþilor“, începând
cu nãvãlirile barbarilor, în calea unui complex de împrejurãri istorice,
care ne-au frânat, cum bine se ºtie, dezvoltarea. Cã, graþie nouã,
românilor, care am fãcut din piepturile noastre un scut împotri-
va urgiilor, þãrile Apusului ºi-au putut clãdi în liniºte civilizaþia, este
un fapt care nu trebuie ignorat ºi care constituie obolul nostru
major la constituirea respectivei civilizaþii. (În cãrþile mele am adus
nenumãrate argumente.) Dar, sã revin la românii care s-au afir-
mat în strãinãtate. Oamenii de ºtiinþã în cauzã au preferat Occi-
dentul industrializat ºi tehnicizat pentru cã le oferea condiþii pe
care acasã nu le aveau. În ce-i priveºte pe scriitori ºi pe artiºti,
ºi ei, fireºte, au cãutat niºte condiþii pe care România epocii nu
le oferea. Brâncuºi a pãrãsit România la vârsta de 18 ani, ca
sã înveþe sculptura cu Rodin. România nu avea, pe vremea aceea,
un Rodin, aºa cum, mai târziu, nu avea un Matisse, cu care sã
se confrunte ºi sã dialogheze Theodor Pallady. Mircea Eliade, ca
ºi mulþi alþii, s-a statornicit în Occident fiindcã, dacã ar fi rãmas
în þarã, ar fi devenit, prin trecutul sãu politic, o victimã a
comuniºtilor. Mai trebuie reþinute, aici, douã aspecte. Primul, cã
ºi un Eliade, ca ºi un Cioran, ca ºi un George Enescu erau, când
au pãrãsit România, niºte nume, consacrarea dobândind-o, în primul
rând, în România, Parisul sau alte capitale luminate ale Occiden-
tului nefãcând decât sã adauge niºte lauri în plus la coroana lor.
În cazul oamenilor de litere, al umaniºtilor, în general, intervine
un al doilea aspect al problemei, anume vehiculul limbii. Limba
românã nu este o limbã universalã, ca franceza sau ca engleza.
Dacã ar fi fost, cred cã Eminescu ar figura astãzi, în conºtiinþa
lumii, cel puþin alãturi de Baudelaire. Astfel cã, rãmânând în Româ-
nia, cei citaþi mai sus n-ar fi izbutit, cu vehiculul limbii materne,
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sã ajungã la piscurile cele mai înalte ale consacrãrii. Dar, simplul
fapt de a te muta în Occident nu-þi aduce, automat, consacrarea.
Un Paul Goma, de pildã, sau un poet ca Ilie Constantin au fost
„mai consacraþi“ în þarã decât în strãinãtate.

Cei ce-ºi pierd, în strãinãtate, limba de-acasã înceteazã, prac-
tic, de a mai fi români. Patria unui popor este, în primul rând,
limba lui, cãci, aºa cum s-a spus, „noi, românii, locuim în limba
românã“, adevãr valabil pentru oricare altã naþiune. Sã nu se uite
cã Mircea Eliade ºi-a scris opera literarã, în întregime, în limba
românã, chiar dacã pendula între Chicago ºi Paris. Cei care pierd
legãtura vie cu þara, cu limba ºi cu cultura ei devin, în cele mai
multe cazuri, autorii unor construcþii pe nisip, ridicate pe un sol
sterp, nicidecum unul fertil. Limba românã nu se poate pãstra
ºi nu poate evolua decât în þara ei de baºtinã, România. Iar cei
care-ºi pierd limba îºi pierd, aº zice, ºi sufletul, înlocuindu-l cu
altul de împrumut. La fel, cei care pierd contactul cu cultura
românã, cultã ºi popularã, cu izvorul de inspiraþie al þãrânei ce
i-a iscat. Brâncuºi, ale cãrui izvoare de artã mulþi le-au plasat în
teritorii strãine, s-a revendicat întotdeauna pãmântului românesc.
Singur a spus-o: „Nu vom fi niciodatã îndeajuns de recunoscã-
tori pãmântului care ne-a dat tot“.

„IAR DUMNEZEU MI-I ÞARÃ“

Ioan I. Mirea
Am mers pe strãzi, singur ºi anonim, tulburat ºi m-am tre-

zit printre lucrurile abandonate. Din ce a fost zvîrlit cu violenþã,
am strîns frumuseþea ultragiatã ºi cu tot ce am cules m-am
regãsit, în visul meu, cu mîinile încãrcate, cãutînd abisurile artei.

Apoi, jocul mi-a pãrut mult mai grav ºi surîsul meu s-a ºters.
Poate cã sacrul se gãseºte doar în ceea ce zdrobim sub picior.

Iatã-mã, deci, din nou tentat ºi supus, urcîndu-mã iarãºi
din profunzimile infinit mai adînci, reconstituind cu certitudine,
din toate aceste bucãþi, ultimele fragmente accesibile tãcerii.

Astfel, gîndindu-mã, mi-am dat seama cã, încã de la început,
ceea ce lipsise îngerilor a fost fastul materiei.
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*
Poþi sã spui cã poezia mea nu e poezie. Cã am încercat

sã mã rog ºi nici de rugãciune nu sunt în stare. Spune cã tim-
puri m-au încurcat ºi m-au scos din minþi. Spune cã rugãciunea
mea e un dezastru. Mã rog prea pãgân. Mã rog pentru mine ºi
rãmân prea singur. Iar când mã rog pentru alþii, îi pârãsc lui
Dumnezeu. Iar Dumnezeu mi-i þarã. Fã ca sã fiu iertat ºi iartã-mã“.

[1979]

MUNCÃ, PASIUNE 
ªI UN PIC DE NEBUNIE

Emil Satco
Am ajuns la o vârstã când, deºi nu-mi face plãcere, tre-

buie sã privesc în urmã ºi sã fac un bilanþ, deºi tare mi-ar con-
veni sã nu-l fac eu ºi, poate, nici alþii dupã mine. Toatã viaþa m-am
ferit de publicitate (pentru cã un bilanþ înseamnã ºi aºa ceva),
am privit cu teamã fiecare cuvânt care mi-a apãrut fie într-o pa-
ginã de ziar, fie într-o carte. Odatã rostit sau scris, cuvântul nu-þi
mai aparþine, devine rivalul sau chiar duºmanul tãu. Sunt un om
obiºnuit, nu mã consider o personalitate ºi încerc o jenã la rosti-
rea acestor mãrturisiri care ar trebui sã rãmânã îngropate unde-
va într-o cãmarã secretã a eului meu.

Cine a sãdit în mine setea de cunoaºtere, de culturã? În
primul rând dascãlii mei. Mai ales cei din ºcoala elementarã.
Dascãli formaþi la marea ºcoalã româneascã ºi care îºi iubeau
cu patimã meseria. Ei mi-au deschis ochii spre marea literaturã
românã ºi universalã, spre profunzimile de nebãnuit ale istoriei
omenirii ºi m-au fãcut sã cred cã a-þi iubi neamul ºi þara e tot
ce poate fi mai nobil... Din fericire, realitatea ultimilor 15 ani n-a
reuºit sã-mi zdruncine aceastã credinþã... Ei, dascãlii mei, mi-au
presãrat imaginaþia copilãriei ºi adolescenþei cu mituri în care
am crezut ºi voi crede pânã nu voi mai fi: ªtefan cel Mare, Minai
Viteazul, Bãlcescu, Eminescu, Iorga, Sadoveanu, Ciprian
Porumbescu, Nicolae Labiº,
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În viaþa mea hazardul a jucat un rol hotãrâtor, aº putea
spune. Nãscut într-o familie de oameni foarte sãraci, de la þarã,
rãmas orfan de la vârsta de ºapte luni, practic nu aveam nici o
perspectivã în viaþã. ªi, totuºi, hazardul a intervenit de câteva
ori decisiv. Prima datã, când, printr-o simplã întâmplare, am ajuns
în interesanta ºi foarte acaparatoarea activitate de jurnalist. A
doua oarã, cu câþiva ani mai târziu, dupã ce am intrat în învãþã-
mânt ºi am ajuns director de ºcoalã, tot întâmplarea a fãcut sã
mi se propunã un post la Biblioteca judeþeanã. Atunci, fãrã sã
stau pe gânduri, am renunþat la un post destul de râvnit, pen-
tru a deveni un simplu bibliotecar. Cu rãbdare ºi tenacitate, am
pus bazele uneia dintre cele mai modeme, pentru acele timpuri,
secþii de muzicã din þarã. Aici a început, de fapt, ºi „cariera“ mea
de cercetãtor al vieþii culturale ºi spirituale a Bucovinei. Studiind
cãrþile ºi documentele din aceastã secþie am descoperit univer-
sul fascinant al vieþii muzicale dintr-o Bucovinã care aparþinea,
de acum, istoriei, ºi, o datã cu aceasta, ºi pe câþiva dintre cei
care au fãcut parte din acest univers: Leca Morariu, Florica
Flondor-Racoviþã, Mircea Hoinic, Liviu Rusu... Cu maestrul Liviu
Rusu, unul dintre marii muzicologi ºi compozitori pe care i-a dat
Bucovina, am legat o strânsã prietenie. Locuia în Bucureºti ºi el
a fost prima persoanã cãreia i-am destãinuit intenþia mea de a
face un dicþionar al slujitorilor muzicii din Bucovina. S-a bucurat,
m-a îndrumat ºi mi-a deschis ochii asupra a ceea ce a însemnat
viaþa muzicalã, dar ºi literarã; fusese consãtean ºi prieten cu scrii-
torul Mircea Streinul, sufletul miºcãrii literare din „þara“ interbelicã,
din Bucovina. Mi-a dat acele repere fãrã de care n-aº fi înþeles
niciodatã esenþa fenomenului muzical în aceastã provincie româ-
neascã (care a stat aproape un veac ºi jumãtate sub adminis-
traþie austriacã), cãci despre un adevãrat fenomen era vorba.
Cercetarea acestui domeniu a însemnat o experienþã extraordi-
narã, imposibil de descris aici: întâlniri cu foºti bucovineni,
împrãºtiaþi de un destin necruþãtor prin toatã þara, corespondenþa
cu alþii, din þarã ºi din strãinãtate, la care n-am putut ajunge,
cercetarea diverselor arhive, adunarea unui fond documentar unic.
ªi, în 1981, am putut tipãri Muzica în Bucovina, primul dicþionar
dintr-o serie care se va întinde pe parcursul a peste un sfert de
secol. Vãzând impactul pe care l-a avut modestul meu dicþionar
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nu numai în spaþiul bucovinean, dar ºi departe, peste hotarele
acestuia, m-am decis sã continui. Acesta a fost, de fapt, momen-
tul de rãscruce care m-a determinat sã-mi aleg ca þel al vieþii
redescoperirea miraculosului, fabulosului spaþiu mitic bucovinean.
Spun mitic, pentru cã, de-a lungul anilor, mi-am dat seama cã
niciodatã nu voi reuºi sã dezvãlui în întregime adevãratul chip al
Bucovinei. Pentru cã, mereu ºi mereu, ea îþi aratã noi ºi noi faþete.
Asta o vor face alþii, poate cei de acum, poate cei de dupã noi.
Cine ºtie?

În munca de cercetare întâmpini multe greutãþi. Uneori, lipsa
documentelor, sau sursele nesigure îþi oferã date pe care le iei
drept bune, ca sã constaþi apoi, chiar dupã trecerea unor ani
buni, cã te-ai înºelat. ªi atunci vezi cã ºi anumite concluzii au fost
eronate.

Treptat, o datã cu trecerea anilor, mi-am creat o reþea de
colaboratori din þarã ºi de peste hotare, sursele informative s-au
înmulþit ºi, aºa, am reuºit sã încredinþez tiparului Arta în Buco-
vina (douã volume), un Dicþionar de literaturã „Bucovina“ ºa. Cu
fiecare dicþionar, obiectivul meu de a readuce în memoria con-
temporaneitãþii oameni ºi destine din Bucovina, prindea viaþã ºi
munca mea nu mi se mai pãrea grea, deºi faptul cã timp de
cincisprezece ani, spre exemplu, nu mi-am permis sã-mi iau un
concediu de odihnã, cã am lucrat câte 7 zile pe sãptãmânã, ar
pãrea a fi un sacrificiu. Dar satisfacþia era mare când reuºeam,
dincolo de ariditatea datelor, sã pãtrund în opera unor personali-
tãþi, sã le înþeleg motivaþia unor sacrificii fãcute în numele unor
idealuri care acum li se par unora simple mofturi. Mã gândesc
la un Tudor Flondor, cel care a însufleþit cu muzica lui (azi este
uitatã pânã ºi frumoasa melodie Somnoroase pãsãrele), o ge-
neraþie care a înfãptuit Unirea Bucovinei cu Þara, la un Silvestru
Morariu Andrievici, mitropolitul cãrturar, care a inaugurat o ade-
vãratã epocã de renaºtere prin culturã a românilor bucovineni
aflaþi sub stãpânire strãinã, la Iancu Flondor ºi Ion Nistor, fãuritorii
Unirii, la scriitorul Mircea Streinul, fondator de miºcare literarã,
la toþi cei pentru care Bucovina era o icoanã sfântã. ªi nu exagerez
cu nimic fãcând aceastã afirmaþie.

În tot ce am fãcut ºi încerc sã mai fac, am fost sprijinit,
pânã la un punct (adicã pânã la editarea operei), de cãtre instituþia
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la care lucrez (Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera“) de familie ºi de
câþiva prieteni din þarã, dar mai ales din afara ei, unii dintre aceºtia
nemaifiind azi, din pãcate, printre noi.

Ultima lucrare pe care ani publicat-o, Enciclopedia Buco-
vinei, împlineºte un vis. Mai am în lucru încã un volum, care vine
s-o completeze; în el va fi vorba exclusiv de Bucovina istoricã,
sub toate aspectele. ªi cu asta, gata. Las altora sã-mi continue
munca. Sunt încã multe, foarte multe de fãcut. 

Nu spun nimic nou afirmând cã fãrã muncã ºi pasiune nu
faci nimic. Dar trebuie ºi un pic de nebunie.

UN „MODEL“ 
NU E O SINGURÃ PERSOANÃ

Ovidiu Drimba
Când în aprilie sau mai 1946 am fost numit asistent la ca-

tedra de Filosofia Culturii de la Facultatea de litere ºi filozofie a
Universitãþii din Cluj, profesorul meu, Lucian Blaga, care m-a pro-
pus ºi care þinea neapãrat sã þinã numai dânsul seminariile cu
studenþii — întrucât considera, pe bunã dreptate, cã seminarul
are rolul cel mai important în stimularea ºi formarea intelectua-
lã, ºtiinþificã, profesionalã a studentului, m-a îndemnat, îndrumat,
determinat ºi chiar mi-a dat ca sarcinã, sã studiez metodic ºi
organizat (pentru a-i ajuta, a-i informa pe studenþi în acest dome-
niu) istoria universalã a culturii, creaþia culturalã de-a lungul isto-
riei; deci materia pe care cursul sãu de Filosofia Culturii o preda,
o sintetiza, o interpreta ºi o teoretiza filosofic. 

Urmând acest îndemn am ºi redactat atunci, începând chiar
din 1946 ºi în paralel cu pregãtirea tezei de doctorat, primele
lucrãri ale mele de acest gen: „Începuturile civilizaþiei“, manuscris —
deocamdatã inedit — de cca. 200 de pagini, sau „Asupra originii
semnului cruciform“ — studiu publicat în vol. „Literaturã, culturã,
civilizaþie“ (editura. Saeculum I.O., 2004).

Activitatea scriitoriceascã, „drumul“ meu, de fapt, l-am
parcurs, fireºte, în diferite etape. Mai întîi — ca elev, în ultimele
clase la liceul „Em. Gojdu“ din Oradea, apoi, la Cluj ºi Sibiu, ca
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student al Facultãþii de Litere ºi Filosofie a Universitãþii din Cluj
(1938-42). În aceastã primã etapã, m-am „exersat“ în câmpul
criticii literare, cu scurte ºi sporadice incursiuni ºi în cel al cultu-
rii ºi civilizaþiei, publicând — la început ca elev, apoi ca student —
în pagina culturalã a unor cotidiene locale din Oradea, Cluj, Braºov,
Sibiu, º.a. Iar începând din 1940, ca student în anul III, colabo-
rând ºi la reviste centrale de prestigiu, „Revista Fundaþiilor Regale“,
„Universul literar“, „Vremea“, º.a.

În 1944 (împlinisem 24 de ani) am debutat editorial cu vo-
lumul „Filosofia lui Blaga“, apãrut în reputata editurã „Cugetarea“
(în prestigioasa „Colecþie filosoficã“ — în care apãruserã cãrþile
unor autori ca: P.P. Negulescu, Tudor Vianu, Nichifor Crainic, Al.
Busuioceanu, Const. C. Giurescu, N. I. Herescu, S. Mehedinþi,
Petru Comarnescu, º.a. — o „companie“ strivitor de onorantã pen-
tru un debutant...). Cartea mea era o exegezã, care a rãmas
timp de 56 de ani singura expunere, singura „introducere“ în filo-
sofia lui Blaga. care citise, în prealabil, manuscrisul, dându-i în
felul acesta girul sãu de autenticitate totalã. Dupã care, în 1945,
am publicat volumul de eseuri „Pagini despre cultura europeanã“,
în editura „Publicom“ (în care apãruserã „Comentarii la legenda
Meºterului Manole“, de Mircea Eliade, „Jurnal filosofic“ de
Constantin Noica, „Filosofia culturii“ de Tudor Vianu, „Discobolul“
de Lucian Blaga, „Dimitrie Anghel“ de ªerban Cioculescu, º.a.,
din nou o „companie“ copleºitor de onorantã care, pentru un tânãr,
nu putea decât sã-l stimuleze nesperat de mult. Cu acest volum,
am fãcut primul pas editorial, într-un domeniu nou de cercetate —
al culturii. În anul urmãtor, repet, am fost numit asistent la ca-
tedra de Filosofia Culturii.

Dupã desfiinþarea acestei catedre deþinute de Lucian Blaga,
în 1949 s-a introdus în programa de învãþãmânt a Facultãþii de
litere ºi Filosofie din toatã þara, o nouã materie, obligatorie, „Isto-
ria literaturii universale ºi comparate”; catedre ocupate de Tudor
Vianu, la Universitatea din Bucureºti, ºi de N. I. Popa (sau Al.
Dima?) la cea din Iaºi. La Universitatea din Cluj mi s-a încredinþat
mie acest curs, pânã în 1951 inclusiv. Dupã care, pentru mine,
a urmat o perioadã de 4 ani, despre care nu vreau sã-mi mai
amintesc. A urmat o altã perioadã, în care — din 1955 pânã în
1968, deci timp de 13 ani — am fost numit, la propunerea lui
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Tudor Vianu înaintatã Ministerului Educaþiei ºi Învãþãmântului, ºi
am predat acest curs la Bucureºti, timp de 6 ani, ºi la Bucureºti,
în calitate de conferenþiar la Catedra lui Tudor Vianu. Perioada
1949-1968 aºadar, mi-am dedicat-o, preeminent, dacã nu chiar
exclusiv, predãrii, elaborãrii ºi publicãrii cursurilor, studiilor ºi mono-
grafiilor de literaturã universalã ºi comparatã.

Între 1968-1979, fiind chemat — la propunerea Prof. Mario
Ruffini, care, timp de 35 de ani, predase acolo cursul de limba,
literatura ºi civilizaþia românã — ºi a Consiliul Facultãþii, am fost
numit de Ministerul italian al Instrucþiunii Publice ca „professore
incaricato“ (iar nu — confuzie nepermisã — trimis din þarã ca lec-
tor) la Facultatea de Litere a Universitãþii din Torino (renumita
Universitate la care, în sec. XV, ºi-a luat doctoratul ilustrul Erasm
din Rotterdam), iar între 1972-1979, concomitent ºi la Univer-
sità Cattolica din Milano.

A fost perioada, de aproape unsprezece ani, în care am
avut ºansa, poate cea mai fericitã ºansã posibilã, de a putea lu-
cra acolo, de a-mi putea procura ºi consulta foarte multe cãrþi,
care nu se gãseau în bibliotecile noastre, necesare studierii ºi
pregãtirii acestei nesfârºite Istorii a Culturii ºi Civilizaþiei. Am avut
posibilitatea accesului la biblioteci excelent dotate, a unora cele-
bre, precum ºi a cãlãtoriilor de studii în diferite þãri ºi de a lua
contact direct cu diferite civilizaþii. Cu bucuria dublã, pentru mine,
ºi pentru cititorii (de azi ºi de mâine) cãrora le pot „dãrui“ ceea
ce eu am „cules“ atâþia ani, m-am întors în þarã „cu tolba plinã“
de impresii, cunoºtinþe, informaþii în domeniu; continuând apoi
acasã, în mod sistematic, organizat, metodic, redactarea ºi,
începând din 1984, publicarea — la Editura ªtiinþificã ºi Enciclo-
pedicã — a primului volum din aceastã „Istorie a Culturii ºi Civi-
lizaþiei“. Ediþia definitivã, apãrutã în aceeaºi editurã, este în 11
volume, vol. XII este în lucru. Ultimele patru volume (dar deocam-
datã numai volumele IX—XI) sunt rezervate civilizaþiei ºi culturii
Renaºterii. — Proiectul iniþial mai prevedea încã patru volume (de-
dicate secolelor XVII, XVIII ºi XIX, — care mi-ar fi cerut cu mult,
mult mai puþin efort decât cele volumele precedente.

Au rãmas deci patru volume, a cãror schiþã, plan, viziune,
îmi era de altminteri, ºi îmi este, clarã. ªi poate cã — cine ºtie? —
aº fi dus lucrarea pânã la capãt, dacã urmãrile unor accidente,
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survenite în ’91 ºi în ’93) nu mi-ar fi impus — ºi au trecut
de-atunci 15 ani! — sã-mi încetinesc foarte mult ritmul de lucru.
Dar au mai intervenit ºi alte frustrãri. În primul rând, dificultãþi,
insurmontabile din pãcate, de a-mi cãuta, a-mi gãsi, a-mi procu-
ra informaþia necesarã: de a avea, efectiv, acces la sursele, chiar
ºi numai cele din þarã, indispensabile de informaþie. În principal,
accesul la cãrþi ºi biblioteci, îndeosebi strãine. În fine, ca sã închei
aceastã perioadã ºi cu „bilanþul didactic“, am predat la patru Uni-
versitãþi de Stat (douã din þarã, douã din Italia) Am predat în 4
Universitãþi private (pentru scurt timp de aproape 3 ani).

Dacã m-aº mai naºte a doua oarã, tot dascãl m-aº face.
Cam acesta a fost drumul parcurs „cu bune ºi rele“. Dar de „cele
rele“ — de ce sã mai vorbim?

O continuare ar fi recomandabilã ºi necesarã. Cei ce vor
veni dupã mine de unde ar putea sã continue? Depinde la ce dome-
niu ne gândim. Dacã ne referim la domeniul Istoriei literaturii uni-
versale, vã pot spune cã manualul meu (dacã se poate numi aºa)
a fost redactat între anii 1968-71, în prima formã (iar în ediþie
definitivã, nu în 3, ci în 2 volume, în editura Saeculum I.O., începând
din 1998). Am început sã-l redactez dupã ce, începând din 1949,
materia fusese predatã de mine la Univ. din Cluj ºi apoi la cele
4 institute pe care le-am menþionat. ªi cum, de atunci, din 1968-71
ºi pânã azi, la noi nu s-a mai scris, n-a mai apãrut o altã „Isto-
rie a literaturii universale“ (între timp, am mai coordonat ºi ma-
nualele de liceu pentru clasele XI ºi XII, materie azi dispãrutã din
programã, se pare) dacã de atâta timp n-a mai apãrut la noi o
lucrare similarã, înseamnã cã întreaga bibliografie a lucrãrii ar
trebui completatã ºi adusã la zi. 

De asemenea, ar trebui — ºi aþi putea, dacã aþi vrea sã vã
daþi osteneala — sã fie completatã ºi actualizatã informaþia relati-
vã la cele 15 sau 16 capitole, care de fapt þin de literatura com-
paratã (ca: „Literaturile orientale în România“, „Literatura greacã
în România“, „Literaturile medievale în România“, º.a.m.d., — la
sec. XX). Dar, mai mult ca orice: prezentarea istoricã ºi criticã
a literaturii universale va trebui continuatã mãcar pânã cãtre
1950; materie pe care eu am predat-o, timp de ºase ani, stu-
denþilor din anul IV al Facultãþii de Litere a Universitãþii din
Bucureºti; dar pe care, plecând pentru mai mulþi ani sã predau
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în Italia, n-am mai putut-o redacta pentru tipar, decât multiplicând
cursul la ºapirograf (cca. 300 pagini). 

Cât despre celãlalt domeniu pe care l-am abordat, cel al
istoriei culturii ºi civilizaþiei, lucrarea va fi, sper, continuatã cu cele
trei secole care mi-au mai rãmas, dupã ce prin primele douãzeci...
am trecut. Va trebui extinsã, eventual aprofundatã, desigur ºi
îmbunãtãþitã, dar neapãrat continuatã, obligatoriu continuatã, pen-
tru cã, dacã e atât de mult solicitatã, înseamnã cã mai sunt (ºi
vor fi) oameni care simt nevoia unor asemenea lucrãri cu carac-
ter enciclopedic. Sã nu se uite însã cã dimensiunea ºi gradul de
aprofundare a unei lucrãri cum este cea în chestiune sunt limi-
tate (ºi totodatã impuse) de însãºi natura ºi structura intimã a
lucrãrii; care trebuie sã þinã seama, neapãrat ºi de nivelul de
culturã al publicului cãruia autorul vrea sã i se adreseze, pornind,
sã zicem,) de la un nivel de pregãtire mediu (cãci într-un fel te
adresezi specialistului în materie ºi într-alt fel elevului sau stu-
dentului).

În fine: condiþia, mãcar preferabilã, când este vorba de o lu-
crare în douã sau mai multe volume (cu caracter enciclopedic) este
de a fi scrisã ºi conceputã de un singur autor. Fapt care îi asigu-
rã lucrãrii o viziune personalã ºi unicã, o coeziune internã consis-
tentã, o organicitate clarã, o metodã unitarã de tratare ºi de stil.

N-aº vrea câtuºi de puþin sã las impresia cã „dau lecþii“,
n-aº vrea nici sã apelez, la fiecare pas, la truisme. Dar dacã,
totuºi, m-aþi întreba ºi aþi þine sã vã rãspund iatã ce cred eu:
pentru dumneavoastrã, care „încercaþi sã vã formaþi“, este bine,
este util ºi chiar necesar sã vã cãutaþi „un model de urmat în
viaþã“. Dar nu veþi gãsi un model într-o singurã persoanã. Pen-
tru cã într-o persoanã-model, într-un, model ideal, intrã în mod
inevitabil (într-o mãsurã mai micã sau mai mare) ºi reflexe, ema-
naþii, iradieri (de naturã intelectualã, moralã, spiritualã) emise ºi
pornite de la o altã sau de la alte personalitãþi cu care, într-un
fel sau altul, intri în contact. Din datele pe care pe care þi le oferã
aceste personalitãþi, selecþia o operezi tu. În alegerea „modelu-
lui“, opþiunea îþi aparþine. „Modelul“ nu trebuie neapãrat, ºi nici
nu este nevoie, sã fie unul singur; „modelul“ poate fi gãsit
întruchipat ºi în douã sau în trei personalitãþi. Un „model“ intelec-
tual — de pildã — va putea sã nu fie, totodatã ºi în mod necesar,
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un „model“ moral sau spiritual, sau de comportament, etc., ºi
invers. În general însã, ºi în esenþã, „modelul“ adevãrat, „mode-
lul“ pe care þi l-ai ales tu, este personalitatea care urmeazã sã-þi
asigure, sã-þi lãmureascã, sã-þi stimuleze ºi sã-þi fortifice aspi-
raþia la valorile ºi calitãþile pe care þi le-ai dori tu: onestitatea ºi
generozitatea în primul rând; apoi controlul ºi autocontrolul, dem-
nitatea intelectualã, pasiunea ºi tenacitatea muncii, modestia ºi
totodatã orgoliul. Dar nu vanitatea. Hipertrofia eului este repro-
babilã ºi ridicolã.

Dar de ce sã îmi puneþi astfel de întrebãri? Despre un „model
de gãsit”? Sau despre „un drum de urmat”? De ce sã mã siliþi
sã devin un moralist insuportabil? De fapt, nu v-am fãcut decât
niºte confesiuni. Care, în fond, sunt simple truisme...

„VOR SPUNE ALÞII, POATE, CE AM
FÃCUT BINE 

ªI CE AR FI TREBUIT SÃ FAC“

Mircea Pãcurariu
Curând se vor împlini 50 de ani de când am început sã scriu

în ziarele ºi revistele noastre bisericeºti, puþine câte erau la tim-
pul respectiv (dar cu articole ºi studii de bunã calitate). Primele
pagini tipãrite au apãrut în revista Mitropolia Ardealului da la Sibiu,
îndrumatã de Pãrintele Grigorie Marcu (+ 1987), profesor la Insti-
tutul Teologic, un remarcabil redactor de ziare ºi reviste bisericeºti.
Câþiva ani mai târziu, mi-am început colaborarea la ziarul ºagun-
ian „Telegraful Român“, (existent din 1853), redactat pe atunci
de profesorul Nicolae Mladin (+ 1986), care, dupã câþiva ani, a
fost ales mitropolit al Ardealului. Amândoi mi-au fost adevãraþi „men-
tori“ în ale cuvântului tipãrit. Ca doctorand la Institutul Teologic
din Bucureºti (1956-1959), am publicat mai multe lucrãri de sem-
inar pe care le-am susþinut atunci, în revistele „Studii Teologice“
ºi „Biserica Ortodoxã Românã“, la care am colaborat apoi mereu
pânã azi, adicã aproape o jumãtate de veac. ªi acolo m-am bucurat
de îndrumãrile ºi sprijinul unui cãrturar modest, teologul nehirotonisit
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Teodor Manolache (+ 1977), care era, însã, un excelent „secre-
tar de redacþie“.

Dupã ce am ajuns profesor la Seminarul teologic din Mãnãs-
tirea Neamþ (1959), apoi asistent (1961), conferenþiar (1970)
ºi profesor titular (1971) la Institutul teologic universitar din Sibiu,
am continuat colaborarea la revistele menþionate dar ºi la altele:
„Glasul Bisericii“ — Bucureºti, „Mitropolia Moldovei ºi Sucevei“ —
Iaºi, „Mitropolia Olteniei“ — Craiova, „Mitropolia Banatului“ — Timiºoara,
la „Îndrumãtoarele pastorale“ ale unor eparhii, la „Buletinele“ unor
comunitãþi ortodoxe române din „diasporã“. Nu fãrã dificultãþi am
reuºit sã tipãresc ºi douã manuale: Istoria Bisericii Ortodoxe
Române pentru Institutele teologice (3 volume, 1981-1982, ajuns
azi la ediþia a treia) ºi Istoria Bisericii Ortodoxe Române pentru
Seminariile teologice (1972, azi la ediþia a ºasea), precum ºi un
compendiu cu acelaºi titlu publicat la Erlangen (1994), pentru
strãini. Concomitent, am publicat ºi alte numeroase cãrþi cu tema-
ticã variatã, dintre care citez: Legãturile Bisericii din Transilva-
nia cu Þara Româneascã ºi Moldova în secolele XVI-XVIII (1968,
tezã de doctorat), Începuturile Mitropoliei Transilvaniei (1980).
Politica statului maghiar faþã de Biserica româneascã în perioa-
da dualismului (1986), cu versiuni în limbile francezã, englezã ºi
maghiarã, Istoria Mãnãstirii Prislop (1986), Douã sute de ani de
învãþãmânt teologic la Sibiu (1987), Istoria Bisericii româneºti
din Transilvania, Banat, Criºana ºi Maramureº pânã în 1918
(1991), Aspecte din istoria Bisericii ºi a neamului românesc din
Basarabia (1994), Revoluþia româneascã din Transilvania ºi Banat
în anii 1848-1849 — Contribuþia Bisericii (1996), Dicþionarul
teologilor români (1996, ed. II 2002), primul de acest gen la
noi, Sfinþi daco-romani ºi români (1994, ed. II 2000), Cãrturari
sibieni de altãdatã (2002), un volum de Predici (2002, peste 600
de pagini). Ultima carte mi-a apãrut la începutul acestui an, în
Editura Academiei Române sub titlul Studii de istorie a Bisericii
Ortodoxe Române (542 p.), în care am strâns studii mai vechi
dar aduse la zi, cu o tematicã foarte variatã: câþiva ierarhi de
prestigiu de altãdatã, istoria unor mãnãstiri, implicarea Bisericii
în evenimente majore din istoria neamului (Unirea Principatelor,
Rãzboiul de Independenþã, Unirea din 1918, cele douã rãzboaie
mondiale, legãturile þãrilor noastre cu unele Biserici ortodoxe
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cãrora le-am acordat subvenþii materiale (Patriarhia Antiohiei, Þara
Sfântã, Muntele Sinai, Insula Cipru), contribuþia Bisericii din
Transilvania la promovarea culturii româneºti etc.

Desigur, s-ar mai putea spune multe dupã o activitate publi-
cisticã de aproape 50 de ani ºi dupã o activitate didacticã de
46 de ani. Vor spune, probabil, alþii ce am fãcut bine ºi ce ar
mai fi trebuit sã fac.

BASARABIA ÎNSEAMNÃ ªTEFAN CEL
MARE ªI POPORUL

Andrei Ostap
Sunt nãscut în Chiºinãu dintr-o cãsãtorie mixtã: tata-polo-

nez, mama-româncã. Am studiat în limba românã atât la ºcoala
elementarã ºi liceu cât ºi la Institutul de arte plastice. Întotdea-
nua am simþit ºi gândit româneºte, în ciuda faptului cã pânã în
1956 am avut paºaport polonez. Sunt român ºi fac parte din
istoria acestui popor. Sã luãm, de exemplu, aceastã lucrare de
sculpturã, atât de apreciatã peste hotare, denumitã „Formarea
poporului român“. Contopirea celor douã neamuri de istorie e
sugeratã de elemente de viaþã, douã familii mixte, daco-romane,
cãrora li se adaugã rodul viitorului: doi copii daco-romani ocrotiþi
în braþe dace. Cheia de boltã a sculpturii este, desigur, romanã
cãci dacii lucrau numai în linii drepte dar viitorul Neamului apare
sub semnul ocrotirii dacice. Armele daco-romane de la baza lucrãrii
sugereazã continua luptã pentru supravieþuirea Neamului nostru. 

Mã gândisem sã propun sã se facã un monument dupã
aceasta machetã. Acesta este într-adevãr visul meu. Lucrarea
a fost de mare succes, s-a bucurat de mare popularitate în strãinã-
tate, dar nu mi s-a încredinþat ridicarea unui monument dupã
acest model. O întrebare pe care mi-au pus-o a fost: unde ar fi
potrivit acest moment? În Chiºinãu ar merge perfect. Am auzit
cã în Basarabia sunt sculptori de valoare ºi mi-ar place sã lucrez
cu dânºii la realizarea lui. Problema este dacã dânºii vor fi intere-
saþi sã lucreze cu mine. 
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E foarte greu sã spun cum trebuie sã arate. În primul rând
ar trebui sã nu lipseascã ªtefan cel Mare, Pãrintele Moldovei ºi
al tuturor moldovenilor. Apoi, ar trebui sã nu lipseascã poporul
cãci Basarabia înseamnã ªtefan cel Mare ºi poporul. Aceste ele-
mente trebuiesc gândite, analizate, transpuse artistic astfel încât
sã sugereze puterea ºi devenirea istoricã.

Aº vrea sã mai spun câteva cuvitne despre o altã lucrare
foarte importantã. Am muncit aproape trei ani la ea. Cât pe ce
sã-mi aflu sfârºitul pe altarul ei. Este cunoscutã sub numele de
„Monumentul ostaºului român“ dar în viziunea mea reprezintã eter-
nul oºtean din lupta eternã a Neamului. Dupã cum se vede în
partea stângã a monumentului se aflã o femeie cu un copil în
braþe privind la ostaº. Copilul este schimbul de mâine al ostaºului
cãci pe monument îl vedeam crescând, întãrindu-se ºi devenind
el însuºi luptãtor. Nu este un ostaº cotropitor: þine arma discret,
aproape ascuns ºi priveºte înainte, cãtre Patrie. Aerul de dârze-
nie, pe care îl degajã însã privirea sa, anunþã pe eventualii cotro-
pitori cã nu va ezita sã o foloseascã. 

„Acolo unde-i cer senin/ ºi ca seninul cer zâmbesc/ Femei
ce poartã la-al lor sân/ Copii ce pentru luptã cresc,/ Acolo este
þara mea/ ºi neamul meu cel românesc...“

Exact aceste versuri mi-au inspirat monumentul eternului
oºtean român. 

M-am gândit sã fac o lucrare intitulatã „Basarabia“ dar o
lucrare monumentalã are rosturile ei. Îmi amintesc, în acest sens,
Monumentul“ de la Baia Mare.

[1990]

„UN NUCLEU DE ENERGII LUMINATE“

Lucia Olaru Nenati
Cred, mai întîi de toate, cã, atunci cînd venim în lume, adu-

cem cu noi, fãrã sã ºtim, desigur — decît poate mult mai tîrziu,
cînd ni se relevã misterul propriei identitãþi — o întreagã dulce
povarã a „energiilor luminate“ (îmi place aceastã sitagmã descope-
ritã la un purtãtor al ei de altãdatã) transmise nouã, pe cãi încã
neºtiute, de cãtre cei ce ne-au precedat uneori, ca ºi cum ne-ar
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face pe noi purtãtori ai unor rãspunderi, ai unor misiuni pe care
ei nu le-au putut îndeplini întrutotul. Aºa cel puþin mi s-a pãrut
mie, poetic vorbind, (ceea ce, de ce nu? poate fi permis unui
poet!) cã simt tot mai mult, pe mãsura înaintãrii în vîrstã, eflu-
viul sufletesc ºi de conºtiinþã al vitregiþilor mei predecesori bucovi-
neni pentru care valorile culturii, ale spiritului, erau lucruri de
temelie în viaþa omeneascã. La acestea s-au adãugat roadele edu-
caþiei primite în familie, nu atît explicit ºi dogmatic, cît pe calea
exemplelor existenþial comportamentale. Pentru familia mea din
orãºelul bucovinean Rãdãuþi, plin de refugiaþi din mirificul Cernãuþi,
printre care ºi ramura paternã a familiei, a citi ºi a trãi între repere
culturale era ceva firesc, dar ºi necesar ca o evadare din con-
tingent, un lucru care, mai tîrziu mi-am dat seama, înnobila ºi
dãdea vieþii un farmec special ce contracara sãrãcia lucie în care
scãpãtaserã toþi dupã rãzboi, dar mai ales, în depresia ivitã dupã
ce zeul-tatã a plecat spre alte lumi. Aºa se face cã Eminescu,
ca vîrf reprezentativ de serie al personalitãþilor culturale româneºti,
era un personaj prezent în aerul în care îmi respiram copilãria.
De aceea n-a fost de mirare nimãnui cînd, în clasa a patra, am
scris o poezie intitulatã Lui Eminescu, în care, alãturi de admi-
raþie, îi adresam ºi reproºul cã nu s-a nãscut cu un secol mai
încoace, adicã regretul de-a nu-i fi contemporanã.

La acestea s-au adãugat caratele ºcolii rãdãuþene — care
acum îºi sãbãtoreºte centenarul — unde efluviile de tradiþie spiri-
tualã ale Cernãuþilor se pãstrau ºi se exercitau. Aºa cã, neputînd
sã mã îndrept spre universitatea din Cernãuþi unde predaserã
odinioarã membrii ai familiei mele, a fost o cale naturalã aceea
cãtre filologia ieºeanã, acolo unde cunoºtinþele temeinice se tran-
smiteau cu un aer de importanþã a lor, de situare a culturii în
scara axiologicã existenþialã pe un loc de mare preþ, de nec plus
ultra.

Momentul de rãscruce al direcþionãrii mele profesionale,
dar ºi profund existenþiale, a fost la terminarea facultãþii cînd,
deºi se zãreau perspective tulburãtoare de a-mi construi o viaþã
în Bucureºti, am ales la repartiþie Muzeul „Mihai Eminescu“ din
Ipoteºti. A fost, clar, unul dintre acei paºi majori ai destinului ce
se manifestã uneori în viaþa noastrã precum am alege un drum
la o intersecþie cu mai multe sensuri eligibile, ori precum ne-ar
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alege acel drum pe noi. E limpede cã îndemnul fundamental cãtre
aceastã direcþie mi s-a transmis dinspre acea tainicã alcãtuire
sufleteascã despre care am vorbit mai sus, în care se manifes-
tau îndemnuri atavice, ca dinspre penaþii acelei Atlantide scu-
fundate a Bucovinei de odinioarã.

Aºadar, m-am gãsit dintr-o datã în sanctuarul eminescian
de la Ipoteºti sau, mai bine zis, în ceea ce trebuia sã fie aces-
ta. Cãci nu era pe atunci decît o expoziþie de fotografii alb-negru
cu o statuie de ghips în mijlocul casei, aceasta din urmã fiind
situatã într-un un loc vitregit ºi pãrãsit, în care nimeni nu voia
sã vinã sã lucreze din pricina condiþiilor de muncã mai mult decît
vitrege.

Eu mi-am þintit însã ochii, încã de la început spre þelul ideal.
(De fapt, publicasem încã din facultate o poezie care se numea
Goana dupã ideal). Nu mi-a luat multã vreme ca sã-mi clarific care
trebuia sã fie acest obiectiv ideal spre care trebuia sã-mi îndrept
toatã energia: transformarea acelui loc într-un Centru al Lumii,
ori Axis Mundi — în sensul pe care-l dã Mircea Eliade acestor ter-
meni — nu numai al lumii româneºti, ci al universalitãþii, un nucleu
eminescian pulsatoriu de energii luminate, care sã reprezinte cît
mai adecvat ºi deplin esenþa personalitãþii sale, istoricul devenirii
sale personale ºi creatoare ºi sã-i probeze limpede valoarea; care
sã atragã magnetic conºtiinþele ºi sufletele românilor dar ºi intere-
sul ºi aprecierea vizitatorilor strãini, sã-i propage constant ºi avizat
universul spiritual, sã fie o instituþie profesionistã, dar ºi vie, în
domeniul cercetãrii eminescologice care sã atragã în jurul ei ºi
sã stimuleze pe toþi cei ce lucreazã în aceastã direcþie, sã inven-
tarieze, sã adune, sã evalueze ºi sã publice periodic rezultatele
meritorii. Pe scurt, ca Ipoteºtii sã devinã un Weimar sau un Strad-
ford upon Avon românesc.

Am ajuns la aceste concluzii ºi la întocmirea proiectului de
ansamblu, dupã consultarea ºi, mai ales, comunicarea cu mu-
zeografii de elitã ai reconstituirii memorialistice de atunci, pre-
cum Horia Nestorescu Bãlceºti, Octavian Onea, Ion Arhip, Dumitru
Vãcariu, Flaviu Sabãu dar ºi, nu în ultimul rînd, cu exponentul de
elitã al breslei ºi reprezentant al ei pe plan central, inegalabilul
ºi nicicînd de ajuns regretatul Iulian Antonescu. Veneau la rând,
pe lângã ei, alte personalitãþi intelectuale ale þãrii, consultate fie
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prin colocvii organizate la Ipoteºti ºi Botoºani, cu sprijinul con-
ducerii culturale a judeþului (preºedinte — Gheorghe Jauca, pro-
fund implicat în acþiune), fie prin corespondenþã directã, fie prin
publicarea în presã sau susþinerea acelui, de fapt, prim proiect
cultural avant la lettre al structurii ºi funcþiilor viitorului
aºezãmînt eminescian complex de la Ipoteºti. 

Poate cã acest avînt ºi sprijin general mi-a venit în ajutor
precum Fortuna audaces... ªi am reuºit sã gãsesc multe infor-
maþii, sute de obiecte, documente, cãrþi, fotografii, dar ºi persoane
cu amintiri utile; dar, mai ales, am putut configura ºi realiza restau-
rarea pe baze autentice a casei memoriale, expoziþia interioarã
a acesteia, ca prim element din marele proiect al aºezãmîntului
pe care îl susþinusem ca tezã oficialã de atestare în muzeografie
ºi obþinusem nota maximã. La întrebarea „de ce aþi fãcut aces-
te lucruri?“ nu pot rãspunde altceva decît cã simþeam un impe-
rativ categoric, ca un val interior uriaº care mã direcþiona fãrã
drept de alegere într-un singur sens încît, realmente, nu mai vedeam
ºi nu mã mai interesa altceva, din tot ce aº putut face atunci (poate
doctorate, mutare în metropole consacrante, sau mãcar adunarea
de probe doveditoare pentru confruntãrile de mai tîrziu etc.) decît
îndeplinirea þelului validat ºi stabilit pe care, deºi eram, o! atît de
tînãrã! îl resimþeam ca pe o necesitate culturalã gravã ºi stringen-
tã la nivel naþional, deci aveam conºtiinþa clarã ºi stimulatoare a
importanþei acþiunilor mele precum ºi a potrivirii timpului ºi omu-
lui cu misiunea astfel configuratã.

La capitolul „dificultãþi“, din inventarul structurãrii interioa-
re a acestui rãspuns nu voi invoca nici precaritatea dotãrilor nici
dificultatea navetei în frigul atroce al iernilor ipoteºtene. ªi nici
rãsplata pecuniarã mai mult decît simbolicã ºi perfect invers pro-
porþionalã cu munca; sau lipsa personalului specializat cu care
sã împart din multele treburi, cãci pe atunci veneau vizitatorii ºuvoi
la Ipoteºti ºi trebuia sã le vorbesc tuturor! Cãci nu le resimþeam
ca atare. Era doar strãvechea meteahnã ancestralã ºi regretabilã
a neamului nostru binecuvîntat cu atîtea alte daruri: invidia miori-
ticã, aceea ce a fãcut mereu ca orice „ortoman“ care probeazã
o dotare („oi mai multe...“) ori niºte capacitãþi ºi calitãþi („feþiºoara
lui, spuma laptelui”) sã devinã automat þinta dorinþei imperioase
a altora de a-l suprima spre a-ºi însuºi avutul sãu (citeºte: ºi merite,
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realizãri, poziþie, prestigiu, aurã, nu numai cele materiale.). Dar
nu numai Mioriþa vesteºte testamentar acest rãu fãrã de exor-
cizarea cãruia nu ne vom mîntui, ci ºi basmele noastre ! Iatã,
de pildã, veºnica victorie a Spînului impostor în faþa feciorului de
împãrat autentic, obþinutã ºi menþinutã datoritã onoarei acestu-
ia de-a nu-ºi cãlca jurãmîntul fãcut în fîntînã, drept pentru care
acesta din urmã tot pleacã mereu dupã sãlãþile din grãdina ursu-
lui, în timp ce Spînul dã interviuri (pardon!), merge la ospeþe
împãrãteºti, înveºmîntat într-o identitate jefuitã.

În domeniul strict al universului eminescian a fost Perpessicius
acela care a dat, cu multã vreme în urmã, o diagnozã a aces-
tui fenomen care, privit în perspectivã istoricã, depãºeºte aria
editãrii lui Eminescu ºi se prelungeºte mult dincolo de graniþa ju-
mãtãþii de veac cînd a fost formulatã: „Cu rare excepþii, fiecare
nou editor a gãsit cu cale sã arunce o piatrã în grãdina ante-
cesorului, pentru ca mai ferit sã-ºi impunã roadele micei sale
ferme. Strãvechea imaginã a cursierilor luminii, nicãieri n-a fost
mai puþin invocatã, ca pe acest stadion, vast de peste jumãtate
de veac, al ediþiilor lui Eminescu. ªi nu rare ori, preluînd facla
din mîna alergãtorului, urmaºul avea grijã sã-i aplice, în loc de
mulþãmitã, o loviturã de graþie. Caii de poºtã, ce rãzbiserã prin
gloduri ºi hopuri pînã la staþia din urmã, se cuveneau nu numai
schimbaþi, dar ºi omorîþi.“

Dar mi-a fost mereu reazãm însãºi existenþa, în cultura ºi
în istoria noastrã spiritualã, a lui Eminescu, acela care a întrunit
într-o singurã viaþã, vai, atît de scurtã! mai multã lucrare înteme-
ietoare, dar ºi mai multã suferinþã, decît oricine. În exemplul scri-
sului ºi trãirii sale am gãsit ºi gãsesc mereu rãspunsuri valide
la întrebãrile, neliniºtile, incertitudinile tuturor vîrstelor unei vieþi,
precum într-o carte sfîntã ce-ºi deschide aripile atît sufletelor sim-
ple — dar doritoare de alinare — cît ºi iniþiaþilor obsedaþi de absolut
care-i cautã mandala spre a-i înþelege ºi urma mesajul esoteric.
Pilda tulburãtoare a tuturor acestora care s-au simþit chemaþi
imperios ºi irevocabil sã contribuie la iluminarea ºi propagarea
mesajului sãu, dãruindu-ºi întreaga viaþã ºi energie în aceasta
chemare magneticã, numindu-se ei fie Perpessicius, Cãlinescu,
Vianu, Ibrãileanu, Rosa Del Conte, Constantin Noica, Amita Bhose,
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Svetlana Paleologu Matta, Petru Creþia, Ioana Em. Petrescu,
D. Vatamaniuc ori altminteri, mi-a stat în faþã ºi mie, pãstrînd
proporþiile ºi, mutatis mutantis, ajutîndu-mã sã conºtientizez cã
acest misionariat se instituie, atunci cînd te onoreazã prin alegere,
pentru cel puþin o viaþã de om.

Din pãcate, tocmai datoritã acestui pãcat ancestral invocat
mai sus, nu am putut duce la bun sfîrºit Marele Plan pe care cred
cã, lãsatã sã-l îndeplinesc în acelaºi ritm, aº fi reuºit sã-l întrupez
aievea, cãci cu puþin timp înainte de inaugurarea Casei Memoria-
le restaurate, am fost informatã cã...am fost mutatã ca director
al altei instituþii culturale botoºãnene! Cum pe atunci nu era cale
de întoarcere a unei decizii deja luate la nivele ierarhice superioare,
nu am putut decît s-o iau de la capãt în altã parte ºi apoi iar în
alta, (numindu-se aceasta, de pildã, Teatrul dramatic „Mihai
Eminescu“ pe care l-am condus în vremurile grele ale autofinanþãrii),
încercînd peste tot sã-mi fac datoria dupã modelul lui Eminescu,
acela care n-a obosit niciodatã în a lua orice chemare a sorþii drept
o datorie de onoare. Dar, cine poate ºti, poate cã trebuia sã-i urmez
ºi un alt îndemn: „ºi trãieºte, chinuieºte,/ ºi de toate pãtimeºte/
ºi-ai s-auzi cum iarba creºte!“ 

În tot acest timp însã nu m-am depãrtat de Eminescu ºi
de þelul tinereþii mele înflãcãrate ºi am continuat sã scriu, sã vor-
besc, sã caut, sã descopãr mereu cîte ceva mai puþin cunoscut
sau aprofundat din universul sãu (de pildã, ipostaza lui de inter-
pret vocal, pe care am probat-o printr-o carte ºi printr-o casetã
muzicalã anexã în care i-am restaurat ºi interpretat în premierã
repertoriul muzical!); ºi deci, în ultimii ani, sã-i ºi cînt cîntecele
sufletului sãu profund. Aceeaºi Fortuna mi-a suflat iar pînzele,
dar în altã direcþie, sprijinindu-mã sã ajung în multe locuri, nu
numai în þarã, dar ºi în largul lumii, chiar peste Ocean, unde nu
am pierdut nici un prilej de a-l face prezent pe Eminescu cel adevã-
rat, vorbindu-l, povestindu-l, recitîndu-l, cîntîndu-l, aºa încît, de la
o vreme am înþeles cã, de fapt, eu nu am pãrãsit niciodatã aºe-
zãmîntul muzeal eminescian, ci, malgrè leur, doar mi l-am luat
arheal în spinare, precum melcul cochilia sa ºi l-am purtat prin
lume oriunde am gãsit oameni doritori sã-l cunoascã, sã-l reîn-
tîlneascã în esenþa lui.
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Chiar dacã am plecat fizic de la Ipoteºti, nu din vina ºi voia
mea, (cãci dacã ar fi fost dupã mine, aº fi rãmas acolo ºi dincolo
de viaþã!), acel model de dezvoltare viitoare a aºezãmîntului, con-
ceput de mine atunci, a fost în bunã mãsurã apropriat de oficia-
litãþile locului, aplicîndu-le în bunã mãsurã în operã, unele rãmînînd
însã nerealizate, înfãptuindu-se însã altele, într-un proces dina-
mic de evoluþie.

Desigur cã un Aºezãmînt muzeal Eminescu nu se poate
niciodatã considera perfect împlinit, el poate comporta mereu
alte înfãþiºãri, ameliorãri, alte concepþii de organizare, dupã chi-
pul gîndirii fiecãrui chemat. Îmi amintesc, de pildã, cã la o consfã-
tuire despre asemenea modele de urmat, Al. Piru a contrariat
pe cei prezenþi spunînd cã e suficient un obelisc impunãtor, cãci
nici o variantã nu va fi mereu consideratã perfectã. Oricum va
evolua însã în viitor forma acestui aºezãmînt, un lucru este însã,
cred, important: ca acolo sã se gãseascã cu adevãrat Eminescu
în fondul sãu esenþial ºi, mai ales, sã fie acolo un centru viu, activ
ºi iradiant de energie luminatã, sufleteascã ºi spiritualã, care,
de fapt, este reprezentativã pentru spiritul eminescian, aºadar
sã corespundã nu numai în literã, ci ºi în spirit înaltului þel, nu
doar sã se îndeplineascã niºte „acþiuni“ programate, reci ºi va-
nitoase, vide de spiritul sãu, ori, horror dictu!, din oculte interese
materialiste.

ªi acestora dar ºi celor ce ne vor urma în existenþa pãmîn-
teascã modesta mea lucrare catã sã întãreascã acelaºi îndemn:
de-a încerca sã-l înþelegem profund pe Eminescu, nu doar în ana-
liza superficialã a cîtorva poezii — care pe unii îi obosesc prin prea
multa lor repetare mecanicã — ci ºi în marea lui lecþie de conºtiinþã,
de culturã, de viaþã ºi de caracter ce ne-a lãsat-o; sã ne apro-
priem modelul sãu existenþial, astãzi cu disperare necesar, al unui
om pentru care datoria faþã de ce avea a da sta întotdeauna în
faþa interesului a ceea ce avea a primi. Sã nu examinãm doar
cu mintea scrisul sãu, uneori din motive orgolioase de afirmare
sau promovare profesionalã ori socialã, ci ºi cu participare com-
prehensiv-afectivã, profund umanã, amintindu-ne, deci, îndemnul
cuprins în aserþiunea lui: „Dar orice cugetare generoasã, orice
descoperire mare purcede de la inimã ºi apeleazã la inimã (...)
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ea este singura care se miºcã în aceastã lume eternã (...) ea
este orologiul ei.“

O REALITATE ªI O REALIZARE

Gabriel Strempel
Când în jurul datei de 20 martie 2005 am primit, invitaþia

din partea Domnului Dr. Silvestri, preºedintele executiv al Asocia-
þiei Române pentru Patrimoniu sã particip la decernarea premiilor
de excelenþã ale Asociaþiei am stat la îndoialã dacã sã mã duc
sau ba. Pe cât posibil, mã abþin de la manifestãri ºi ºedinþe, cãci
încã nu m-am dezintoxicat cu totul de mulþimea orelor pierdute
fãrã rost din cei 40 de ani de slujbaº sub comuniºti. Dar vãzând
cã sunt eu însumi nominalizat pentru un premiu, ºi nu pentru o
carte oarecare, ci pentru cele patru volume din Catalogul ma-
nuscriselor româneºti, n-am putut refuza. S-au adãugat la adrese-
le oficiale ºi insistenþele telefonice ale unor domniºoare extrem
de politicoase, lucrând pentru organizaþie, ºi facilitãþile de trans-
port promise, toate de naturã sã mã scoatã din casã fãrã regrete.
Într-adevãr, în seara de 23 martie, exact la ora convenitã, a venit
o maºinã ºi m-a luat. Mai era în maºinã profesorul de la Univer-
sitate, Grigore Brâncuº, prieten de aproape 60 de ani, care mi-a
dat o anumitã garanþie cã Asociaþia este condusã de o auten-
ticã personalitate ºi nu m-am înºelat.

Era lume multã la Clubul Floreasca, destul de amestecatã,
dar au fost prezente ºi figuri de primã strãlucire ale ºtiinþei ºi
culturii româneºti. Nu voi a da nume, ca sã nu lezez pe cei pe
care nu-i cunoºteam direct dar, în total, s-au desfãºurat premie-
rile dupã cutuma civilizatã.

Un cuvânt pentru premiul meu. Catalogul manuscriselor
româneºti, lucrare de importanþã naþionalã (n-o spun eu, ci mul-
þimea cercetãtorilor care o utilizeazã), a fost elaboratã contra
cronometru, sub ameninþarea dislocãrii fondului de manuscrise,
care fusese luat abuziv, ºi cel de documente istorice, de cãtre
Arhivele Statului (ºi care a refuzat sã-l retrocedeze, în pofida tutu-
ror stãruinþelor). Mai bine de 15 ani am lucrat la acest instru-
ment de orientare, în cel mai vast fond de manuscrise româneºti
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al þãrii. De la lucrãri religioase, cronici ºi literaturã popularã ºi
pânã la manuscrisele clasicilor noºtri, totul a fost descris în cele
5920 de volume cercetate. Iatã, mã uit în urmã ºi mã mir eu
însumi de marea forþã pe care am depus-o la elaborarea aces-
tui corpus, într-adevãr de importanþã naþionalã. Volumul al patrulea
are o postfaþã în care mãrturisesc despre greutãþi, ºi nu numai...

Dar toate trec ºi se uitã. Rãmâne aceastã frumoasã Diplomã
de Excelenþã, pentru care mulþumesc ºi pe aceastã cale Dom-
nului Dr. Artur Silvestri ºi îi doresc multe realizãri de suflet, cum
a fost ºi cea la care m-am referit mai sus.

REGIMUL DISPERATULUI

Tudor Octavian
Târziu, la maturitate, ca sã nu spun la bãtrâneþe, mi-am dat

seama cã sunt dator familiei mele, formaþiei mele, þãrii mele ºi
culturii ei, ºi cu altceva decât proza ºi literatura de ficþiune; aceas-
ta nu cã nu ar fi de ajutor, dar am simþit un fel de vinovãþie în con-
tul altora, m-am simþit dator sã fac treaba pe care ar fi trebuit sã
o facã atâþia alþii prin natura profesiei ºi prin punctul de vedere al
banilor pe care i-am încasat de la România o viaþa întreagã.

Prin 1997-1998, am realizat cã apar în galeriile de artã
ºi chiar în consignaþii lucrãri absolut minunate ale unor mari pic-
tori despre care nu se ºtia chiar nimic sau se ºtiau foarte puþine
lucruri, ºi atunci am procedat la o documentare în regimul dis-
peratului adicã a omului care, manevrând garanþia unui timp mai
relaxat de lucru, trebui sã facã singur ºi într-un timp foarte scurt
ceea ce nu au fãcut alþii.

Aºa s-a nãscut cartea „Pictori Români Uitaþi“, ca sã ºtie ºi
urmaºii românilor care au colecþii particulare de artã ce au în casã,
în ce au crezut pãrinþii lor ºi ce este de fãcut ca sã valorifice un
fond foarte mare de tablouri risipite în multitudinea de case.

Am constatat cã fenomenul numit „conflictul dintre gene-
raþii“ produce efecte aberante de care generaþiile nu sunt con-
ºtiente, unul fiind acela cã nu se sesizeazã importanþa perpetuãrii
valorilor prin efort raþional de transmitere a informaþiei. Sunt foarte
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mulþi oameni care deþin obiecte de artã ºi nu ºtiu ce valori au
de fapt.

Am cunoscut persoane care au vândut pe nimic mobilier,
tablouri, sculpturi ºi alte obiecte de mare valoare pe care le aveau,
pentru cã pãrinþii au fost neglijenþi ºi nu le-au explicat între ce
bunuri culturale au crescut ºi s-au format din care cauzã, nu numai
cã am întocmit aceastã carte dar public mai departe monografii
despre câþiva artiºti precum — Jean Cheller, Ipolit Strâmbu,
Artacchino, Otilia Mihail Oteleºeanu, întru cunoaºtere ºi preþuire.
Sunt conºtient de realitatea cã, odatã intraþi pe piaþa europeanã
a operelor de artã, toate ierarhiile stabilite în jumãtatea de veac
de izolare vor fi revãzute ºi cã e necesar sã ne facem noi ordine
în casa noastrã ca sã putem purta un dialog cultural ºi de piaþã
cu maximã compatibilitate.

Suntem o þarã sãracã ºi nu atât de dãruitã cultural cum
ne place sã credem, dar nu într-atât de sãracã încât sã nu for-
þãm ignoranþa generalã ºi sã valorificãm cu maxim de profit eco-
nomic ºi spiritual ceea ce cu adevãrat avem.

Nu este normal sã avem pe piaþã opere de artã, tablouri
de acum mai bine de un veac, semnate de buni artiºti cu studii
complexe în þarã ºi pretutindeni, care se vând cu douã-trei sute
de euro, când în Europa atât în „Târgurile de Purici“ cât ºi la case-
le de licitaþie discuþia preþurilor se produce mult mai generos.

CUM I-AM DESCOPERIT 
PE ISTRO-ROMÂNI?

Ervino Curtis
Mi-am dedicat mulþi ani din viaþa mea României, þarã pe

care o iubesc ºi pe care o consider a doua mea patrie ºi sînt
de acord cu cei care spun cã aceastã þarã trece prin mari riscuri
în acest moment. Cel mai mare dintre ele ar fi pierderea identi-
tãþii culturale. Capitalismul, democraþia, însãºi Noua Europã pot
sã fie importante ocazii de creºtere dacã, în acelaºi timp, se afirmã
ºi se dezvoltã în poporul român o puternicã atitudine culturalã,
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autonomã ºi bazatã pe cunoaºterea propriilor rãdãcini, ca ºi în-
þelegerea dimensiunii lui internaþionale, de legãturã între Vest ºi
Est, pe care România a ilustrat-o întotdeauna, în lungul ei parcurs
istoric.

Tot ceea ce a adus valoare ajunsã în cîmpul social intern,
conduce la o imagine a României ºi a poporului ei, prin interme-
diul culturii ºi istoriei, care aºeazã þara în primul plan al Europei.

Totuºi, chiar dacã multiple iniþiative pozitive de nivel public
sau privat aratã cã România exceleazã în diverse domenii, este
evident cã imaginea ei în exterior este mai degrabã compromisã
de numeroase fapte de „cronici criminale“ unde apar drept pro-
tagoniºti diverºi români. Prin ideea de „Columnã a lui Traian“, ce
constituie un simbol al poporului român în strãinãtate, s-ar putea
ajuta — indiferent dacã ºi-ar propune un target intern — aceastã
afirmare ºi reconstrucþie a imaginii României, pe care noi o ºtim
bine cã nu este aceea care apare în unele cotidiene internaþionale.

Orice construcþie trebuie sã aibã baze solide pentru a fi du-
rabilã. Orice reconstrucþie solicitã încã mai multã atenþie ºi grijã.
Ea trebuie fãcutã, chiar dacã adesea instituþiile româneºti nu au
avut sensibilitatea ºi stãruinþa de a construi în raport cu atîþia
oameni de bunã-voinþã, de peste tot, care, români sau nu, iubesc
România în lume. S-au pierdut astfel atîtea bune ocazii ºi poate
se vor mai pierde.

În 1987 am fondat „Asociaþia Culturalã Italiano — Românã
Decebal“ care are ca scop principal acela de a face cunoscut
italienilor, în special acelora care locuiesc în spaþiul cuprins între
Regiunea Friuli, Veneþia Giulia ºi Trieste, cultura, istoria ºi tradiþii-
le poporului român. În manierã aproape naturalã, am reþinut ca
un argument important al programului asociaþiei sã fie acela pri-
vitor la istroromâni.

Într-adevãr, poziþia privilegiatã din Trieste îmi permitea sã
ajung în numai o orã cu maºina în localitatea în care era docu-
mentatã aceastã populaþie.

Aveam în suflet o mare curiozitate pentru faptul cã o cu-
noaºtere aprofundatã a acestei populaþii am fãcut-o citind cãrþi
de istorie a literaturii ºi lingvisticii româneºti.

Aceasta s-a întâmplat dupã ce un profesor istrian — pe
care-l cunoºteam — m-a contactat, în 1985, pentru cã dorea o
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traducere din românã în italianã a unei scurte poezii care era
un fragment dintr-o carte pe care o doamnã vârstnicã ce trãia
în Ancona i-a trimis-o. Când fragmentul a ajuns în mâinile mele
mi-am dat seama cã era intitulat „Calendarul românilor din Istria“
de Andrei Galvina.

Am cerut repede explicaþii prietenului meu profesorul care
mi-a rãspuns cã doamna în cauzã era chiar soþia lui Andrei Galvina
ºi cã el, la solicitarea sa, a scris un articol despre istoria românilor
din Istria care, pentru noi, erau în mod obiºnuit cunoscuþi ca ºi
cãlãuze. Imediat totul mi-a devenit foarte clar cel puþin din punct
de vedere geografic, deoarece era zona care, în centrul Istriei,
îmbrãþiºa Muntele Maggiore.

Abia în mai 1991, în timpul unei pauze a unei consfãtuiri,
gãsirãm timpul pentru a merge la Zejane unde am auzit spunân-
du-se cã încã se vorbea în dialect istroromân. Înainte de aceas-
ta, cunoscând limba englezã, germanã ºi românã, nu ºtiam un
cuvânt din croatã sau altã limbã slavã.

Când am ajuns la Zejane ºi am privit împrejur, am înþeles
imediat unul dintre motivele pentru care românii sunt menþionaþi
în izvoare de-abia în mare parte în secolul XV. Într-adevãr, pano-
rama din jurul meu semãna cu cea a Carpaþilor: munþi rotunjiþi,
nu foarte înalþi, mult verde, diverse pãºuni, un aºa-numit peisaj
mioritic. Acei români dupã ce au rãtãcit la infinit aici se simþeau
acasã.

La Zejane, atunci era un birt care deasemenea se conside-
ra centrul fizic ºi social al satului, cu cei 172 de locuitori. Când
intrai gãsii un tânãr hangiu care turna vin la diverºi clienþi ºi vor-
bea însufleþit cu ei în croatã. Eu mã apropiai ºi cerui în românã
un pahar cu vin.

Spre surprinderea mea, am început sã vorbim aºa ºi sã
ne înþelegem cu oarecare dificultate, eu vorbind româneºte iar
el vorbind în dialectul sãu istroromân care dãdea impresia cã avea
multe cuvinte slave dar ºi unele italiene. Emoþia a fost mare.

În citirea a cãrþii lui Ion Maiorescu „Itinerar în Istria“, desco-
perisem acest scriitor român pe care l-a încercat aceeaºi emo-
þie când a auzit ºi el pentru prima datã cum vorbeºte un istro-
român. Acesta a fost începutul: dar, din pãcate, întrerupt de rãzboiul
care, dupã câteva luni, trebuia sã implice toate republicile din
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Federaþia Iugoslavã, inclusiv Croaþia. De-abia în 1992, chiar dacã,
atunci, conflictul era neterminat, am mers pentru a doua oarã
la Zejane. Între timp, cunoscusem un mare cultivator ºi iubitor
al cauzei istroromânilor, doctorul Petru Emil Raþiu, care trãia ºi
trãieºte la Roma. Din acest moment, istroromânii au fost întot-
deauna un element al interesului meu ºi numai apoi am descope-
rit cât de deosebiþi erau istroromânii din Trieste.

Aceastã întâmplare m-a împins, în 1996, la organizarea
primei conferinþe internaþionale fãcutã în limba, cultura ºi isto-
ria istroromânilor pe lângã Fiera din Trieste, sub egida Comu-
nitãþii Europene. Întâlnirea a fost un mare succes având în vedere
participarea a trei dintre cei mai învãþaþi în acest domeniu, prof.
Kovacec din Zagabria, prof. Neiescu ºi prof. Mocanu din Cluj, în
afarã de politicieni ºi diplomaþi italieni, croaþi ºi români.

Cu acest prilej, a fost tradusã în italianã, pentru prima datã,
cartea lui Ion Maiorescu „Itinerar în Istria“, de cãtre ing. Elena
Pantazescu, Secretara Generalã a Asociaþiei Decebal; a fost orga-
nizatã ºi o expoziþie fotograficã a locurilor, costumelor, cãrþilor
ºi documentelor despre istroromâni. Pe lângã aceasta, circa o
treime din participanþi au fost istroromâni.

Asemenea iniþiative l-au determinat pe doctorul Raþiu sã fon-
deze o asociaþie cu un singur obiectiv: istroromânii, cu numele
de Andrei Galvina ºi sã înceapã o subtilã operã culturalã ºi în satele
croate interesate.

Am participat cu plãcere la unele din aceste iniþiative ºi, în
timp, întotdeauna am continuat sã promovez cunoaºterea aces-
tei culturi prin intermediul diverselor conferinþe, expoziþii, iar în
cele din urmã cu introducerea unei bogate secþiuni despre istro-
români în site-ul Asociaþiei Decebal.

Am avut plãcerea de a-i avea ca oaspeþi în propria casã
pe cei care au studiat in profunzime despre istroromâni, prof.
Kovacec, prof. Sârbu ºi prof. Neiescu. Dar cel mai important lucru
care trebuia fãcut, dar care niciodatã nu mi-a reuºit, a fost acela
de implicare directã a istroromânilor ca promotori pentru apãrarea
istoriei, culturii ºi limbii lor. Normal cã pentru a face aceasta, e
nevoie ca instituþiile publice din cele douã state, Croaþia ºi Româ-
nia, sã demonstreze mai concret prezenþa activã în traducerea
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în proiecte concrete a acestor directive ale Uniunii Europene
despre cultura ºi limba minoritãþilor. Doar aºa se poate încerca
salvarea acestei culturi reale care e un patrimoniu al Europei ºi
al întregii umanitãþi.

Din partea mea, cu modestie, voi încerca sã continui mica
mea contribuþie pentru ca nimeni sã nu uite cã, într-un îndepãr-
tat colþ al lumii, un mic popor a cãrui culturã ºi limbã au rezis-
tat timp de aproape douã milenii, nu îºi poate sfârºi faza sa activã
ºi realã, pentru a fi îndepãrtat ºi delimitat doar în istoria literaturii.

CUVÂNT DE SLUJIRE

Dumitru Bunoiu
MOTO: „Adevãrul, fie cât de abstract, nu poate fi conceput

fãrã o influenþã asupra vieþii pãmânteºti“ — William James „Psi-
hologia ºi educaþia”

„Omul este ceea ce înfãptuieºte“, cãci în ciuda trecerii tim-
pului, ne regãsim în spiritul ºcolii, al educaþiei pentru împlinirea
ºi consolidarea faptei, a caracterului tinerei generaþii prin credin-
þã, cunoaºtere ºi iubire de adevãr.

În grila de valori a procesului ce se desfãºoarã în ºcoalã,
truda, talentul ºi moralitatea sunt repere de la care nu se ab-
dicã. Sã nu creãm fântâni frumoase fãrã apã. cãci trebuie „sã
fii drept, înainte de a fi generos“ (Chamfort)

Paradoxul vremurilor este cã avem clãdiri mari, dar suflete
mai mici, avem mai multe cunoºtinþe, dar mai puþinã înþelepciu-
ne. Am cucerit atomul, dar nu am biruit prejudecãþile, Uitãm omul
dinãuntru, pentru chipul fals ºi comercial de alãturi. Iatã pentru
ce în slujirea idealului de a forma, prin muncã ºi dãruire, carac-
tere puternice, ºcoala este factorul decisiv.

Revista „Cuget Liber“, din Târgu Jiu, este graiul comun care
rãspunde dorinþei permanente a elevilor ºi a corpului profesoral
din instituþie, de a avea propria tribunã, mijlocul comunicãrii ºi afir-
mãrii talentului ºi corectãrii, prin materie scrisã spre OPERA,
atunci când, cu bunã ºtiinþã, opera va fi fost bun de patrimoniu.
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Cutezãtoare, eternitatea adolescenþei pãstreazã spiritul crea-
tor, frumosul absolut, zâmbetul adevãrat al bucuriei ºi bunãtãþii,
focul ce nu se stinge, zidind personalitatea umanã, naþionalã ºi
istoricã.

Acest vector de credinþã îl slujim atât conducerea institu-
þiei cât ºi colectivul redacþional al revistei, întru afirmarea ºi im-
punerea în ªcoala Româneascã prin tradiþie creºtinã nesecatã
ce conservã ºi afirmã fiinþa naþionalã, înþelepciunea „Celui ce zice,
tace ºi pãstreazã“ în cuget ºi simþire fapta, în veacul cel veºnic
al vieþii noastre.

Prin editarea revistei „Cuget Liber“, Fundaþia Cultural-ºtiin-
þificã „General Gheorghe Magheru“ din cadrul Grupului ºcolar cu
acelaºi nume, se constituie într-un centru de culturã cu largã des-
chidere cãtre toate categoriile de condeieri, fie cã aceºtia sunt
de vârstã ºcolarã, fie cã sunt consacraþi în arta scrisului. Elevi
ºi profesori, poeþi ºi prozatori, academicieni ºi critici literari, jur-
naliºti ºi reprezentanþi ai cultelor participã trimestrial la desãvâr-
ºirea unei ctitorii ce s-a bucurat în toþi cei zece ani de apariþie
de aprecieri favorabile, elogii, fiind premiatã de fiecare datã la
concursurile ºcolare naþionale ale revistelor de gen. Pentru noi,
profesorii ºi elevii de aici, din Tg-Jiu, pentru toþi cei care ne scriu
ºi colaboreazã cu revista „Cuget Liber“, editarea revistei este un
act de culturã naþionalã. Pentru noi, Cugetul ºi Cuvântul sunt epifa-
nii ale neamului românesc.

Parafrazându-l pe Miron Costin, putem spune cã, în Gorj
ºi în România biruit-a „Cugetul Liber“. Nu avem pretenþia cã am
întemeiat o „Universitate Culturalã“ precum ctitoria lui Nicolae
Iorga de la Vãlenii de Munte, dar ºi la noi vin cãrturarii ºi iubitorii
de culturã ca la un izvor de spirit, þinând fãclia la fel de prezen-
tã ºi de treazã. Prin promovarea culturii întãrim conºtiinþa na-
þionalã, ne înscriem în perimetrul universului creat de înaintaºii
noºtri pe tãrâmul scrisului. Nu cultura a fost chematã în toate
veacurile sã insufle ideea naþionalã? Nu cultura a þinut treaz spi-
ritul neamului nostru românesc? Nu cultura a chemat întotdea-
una la solidaritate? Sã ne amintim doar câþi patrioþi, câte valori
culturale s-au strâns în jurul „Astrei“, au fraternizat întru acelaºi
spirit ºi ideal românesc. A-i îndruma pe cei care sunt pe bãncile
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ºcolii, pe cei ce bat la porþile afirmãrii ºi a sluji þelului nobil de
dascãli — iatã chintesenþa noastrã, a celor de la „Cuget Liber“,
a mea personalã în calitate de profesor ºi de director al acestui
locaº de învãþãmânt! Simion Mehedinþi considera „Gazeta Tran-
silvaniei“ ºi „Convorbiri Literare“ drept „Faptã româneascã“ ºi
dovedea cã poporul român are evlavie pentru culturã. Revista
„Cuget Liber“ nu este altceva decât o faptã româneascã. Filosoful
ºi profesorul C. Rãdulescu Motru a fost ales membru al Acade-
miei Române, cum singur mãrturisea, nu ca reprezentant al miº-
cãrii filozofice, „insuficient de impunãtoare“ la vremea aceea — în
1923 — ci din postura de publicist care contribuise la „propãºirea
culturii naþionale prin scrieri literare ºi editare de reviste“. 

Revista „Cuget Liber“ ºi-a propus legãmântul cu viitorul. Marii
cãrturari, ai neamului românesc Kogãlniceanu, I. Ghica ºi
Alecsandri fãceau acelaºi legãmânt: când lansau la Iaºi, în 1844,
revista „Propãºirea”; În acelaºi an la Sibiu, Slavici lansa „Tribuna”;
în 1922, la Bucureºti, Arghezi scotea de sub tipar „Cugetul româ-
nesc“ ºi nu în ultimul rând, la 25 decembrie 1908, Nicolae Iorga
lansa la Vãlenii de Munte revista „Neamul Românesc Literar“.
Revista „Cuget Liber“ strânge la curtea sa cãrturarii Gorjului ºi
ai þãrii tot astfel cum se întâmpla la curþile voievodale la vremea
Principatelor Române, iar ºcoala pe care o conduc în calitate de
director a dat ºi dã societãþii oameni de înaltã þinutã moralã ºi
profesionalã: asistenþi, lectori ºi profesori universitari, persona-
litãþi recunoscute în artã, culturã, învãþãmânt de toate gradele,
medicinã.

Cugetul ºi Cuvântul, atribute sacre ale omului, dau chinte-
senþa, rolul ºi rostul nostru de dascãli ai unui locaº de învãþãmânt —
model ºi de ctitori ai unei reviste ºcolare alãturi de care pãºim
cu mândrie în lume.

UN VIITOR CONFUZ

Theodor CODREANU
În structura mea interioarã, sunt un prozator care a ajuns

de timpuriu la înþelepciunea zãdãrniciei verbiajului romanesc,
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transbordându-mi vocaþia în alte forme de naraþiune. Camil
Petrescu avea teoria vârstelor creatoare: adolescenþa pentru
poezie, tinereþea pentru teatru, maturitatea pentru roman ºi se-
nectutea pentru filozofie. Eu am început atipic — ca romancier ºi
autor de aforisme, formã de filosofare vie ºi concentratã, conti-
nuând cu eseul critic ºi cu hermeneutica interdisciplinarã, evo-
luatã spre transdisciplinar ºi transmodernism, din ultimii ani. Dar
cred cã darul povestirii, moºtenit de la mama, stimulat încã din
copilãrie de descoperirea în podul casei unei fete, vecine de joacã,
a basmelor lui Petre Ispirescu, s-a insinuat în toate scrierile mele.
„Disciplina“ rigorii aforistice se pare cã a venit, temperamental,
pe linie paternã, tata fiind un meseriaº fierar îndemnatic ºi aprig,
totodatã, ceea ce mi-a dat impulsul de polemist ºi de luptãtor
cu arma logicii. Altfel spus, am vãzut de timpuriu structurile interne
ale lucrurilor ºi am avut tendinþa sã le „dezbrac“ de deºertãciu-
nea formelor, care, în scris, devin detalii „inutile“. De aici tendinþa
de a contracara frunziºul cuvintelor cu demonul concentrãrii din
care a ieºit ceea ce Edgar Papu a numit „un gânditor aforistic“.
De altfel, „debutul“ meu s-a produs cu un aforism, reprodus de
Geo Dumitrescu la „Poºta redacþiei“, în 1968, în revista Româ-
nia literarã, unde am debutat ºi ca autor de criticã literarã pole-
micã, datoritã aceluiaºi Geo Dumitrescu, în anul urmãtor. În 1970,
deja aveam „definitivat“, în linii generale, volumul de aforisme Frag-
mentele lui Lamparia (la început, cu alt titlu), Lamparia fiind un
personaj misterios din romanul Varvarienii, rãmas ºi el nepubli-
cat pânã la 1989 din pricina cenzurii comuniste. Din întâlnirea
antinomicã roman/aforism, ambele înãbuºite de cenzurã, s-a nãs-
cut eseul critic, prin care am putut dobândi constanþa apariþiilor
publice din 1969 pânã în 1989. Ultimul care a încercat sã mã
„recupereze“ ca autor aforistic ºi ca romancier a fost un povesti-
tor din descendenþa lui Ion Creangã, Ion Istrati, în perioada când
el însuºi încerca sã se salveze de sechelele proletcultismului. Ion
Istrati m-a publicat în 1970, la reapariþia Convorbirilor literare,
cu cinci capitole din romanul Marele zid, iar în Scânteia mi-a de-
dicat un substanþial articol, reproducându-mi un grupaj de aforisme
ºi exprimându-ºi încrederea cã „despre Theodor Codreanu are
sã se mai audã“.
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În liceu, autorii care m-au marcat decisiv au fost Dostoievski,
Eminescu, G. Cãlinescu, iar gustul pentru aforism a venit prin
antologia de cugetãri ºi de citate celebre alcãtuitã de T. Vianu ºi
prin intermediul aforismelor lui G. Ibrãileanu. Întâlnirea cu Dostoievski
a fost extraordinarã, un eveniment similar cu vertijul fiinþial trezit
de prima dragoste. Interesul pentru Eminescu mi l-a provocat regre-
tatul profesor Constantin Parfene, devenit, dupã plecarea la uni-
versitate, probabil cel mai bun metodolog în predarea limbii ºi
literaturii române din ultimele decenii. Într-o zi, a înlocuit-o pe doam-
na Parfene la o orã de literaturã românã ºi ne-a þinut o lecþie
uimitoare despre lirica de dragoste a lui Eminescu, într-o vreme
când poetul era încã prizat mai ales prin poezia socialã ºi de inspi-
raþie istoricã. Eram pe atunci elev la Complexul ºcolar Bârlad,
devenit, dupã 1989, Liceul „M. Eminescu“. Biblioteca acestui liceu,
ca ºi ambianþa vegetalã de dincolo de ziduri, a constituit „paradisul“
adolescenþei mele, în afara atmosferei cazone din internat. Deja
în liceu aveam oarecare faimã de „scriitor“ cu „vechime“, dat fiind
cã pãstram un caiet din gimnaziu plin cu poezii ºi cu proze scurte.
Sub influenþa bogatelor lecturi din Jules Verne ºi din autori de
romane poliþiste, am scris, prin clasa a X-a, romanul Afacerea
Fenbong, citit de Constantin Parfene, care mi-a dat curaj, lãudân-
du-mi stilul alert, dincolo de stângãciile începutului. Un rol similar
l-a avut, pe atunci, un tânãr pedagog, cultivat, Mihai Patrichi, cu
care colaboram la încropirea de cuvinte încruciºate, eu cu dexte-
ritatea încruciºãrilor, el cu subtilitatea definiþiilor. De altfel, debu-
tul meu public s-a fãcut în rebus, dupã terminarea liceului. Tot în
liceu, am mai beneficiat de prietenia ºi de îndrumãrile poetului
Alexandru Tacu, pe atunci o „vedetã“ a cenaclului bârlãdean, pe
care-l frecventam.

Cum nu am intrat în viaþã pe un drum pavat cu flori, m-am
hotãrât, la terminarea liceului sã-mi port singur de grijã. Deja
proiectul meu existenþial ºi cultural se conturase. El viza o ieºire
decisivã din proletcultism ºi întoarcerea culturii româneºti spre
valorile naþionale ºi universale. Experienþa trãitã în satul româ-
nesc, completamente colectivizat în 1962, a fãcut obiectul celor
douã romane ale mele: Marele zid ºi Varvarienii, care au rãzbã-
tut atât de greu spre tipar (1981, 1998). M-am ciocnit, într-adevãr,
de un mare zid, mai mare decât cel chinezesc, fiindcã cel
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descoperit de mine era nevãzut ºi neînchipuit de parºiv, cãci venea
ºi din interior, devenit de netrecut, nu pentru mine, ci pentru ceilalþi,
prizonieri în Varvara. În lupta cu monstrul de doborât, n-am gãsit
alte arme decât cititul ºi scrisul. Salariul îl cheltuiam, în princi-
pal, pe cãrþi, încât gazda de la Orgoeºti, un sãtuc din comuna
vasluianã Bogdãneºti, unde mi-am început cariera didacticã, se
minuna cum cresc teancurile de cãrþi pe lângã pereþi, transfor-
mându-se într-o veritabilã bibliotecã. Plus de asta, mi-am asumat
rolul de bibliotecar ambulant, aducând de la centrul de comunã,
odatã la trei luni, câte o cãruþã de cãrþi, alese de mine dupã cri-
terii strict personale, fiindcã erau destinate a fi citite nu de altcine-
va, deoarece în Orgoeºtii uitaþi de Dumnezeu între dealurile
Moldovei, departe de „civilizaþie“, nu erau mai mulþi de doi-trei
cititori. Aºa cã eu am citit enorm în acei ani, mai mult decât toþi
colegii mei studenþi la un loc, de regulã tocilari de cursuri ºi vânã-
tori de note. Astãzi, mã minunez de puterea aceea de muncã
acumulativã, de intens antrenament al minþii, cu proiecte care
se nãºteau de la sine din lecturi, între care ºi un imens „tratat“
despre iubire, pentru care am fiºat în zeci de caiete, dar rãmas,
ulterior, doar în acest stadiu incipient. În anii de „dezgheþ“ de dupã
1965, a fost o vreme când am crezut, spiritualmente, în ge-
nerozitatea ideologiei „umaniste“ a socialismului, dar contrastul
dintre vorbe ºi fapte era atât de uriaº, încât am ajuns la utopiile
negative din Marele zid ºi, mai ales, din Varvarienii, roman care
s-a ciocnit de „marele zid“ al ideologilor ºi activiºtilor oficiali. Aºa
s-a ivit postura mea de „ratat ca prozator“, pierzând trenul ge-
neraþiei ’70, din care ar fi trebuit sã fac parte. A fost o dublã
izolare de generaþie: din pricina asumãrii unei existenþe în cea
mai îndepãrtatã provincie din provincia geograficã, pe de o parte,
iar pe de alta — neputinþa de a nara gratuit, într-un estetism „eso-
teric“, în realitate, pur lingvistic, cum o fãceau prozatorii de suc-
ces ai momentului, în iluzia cã au depãºit, astfel, proletcultismul
prin verbiaj estet. De fapt, îl continuau, de la antipozi, trãdând
stilul în favoarea manierei (dupã distincþia genialã a lui Caragiale).
Cine alegea o altã cale n-avea în faþã decât douã soluþii: disidenþã
de tip Paul Goma, cu plecarea inevitabilã din þarã, sau anonima-
tul marginalizãrii în provincie, în care m-am afundat eu, fiindcã
n-am conceput niciodatã cã „transferul“ în altã culturã poate
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„mântui“ climatul spiritual din þarã. Ca mine, au fost ºi alþii, unii
preferând sã nu publice nici un rând chiar pânã la sfârºitul vieþii,
cum s-a întâmplat cu Alexandru Bogza sau Alexandru Dragomir,
din generaþiile mai vechi. Eu am gãsit subterfugiul criticii literare,
dar ºi în acest domeniu cu opreliºti serioase, abandonând lite-
ratura.

Numai aparent, dupã moartea lui Gheorghiu-Dej, a încetat
bãtãlia ideologicã dintre internaþionalismul marxist-leninist ºi cul-
tura naþionalã. Dincolo de reminiscenþele legate direct de ideologia
oficialã, în resurecþie dupã 1971, aparenta antitezã proletcul-
tism/estetism, ultimul prelungit în textualism (pe care Paul Goma
l-a numit inspirat textilism), a „sublimat“ interesele kominterniste
de distrugere a specificului naþional. Aºa se explicã de ce vechii
militanþi proletcultiºti, de la Paul Georgescu ºi S. Damian la Ov.
S. Crohmãlniceanu ºi Dan Deºliu sau Ileana Vrancea s-au con-
vertit rapid la „estetism“, apoi la alte -isme, cum ar fi postmo-
dernismul. Ca istorici literari, aceºtia ºi alþii au continuat sã
prezinte în culori caricaturale scriitorii ºi curentele de orientare
naþionalã. Nici azi fenomene ca eminescianismul, sãmãnãtoris-
mul, poporanismul, gândirismul, criterionismul n-au scãpat de stig-
matul unor etichete prãpãstioase. Oficial, s-a inoculat mentalitatea
cã literatura românã a fost destinatã unui „complex al întârzierii“,
iar complementaritatea fireascã tradiþie-modernitate a fost tratatã,
la noi, ca „antitezã monstruoasã“, ca sã apelez la sintagma lui
Eminescu. Mereu s-au inventat incompatibilitãþi de esenþã între
tradiþional ºi modern (postmodern). Iar, pe de altã parte, abso-
lutizarea cercetãrii literare la nivelul „complexelor de culturã“ a
favorizat neglijarea aprofundãrii literaturii române la nivelul „com-
plexelor de profunzime“ (o încercare de a schimba grila de cerce-
tare a istoriei literaturii române a încercat Paul Anghel, într-o
lucrare hasdeianã, din pãcate nedusã la capãt), încât scriitorii
români par a fi condamnaþi la epigonism prin veºnica obligaþie a
sincronizãrii. Depãºirea acestor carenþe de cercetare istorico-
literarã a constituit cel de al doilea mare proiect cultural la care
am trudit, concretizându-se în studiile, eseurile ºi cãrþile dedicate
lui Eminescu, Caragiale, Creangã, Bacovia, Sadoveanu, Arghezi,
Camil Petrescu, Rebreanu, Marin Preda, Nichita Stãnescu, Cezar
Ivãnescu, Grigore Vieru, ca sã-i amintesc doar pe aceºtia. Ideal
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ar fi sã duc la capãt o istorie literarã în lumina noii paradigme a
transmodernismului, concept care constituie un al treilea proiect
al meu ºi care s-a concretizat deja într-o carte aflatã în curs de
apariþie. Transmodernismul e menit sã punã capãt pseudopara-
digmei culturale a postmodernismului ºi sã deschidã drum spre
un nou antropocentrism fundat pe ontologia arheitãþii eminesciene,
pe teologia neopatristicã a Pãrintelui Stãniloae ºi pe ethosul trans-
disciplinaritãþii izvorât din filosofia lui ªtefan Lupaºcu ºi þinând seamã
de contribuþii similare din Europa ºi din America, fãrã a neglija
alte culturi ºi civilizaþii.

Pariul meu existenþial ºi cultural a fost cã poþi face cultu-
rã mare oriunde te-ai afla, cã provincia nu este, prin natura
ei, strivitoare, ci poate fi „colþul“ prin care un geniu ca Eminescu
poate privi teatrul lumii, cunoscându-l prin detaºare ºi perspecti-
vã integratoare. Pariul acesta încã nu e încheiat ºi dacã îl voi
câºtiga sau nu o vor judeca alþii. Indiscutabil, el se realizeazã cu
mari obstacole de tot felul. Proiectele mele mi-au adus mari adver-
sitãþi, dar am avut ºi norocul unor prietenii încurajatoare din diverse
medii culturale. Adversari ºi prieteni m-au stimulat deopotrivã sub
varii aspecte. Nu e de ici-colea sã ai adversari ca Nicolae
Manolescu, Al. Piru, Mihai Drãgan, Ioana Em. Petrescu, Z. Ornea
ºi alþii, dar ºi prieteni ca Edgar Papu, Adrian Marino, George
Munteanu, Paul Anghel, Zoe Dumitrescu-Buºulenga, Mihai Cimpoi,
Cezar Ivãnescu sau Ilie Bãdescu, spre a mã opri doar la ei, nedrep-
tãþindu-i pe alþii, nu puþini la numãr.

În fine, un al patrulea proiect cultural care s-a nãscut, pro-
babil, tot sub imbold eminescian, este cel basarabean. El nu s-a
ivit conjunctural, dupã 1989, ci cu câþiva ani buni mai înainte,
incitat de vizionarele articole eminesciene despre Basarabia, dar
ºi de descoperirea unor scriitori ca Grigore Vieru, Ion Druþã ºi
Mihai Cimpoi, dupã 1978. Politicienii ºi oamenii de culturã din
Þarã au mari datorii morale ºi politice faþã de Basarabia, de care
nu prea sunt conºtienþi. Înainte de a ne integra în Europa, s-ar
fi cuvenit cel puþin o integrare culturalã ºi economicã pe cele douã
maluri ale Prutului. Din pãcate, politica statului român nu are un
proiect ferm în atare direcþie, umblând cu sferturi de mãsurã ºi
lãsând renaºterea naþionalã pe seama unor iniþiative particulare.
Faþã de Basarabia ºi faþã de Bucovina nordicã statul român s-a
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comportat ca faþã de sistemul de hidroameliorãri care ne-a sur-
prins pe toþi anul acesta prin inundaþiile catastrofale. Proiecte
precum pregãtirea elevilor ºi studenþilor basarabeni în România
sunt excepþia iar nu regula. Cu vreo zece ani în urmã, reuºisem,
câþiva intelectuali, printr-o campanie de presã, ca sã-i determinãm
pe responsabilii cu învãþãmântul, sã introducã în programe ºi ma-
nuale ºi autori basarabeni. Cu interminabila cursã a reformelor
ºi a manualelor alternative, în manuale au dispãrut basarabenii,
fiind preferaþi fel de fel de veleitari „postmoderniºti“. În ce mã
priveºte, am încercat sã atrag atenþia asupra fenomenului
basarabean prin multe articole ºi studii ºi prin douã cãrþi: Basara-
bia sau drama sfâºierii (2002, 2003, trei ediþii) ºi Duminica Mare
a lui Grigore Vieru (2004). E mult, e puþin? M-am strãduit, apoi,
sã atrag atenþia scriitorilor basarabeni cã luptele dintre grupurile
rivale de la Chiºinãu aduc numai ponoase miºcãrii de renaºtere
naþionalã. Pe acest fond, s-a produs biruinþa statornicã a
comuniºtilor pe malurile Bâcului, încât elementul românesc a ajuns
sã fie „minoritar“ în propria casã, reactualizând cu o forþã inima-
ginabilã procesul de rusificare a acestei nãpãstuite provincii. De
coroborãm disoluþia conºtiinþei naþionale din Basarabia cu diso-
luþia conºtiinþei naþionale în România, avem imaginea plinã de con-
fuzii a viitorului neamului românesc.

„TELEGRAFUL ROMÂN“ 
— O INESTIMABILÃ 

MOªTENIRE ªAGUNIANÃ —

Dumitru Abrudan
În peisajul presei româneºti, „Telegraful Român“, de la Sibiu,

se înscrie între publicaþiile cele mai vechi, cu apariþie neîntrerup-
tã. A fost fondat în ianuarie 1853 de cãtre mitropolitul Andrei
ªaguna, de numele cãruia se leagã ºi alte trainice înfãptuiri.

Rostul ziarului a fost clar definit chiar de cãtre ctitorul sãu,
în „Prenumeraþiunea“, semnatã împreunã cu primul redactor, Aaron
Florian, ºi lansatã cu ocazia „fondãrii Telegrafului Român“. Astfel se
face precizarea cã „tendinþa acestei gazete va fi: a împãrtãºi poporului
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român din politicã, industrie, comerciu ºi literaturã idei ºi cunoº-
tinþe practice, potrivite cu timpul amãsurate trebuinþelor lui; a-l învãþa
sã-ºi cunoascã poziþiunea ºi drepturile ce-i sunt asigurate în stat;
a-l lumina asupra intereselor care taie în viaþa privatã ºi publicã a
lui ºi a-i stimula activitatea puterilor fizice ºi morale; a da direcþiune
spiritului lui cãtrã tot ce contribuie la înaintarea ºi dezvoltarea sa ºi
a-l convinge cã numai prin îmbunãtãþirea stãrei sale materiale ºi
morale, se poate ajunge la culturã ºi fericire.“

Într-adevãr, cercetând conþinutul ziarului, chiar din primul an
de la apariþie ºi dupã aceea, putem constata cã scopul iniþial a
fost urmãrit constant. Deºi a fost întemeiat de un episcop ºi era
destinat prioritar preoþilor, totuºi „Telegraful Român“ nu s-a mãr-
ginit numai la ºtiri cu caracter bisericesc. Înfiinþat înainte de eve-
nimente precum Unirea Principatelor, dobândirea Independenþei de
Stat, realizarea Unirii celei Mari, „Telegraful Român“ nu putea ignora
astfel de evenimente, din contrã a fost vestitorul ºi creºtinãtorul
lor. A consemnat în paginile sale ºi momente dramatice precum
cele douã conflagraþii mondiale, cu consecinþele lor nefaste. A con-
damnat Dictatul de la Viena ºi a salutat mai apoi revenirea Ardealului
la patria-mamã dar a deplâns ºi a respins, de asemenea, înstrãi-
narea Basarabiei ºi a nordului Bucovinei. Cu multã îngrijorare a
sesizat apariþia la orizont a pericolului comunismului, publicând
nenumãrate articole referitoare la aceastã problemã.

Secretul dãinuirii sale neîntrerupte în timp stã în legãturã, în
primul rând, cu faptul cã a avut asiguratã imprimarea în tipografia
înfiinþatã tot de ªaguna la 1850, instituþie care dãinuieºte ºi ea pânã
azi. În al doilea rând, a rãmas, aºa cum l-a rânduit ªaguna, sub
oblãduirea Bisericii iar în al treilea rând, a reuºit, în pofida vicisitu-
dinilor, sã fie o tribunã a apãrãrii drepturilor naþionale, sociale ºi reli-
gioase ale românilor transilvãneni. Cititorii au gãsit neabãtut în paginile
sale hranã duhovniceascã pentru suflet, cunoºtinþe folositoare pen-
tru luminarea minþii, stimulent în întãrirea voinþei.

De la ªaguna ºi pânã la actualul întâistãtãtor al Mitropoliei
Ardealului, toþi mitropoliþii au fost îndrumãtorii direcþi ai „Telegra-
fului Român“. În lungul ºir al redactorilor ºi-au înscris numele,
pânã în prezent, douãzeci ºi trei de personalitãþi ale teologiei ºi
culturii româneºti. Din totalul redactorilor, treisprezece au provenit
din rândurile Academiei (mai târziu Institutului) iar azi ai Facultãþii
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de Teologie din Sibiu. Unii dintre redactori au ajuns membri ai
Academiei Române, dupã cum, iarãºi, unii au fost persecutaþi,
judecaþi ºi chiar întemniþaþi pentru opiniile exprimate în articolele
publicate ºi care n-au convenit autoritãþilor politice, „Cenzura
politicã“ n-a acceptat nici „Telegraful Român“.

Pe parcursul anilor 1876-1877 a apãrut ºi un supliment
al ziarului, cu titlul „Foiºoara Telegrafului Român“, care „a servit
de organ literar al cercului de scriitori tineri de la Sibiu“.

Dintru început ºi pânã azi, difuzarea „Telegrafului Român“
s-a fãcut pe bazã de abonament. A fost mereu solicitat în toate
provinciile româneºti ºi peste hotare, în comunitãþile româneºti
din Europa ºi America.

Biblioteca Arhiepiscopiei Sibiului se aflã în posesia întregii
colecþii a „Telegrafului Român“.

Biserica, ªcoalã, Limba româna, Credinþa au fost valorile
pe care le-a slujit, cu dãruire, venerabila publicaþie ºagunianã.

UTILITATEA OCHIULUI AL TREILEA

Nicolae Dabija
Dorm într-o casã din preajma unei pãduri. Geamurile sunt

deschise larg. La un moment dat, am straniul sentiment cã uria-
ºele crînguri de salcîm au înflorit, ca la o comandã divinã, într-o
singurã clipã, cu toate odatã: de mireasma pãtrunzãtoare mã
trezesc brusc, ca de un bec pe care îl aprinde cineva întârziat
într-o camerã de hotel neºtiind dacã mai este cineva acolo.

Pînã în zori mai sunt cîteva ore. Dar nu pot sã mai dorm.
ªi ies în ogradã.

E pãdurea copilãriei mele.
Stau pe prag în noapte ºi încerc sã o scrutez cu privirea.

Apoi, în timp ce trag în piept aerul de miresme tari, închid ochii,
ca sã o pot vedea mai bine. Ea se întrezãreºte luminînd palid prin
întunericul împarfumat. Aºa o întrezãresc toatã, pînã departe,
amestecatã cu cerurile spuzite de stele ºi cu vînturile care încã
n-au pornit, îmbrãcatã în strai alb de mireasã primãvãraticã.

Numai cu un al treilea ochi o pot vedea în toatã mãreþia ei. 
Îmi intitulasem prima mea carte „Ochiul al treilea“. În 1975,

anul cînd a apãrut, i-am dãruit-o unchiului meu, arhimandritului
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Serafim Dabija, stareþ al mãnãstirii Zloþi, care fãcuse ani grei de Sibe-
rie. El s-a uitat atent la titlu ºi m-a întrebat ce-ar însemna „Ochiul al
treilea”?! I-am explicat cã ochiul al treilea e cel cu ajutorul cãruia
vedem ce nu putem vedea cu aceºtilalþi doi din frunte, ce e dinco-
lo de orizont, spre exemplu, sau ce se aflã de partea cealaltã al
acestui perete; ori — a Lunii. El se prefãcea cã nu înþelege, apoi s-a
dus într-o altã camerã ºi a adus de acolo o fotografie îngãlbenitã,
pe versoul cãreia scria: „Doamne, nu ºtiam ca existã un al treilea
ochi. Cu el Te-am vãzut, 1954. Inta“. Inta e un oraº de dincolo de
Cercul Polar.

Cartea s-a bucurat de atenþia criticii, ea extinzînd titlul volu-
mului asupra unei întregi generaþii de scriitori.

Iatã însã cã un coleg de generaþie, ca o replicã cu întîrziere
de peste vreo 30 de ani, publicã în revista „Semn“ de la Bãlþi un
ciclu curios de poeme, intitulat „Inutilitatea ochiului al treilea“. Dar
eu cred cã cine nu are al treilea ochi nu vede nimic. E ca ºi cum
ai spune: „inutilitatea vederii“. A desfiinþa ochiul interior înseam-
nã pentru un poet cel puþin a nu fiinþa.

De multe ori mi-am spus cã harul poetului (ºi al profetului)
constã în a vedea ceia ce altora, din preajma sa sau care stau
cu privirea orientatã în aceeaºi direcþie, nu le este dat sã vadã.
„Se uitã ºi nu vãd...“, cum zic Scripturile.

Maica Domnului, care s-a arãtat lîngã Malada Gora în
Serbia, la începutul anilor ’90, s-a lãsat vãzutã doar de copii, ma-
turii care au fost martori la eveniment n-au putut-o vedea decît
în ochii copiilor lor.

Poetul are ochiul unui copil. Ceea ce îl caracterizeazã sunt
puritatea ºi acuitatea vederii. Numai dacã ºi-o pãstreazã ºi ºi-o
antreneazã, acesta poate deveni ºi rãmâne el însuºi.

„PIEIREA NOASTRÃ 
PRIN PIEIREA MUNCII“

Gheorghe Jurma
Ideea de a te adresa urmaºilor este teribil de incitantã dar

ºi de inhibantã. E ca ºi cum þi-ai face testamentul. Deºi am tre-
cut de 60 de ani, îmi vine greu sã-mi redactez testamentul. Asta
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ar presupune sã te adresezi viitorului ca ºi cînd tu însuþi nu ai
mai avea viitor. Sã stau, adicã, sã mã gîndesc ce am fãcut ºi ce
pot lãsa urmaºilor dar cu sentimentul cã nu mai exist, cã voi fi
murit de mult. Sau cã nu mai am nici un rost decît eventual sã
dau sfaturi! E adevãrat, totuºi, cã, oricîtã tristeþe mã poate
cuprinde, trebuie sã mã predau acestui previzibil final. Dar, în se-
cret, port credinþa, asemenea poetului latin, cã „non omnis mo-
riar“, cã rãmîne ceva dupã noi sau mãcar cã ne strãduim sã
lãsãm ceva dupã noi. La copii, ºi la nepoþi, ºi la prietenii mei de
spirit mã gîndesc. Lor ar trebui sã le dedic aceste gînduri, cãci
ce altceva le pot oferi decît niºte biete vorbe. Dar ca sã dai sfa-
turi trebuie sã ai o experienþã revelatoare, semnificativã, demnã
de urmãrit ºi de urmat. Stau ºi mã gîndesc, mã rãzgîndesc, mã
codesc: am fãcut sau am gãsit eu ceva ce ar merita interesul
altora? Mã las pînã la urmã prins, mã gîndesc la nepotul meu
scriitor, mã îndrept cãtre el ºi cãtre toþi cei care vin, mã întorc
înspre mine ºi propun o relaþie între noi, încerc sã mã dumiresc
ºi sã-i las ºi pe alþii sã deducã ceea ce trebuie, prin mine ºi prin
cei de dinainte, fiindcã, totuºi, uite, acum, începînd sã scriu, întor-
cîndu-mã cu faþa la urmaºi, chiar încep sã cred cã unele idei ar
fi demne de predat ºi altora, chiar ºi atunci cînd n-or fi întruto-
tul originale, unice, fiindcã ce mai poate fi nou sub soare?!, fiindcã
experienþele individuale repetã, cu sau fãrã ºtiinþã, multe alte expe-
rienþe ale celor ce ne-au precedat ºi numai toate la un loc alcã-
tuiesc o tradiþie vie ºi puternic mobilizatoare...

Aºadar... 
Sã încerc. Întîi în cerc. ª-apoi în cer...
1. „Eu mi-am imaginat totdeauna Paradisul sub forma unei

biblioteci“ — spune undeva Borges ºi cred cã mulþi (scriitori sau
cititori) vor fi gîndind asemenea marelui scriitor. Mai cu seamã
cã destui sînt aceia care pot mãrturisi ca Jean Paul Sartre (în
romanul autobiografic Cuvintele): „Mi-am început viaþa aºa cum
fãrã îndoialã mi-o voi sfîrºi: în mijlocul cãrþilor.“ Nici un scriitor
nu existã în afara cãrþilor, nu existã în afara, întîi, a lecturilor,
apoi a scrisului. Orice scriitor este, înainte de toate, un cititor
ºi cu cît mai devreme descoperã viaþa ºi cartea/cititul, cu atît
are ºi ºansa, desigur, de a cunoaºte mai multe ºi de a-ºi îmbogãþi
experienþa de viaþã ºi experienþa literarã, spre binele lui ºi spre
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binele literaturii. Ca mulþi alþii, ºi eu am descoperit cartea fãrã a
fi devenit încã ºcolar. Am învãþat sã scriu înainte de a merge la
ºcoalã, copiind literele de pe cartelele de îmbrãcãminte sau de
pîine sau alte „materiale“ de epocã, din anii ’50, anii copilãriei mele...
Bineînþeles, tot aºa am învãþat sã citesc, sã-mi fie dragi cãrþile
(ºi ele mie!). Din cînd în cînd rememorez apropierile de carte, iar
starea ochilor dã seamã de timpul dedicat lecturii, chiar dacã încã
mai gãsesc obiecþii de fãcut. Îmi amintesc, de exemplu, de începu-
turile gazetãriei mele cînd aveam sediul vizavi de bibliotecã ºi-mi
reproºez (retroactiv!) cã nu am stat cel puþin o orã pe zi în sãlile
bibliotecii! Poate urmaºii noºtri vor ºti sã-ºi foloseascã mai bine tim-
pul. Aº dori, totuºi, sã precizez cã înainte de a fi un Paradis, biblio-
teca este (sau poate fi) un Infern! Lectura autenticã e un act de
iniþiere, un ritual, presupunînd moartea ºi învierea, pentru a ajunge
în Paradis ºi a nu muri niciodatã...

2. De cînd mã ºtiu, mi-au plãcut cãrþile ºi m-am simþit bine
în preajma lor, în mijlocul lor, în inima lor. N-aº putea reconstitui
acum cu exactitate care vor fi fost primele lecturi, primele cãrþi,
deºi am bãtut ºi eu la poarta celor mai vechi amintiri, dupã ce
m-am strãduit sã aflu acest nivel de adîncime de la alþi scriitori.
Probabil cã vor fi fost unele cãrþi sau manuale ºcolare ce se mai
gãseau prin casa bunicilor (îmi aduc aminte — într-o altã, mai tîrzie
vreme — cã erau ºi Istoria românilor, a lui D. Onciul, în seria veche
a „Bibliotecii pentru toþi“, din care am învãþat istorie, ºtiam pe
de rost domnii Moldovei ºi Þãrii Româneºti, conform tabelului final
din cãrþulia istoricului, vremea lui ªtefan al III-lea cel Mare care-n
jocurile de demult domina închipuirea, cum am vãzut mai tîrziu
cã li se întîmplaserã ºi altora mult mai însemnaþi; dar ºi doxuri
sau Visul Maicii Domnului — o broºurã pe care bunica o þinea în
dulapul de haine ºi din care citea din cînd în cînd, era cartea ei,
era lectura ei — dar ºi altele, de-o pildã un manual în care am
colorat cîteva imagini cu flori sau unde am mîzgãlit pînã la dis-
trugere un desen pentru cã mi se pãrea cã un bãtrîn ar vrea sã
le ia copiilor o carte, cînd, de fapt, era vorba tocmai pe dos, de
dorinþa unui matur de a le citi copiilor, dar asta am înþeles mai
tîrziu, dupã ce urma sã ºtiu sã citesc, atunci „citeam“ doar ima-
ginile ºi probabil cã desenul acela nu reuºea sã facã deplin
convingãtor „textul“, cum ºi azi imaginile deturneazã pe micul
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cititor; de pe un astfel de manual am învãþat sã scriu ºi sã citesc,
copiind literele ºi întrebînd-o pe bunica ce-i aia ºi legîndu-le apoi ºi
reuºind sã le descîlcesc; îmi aduc aminte de cartelele de
îmbrãcãminte ºi de alte asemenea „documente de epocã“ pe care
le copiam în cãrþile ce-mi erau la îndemînã, cã pe atunci nu aveam
caiete, noi învãþam sã scriem la ºcoalã pe tãbliþã, cu „þeruza“, hei,
voi, vremuri, vremuri, prima zi de toamnã rece dintr-un septem-
brie al începutului de ºcoalã, ºi altele, ºi altele...). Dar primele
cãrþi de care sigur mi-aduc aminte veneau de la preotul satului.
Nu ºtiu nici acum dacã erau ale lui sau, cum se zicea, fuseserã
primite de la un proprietar care a pãrãsit locul (sau a fost „ridi-
cat“, dupã moda vremii), însã întotdeauna eu le-am considerat
ale Lui. Era o camerã „obscurã“, cu pereþii plini de cãrþi, în mis-
terul cãreia am avut privilegiul sã pãtrund ºi eu mai tîrziu. Preo-
tul ne aducea de acolo, din locul misterios al bibliotecii, cãrþi pe
care considera cã e bine sã le citim. Aveam în fiecare duminicã
orã de religie, între cele douã slujbe, timp în care preotul ne spu-
nea poveºti din Biblie ºi mai ales ne învãþa lucruri frumoase: pe
unii sã picteze, pe alþii sã cînte la acordeon, ºi pe toþi sã citim
ºi sã desluºim cele citite. Orele lui de religie erau de fapt un fel
de religie a cãrþii, a spiritului. I-am întors repede primele cãrþi ºi
m-a întrebat de una, de alta, ca sã verifice dacã le-am citit ºi
dacã le-am înþeles. În anii aceia dintîi, ai primelor clase primare,
am citit cãrþi din vechea „Bibliotecã pentru toþi“, elegant legate,
coperte negre, autori români sau strãini, de la Bolintineanu ºi
Vlahuþã la Alecsandri sau Creangã, de la Nicu Gane la Coºbuc,
dar ºi multe alte cãrþi mai grele pentru vîrsta ºi condiþia unui copil
de la þarã: Quo vadis, bunãoarã, sau Ben Hur. Din alte locuri
(încã se mai gãseau cãrþi chiar în gropile de la marginea satu-
lui!, de unde, de la cine?) ºtiu cã am citit romane de Rebreanu
ºi Sadoveanu (Ucenicia lui Ionuþ), mai tîrziu de la biblioteca sat-
ului, de la vecini, de la alþii: carte sovieticã mai ales, multã carte
sovieticã, din care mi-au rãmas amintiri frumoase despre pute-
rea unor oameni de a trãi ºi de a rãzbi greutãþile, romane de
rãzboi, de cãlãtorii... Citeam oricînd ºi oriunde, ziua în curte sau
afarã pe iarbã, la lumina soarelui sau la umbra salcîmilor, în spatele
casei pe scara ce ducea în pod, în dreapta vegheau trandafirii,
mai încolo grãdina, noaptea la lumina lãmpii de petrol nr. 5, cîtã
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vreme avea ºi bunica de lucru sau citea, cãci ea fãcuse cîteva
clase ºi-i plãcea cartea, citea, citeam, uneori la cea mai slabã
luminã a zilei, ca sã facem economie la petrol. Multe titluri au
trecut în negura uitãrii, altele au rãmas în memorie. Pînã la la-
crimi m-au impresionat Legenda Meºterului Manole ºi El-Zorab
al lui Coºbuc, prin tragedia inadmisibilã a personajelor. Dar ºi
Novãceºtii sau Isprãvile lui Pãcalã, în nu ºtiu ce ediþii. Colecþia
„Biblioteca ºcolarului“ din vremea aceea avea selecþii din clasicii
români ºi strãini, atîþia cîþi ºi cum erau tipãriþi în anii ’50. Aº fi
vrut ºi eu cãrþi, cãrþile mele. Am scris editurii. Am explicat cã
sînt un copil sãrac ºi aº dori sã-mi trimitã ºi mie niºte cãrþi. Dupã
o lungã aºteptare am primit un rãspuns dezamãgitor: editura nu
putea sã-mi trimitã cãrþi, cãrþile se vînd prin librãrii, aº putea sã
cumpãr de acolo... De unde librãrie în satul Bobda, de unde bani
la bunicii mei sã-mi cumpere cãrþi?! Pe puþinii bani sau pe ouã
sau pe alte produse abia se procurau de la cooperativã sare,
petrol, zahãr... Tot biblioteca satului sau a preotului Iosif Petrovici
rãmîneau soluþiile pentru cei însetaþi. Nu eram singur. Chiar ne
întreceam în lecturi, cu alþi copii din sat, pe care i-am regãsit ºi
azi cu pasiunea cititului. Curînd s-a ivit ºi librãria. Din clasa a V-a
m-am mutat la Timiºoara. Între domiciliul meu ºi ºcoala care era
în strada urmãtoare se intercala o librãrie! Dupã ce mã întorceam
de la ºcoalã, mã bãgam în librãrie, aveam-n-aveam treabã, aveam
sau nu bani, mã uitam prin cãrþi ºi treptat m-am obiºnuit cu raf-
turile iar vînzãtoarele librãriei cu mine (îmi pare rãu cã le-am uitat
numele, îmi aduc aminte de doamna Lucreþia, ºefa, fiindcã numele
ei era ca al mamei mele), astfel cã în spatele rafturilor citeam
tot ceea ce nu puteam sã cumpãr. Orele acelea consumate între
cãrþile librãriei rãsfoind, citind, învãþînd!... Pe mici economii totuºi
mai cumpãram cãrþi din „Biblioteca ºcolarului“ sau alte cãrþi mai
ieftine (0,35 sau 0,63 lei...) sau pe care credeam eu cã meri-
tã sã le am. Prima ediþie de dupã rãzboi a Crailor de Curtea Veche
(1957, dacã nu mã înºel) am cumpãrat-o ºi am citit-o fãrã sã-mi
rãmînã în memorie decît o atmosferã difuzã ca sã nu zic con-
fuzã, deci nimic sigur, nimic riguros. Într-o altã etapã, la liceu,
am descoperit bibliotecarul, omul care ºtie ce deþine ºi ce relaþii
trebuie sã aibã cu cititorii. Bibliotecar era Vasile Vãrãdeanu, un
cãrturar a cãrui activitate interbelicã la Oraviþa (capitala judeþului

166



Caraº) aveam s-o aflu mai tîrziu, dar pe care atunci l-am cunos-
cut ca pe un foarte bun acuarelist, cu splendide peisaje bãnãþene,
cîteva chiar expuse în bibliotecã. În perioada aceea a liceului (secþia
de arte plastice a ºcolii Medii de Muzicã ºi Arte Plastice, cum
se numea atunci), am descoperit cartea ºi din alte unghiuri: al
ilustraþiei (gravuri în metal sau linogravurã, pe care le fãceam la
orele de graficã, dar pe care nu le-am mai exersat niciodatã de
atunci), ca ºi al relaþiei cu tipografia. Cartea devenise ºi un obiect
interesant, valoros, prin munca însumatã a scriitorului, a dese-
natorului, a tipografului, a editorului. Ultima etapã, desigur cea
mai importantã, cea mai apropiatã de adevãrul complex al cãrþii,
am parcurs-o abia în facultate: atunci am descoperit cãrþi funda-
mentale, atunci am cunoscut oameni de culturã care deþineau
aceastã cunoaºtere, am simþit imboldul de a face eu însumi cãrþi
sau reviste. A fost debutul în presã, apoi într-o antologie literarã,
apoi revista „Forum“, modestã pînã peste poate, dar prima revistã
a studenþilor de la Universitatea din Timiºoara (devenitã în scurtã
vreme „Forum studenþesc”).* Nu mai am nici un numãr, s-au pier-
dut toate în niºte întîmplãri tulburi... Apoi ziarul „Flamura“ de la
Reºiþa, unde m-am angajat; apoi Cenaclul literar „Semenicul“ (care
s-a impus ca spaþiu sacru al literaturii la Reºiþa), revista
„Semenicul“ ºi alte tipãrituri, cîteva culegeri locale în condiþiile per-
mise pînã la 1989 ºi mai ales în mãsura în care propriile noas-
tre capacitãþi ni le permiteau. Fiindcã dacã am fãcut sau nu am
fãcut ceva bun înainte sau dupã 1989 nu s-a datorat numai socie-
tãþii ci în primul rînd eforturilor, cunoºtinþelor, capacitãþilor noas-
tre. Dar a venit Timpul care ne-a lãsat liberi cu visele noastre.
Am scos un ziar nou. O revistã (care n-a avut succes): revista
„Semenicul“ în format de ziar. Apoi cãrþi. În sfîrºit, am putut scoate
cãrþi. Trebuia sã avem idei, sã avem bani, sã avem... cîte altele
despre care totuºi nu ºtiam ce sau cum sã fie. Primele cãrþi sub
genericul „Semenicul“ (a fost o editurã? o colecþie?). Apoi „Edi-
tura Timpul“. La Reºiþa, într-un binecunoscut spaþiu al industriei
grele...

ªi iatã cã m-am autoprezentat. Sînt autorul cîtorva cãrþi,
în majoritate cu gestaþie lungã, deºi unele scrise (apoi) într-un
timp foarte scurt. De regulã, îmi trebuie timp mult pînã mã decid
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(chiar ºi în cazul de faþã) ºi poate cã aceastã posturã intelectua-
lã prea hamletianã m-a deservit adesea. 

3. Încã din ºcoalã, adicã din facultate, m-au preocupat cîþi-
va dintre marii noºtri scriitori. Probabil cã una din marile lecþii
desluºite la Universitatea din Timiºoara, de la dascãlii mei, a fost
preþuirea valorilor. M-am apropiat mai ales de Eminescu, în pri-
mul rînd de Eminescu, dar nu de la început, ci treptat, prin gri-
lele oferite de cîþiva cercetãtori ai lui Eminescu. Aº cita un nume
obscur astãzi, dar care pe mine m-a impresionat atunci cînd l-am
citit tocmai prin ineditul propunerii, faþã de ce ºtiam din ºcoalã:
un anume dr. C. Vlad, care l-a interpretat pe Eminescu din punct
de vedere psihanalitic. Era cumva o psihanalizã primarã, dacã
ne gîndim la ce ºtim noi azi despre psihanalizã ºi modul în care
aceasta s-a aplicat în ultimele decenii operelor literare sau auto-
rilor. Dar mie mi-a deschis o fereastrã nebãnuitã, cu efect teo-
retic, fiindcã important este sã gãseºti un unghi, un unghi nou
sau propriu din care sã priveºti opera, din care sã descoperi ceea
ce n-au vãzut alþii, cunoscînd ºi recunoscînd totuºi ce au fãcut
alþii. Critica este metodã, criticul induce un punct de vedere; dacã
nu-l ai, nu spui nimic personal. Mai apoi am descoperit studiile
de mitologie ale lui Mircea Eliade — mitul androginului sau mai
ales al centrului, insula sau nemurirea etc. — ºi în cele din urmã
studiile profesorului meu de literaturã, Eugen Todoran. Un an de
zile aproape, în cursul despre clasici, ne-a predat Eminescu. Nu
mult dupã terminarea facultãþii i-a apãrut ºi cursul tipãrit, iar dupã
aceea alte cãrþi despre Eminescu. Îi mai pot aminti ºi pe alþi dascãli
care aveau ºi ne-au imprimat ºi nouã un cult al valorilor: Gheorghe
Tohãneanu, ªtefan Munteanu, Iosif Cheie Pantea, Victor Iancu
ºi alþii. Dupã Eminescu, l-am descoperit pe Sadoveanu, adicã m-am
apropiat tot mai mult de opera lui. El e un urmaº al lui Eminescu,
e un scriitor congener, una din marile valori ale literaturii române.
Astãzi mai mulþi intelectuali se rãstesc la el (ca ºi la alþii), acuzîn-
du-l de compromisuri, dar pãcatele omului sînt definitiv iertate
de operã, de bulgãrele de aur curat ºi greu pe care l-a adus în
literatura românã. E, fãrã îndoialã, cel mai mare prozator român
al secolului XX. Ei bine, am scris o carte, într-o lungã perioadã
de timp (între 1980-2001) (pot sã adaug în parantezã, chiar dacã
vorbim cu prea multe paranteze, cã la majoritatea scrierilor mele
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am trudit îndelung ºi cã le public cu mare, prea mare întîrziere),
o carte despre Sadoveanu prin grila Creangã. Sadoveanu a învãþat
sã citeascã într-un mod special, descoperind cu uimire înþelesul
semnelor, hieroglifelor din abecedarul lui Creangã, într-o dimineaþã
însoritã de primãvarã, cînd domnul Trandafir le-a citit copiilor
povestea caprei cu trei iezi a neasemuitului humuleºtean. Reve-
laþia întîlnirii extraordinare între Sadoveanu ºi Creangã este demnã
de reþinut pentru literatura românã. Deci un Sadoveanu citit prin
sensurile poveºtii caprei cu trei iezi a lui Creangã. Un Creangã
care nu este un primitiv, ci un rafinat, un mare cunoscãtor, chiar
al unor mistere, al unor taine pe care nu ºtiu cum le-a descope-
rit, poate ºi prin lecturi ezoterice, poate ºi printr-o intuiþie extra-
ordinarã specificã marilor spirite. Despre asemenea profunzimi
a scris Vasile Lovinescu, iar de curînd Mircea A. Tãmaº, un foarte
interesant „ezoterist“. Dar sã mã întorc, în ciclul acesta istoric,
la prima carte, fiindcã l-am citat pe Sadoveanu ºi am vãzut cã
el descoperise lumea cãrþii prin abecedarul ºi poveºtile lui Creangã.
Treptat, pe mãsurã ce mã apropiam de un scriitor sau de altul,
am putut constata cã fiecare era/este determinat cultural, spi-
ritual, de predecesori, de înaintaºi, poate ºi de contemporani,
în orice caz de întîlnirea revelatoare cu Altul sãu, ceea ce înseam-
nã de fapt cu Destinul sãu. Deci, ca sã mã întorc din nou, a
cîta oarã? la subiectul de la care am plecat, eu am pornit de la
premisa ºi am ajuns la concluzia cã impactul cãrþii asupra scrii-
torului (viitorului scriitor) este esenþial, cã psihanaliza culturalã
e mai potrivitã pentru artist decît oricare alta. Avînd drept temelie
chiar exemplul lui Sadoveanu în raport cu opera lui Creangã, am
realizat prin anii 80 — ºi ceva: ºapte, opt — o anchetã cu tema
„Prima carte“. Mulþi au fost entuziasmaþi, foarte puþini au rãspuns.
M-am gîndit cã e bine sã nu le pierd nici pe acestea ºi dupã vreo
15 ani m-am decis sã le tipãresc, împreunã cu alte mãrturii ºi
eseuri. Este prima carte din Prima carte, sperînd cã scriitorii
români interesaþi îmi vor rãspunde la chestionar, pentru a lãrgi
cîmpul, într-o a doua sau a treia sau cîte cãrþi vor fi necesare,
pentru ca sociologic sau statistic, dacã vreþi, sã putem dovedi
cã într-adevãr cartea ºi biblioteca au un efect, un efect extraor-
dinar, asupra viitorului scriitor, sau artist, sau om de ºtiinþã. În
rezumat: „Spune-mi ce carte citeºti, ca sã-þi spun cine eºti!“ Cred
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cã un scriitor este determinat de prima carte cititã, în înþelesul
de carte fundamentalã, de carte care-l marcheazã, care-l desco-
perã, care-i relevã destinul lui de scriitor. Mai cred cã nici o exis-
tenþã literarã autenticã nu poate fi conceputã în afara cãrþii, a
bibliotecii, a modelelor umane ºi artistice care trag linia dreap-
tã a istoriei. 

4. De ce Eminescu? Iatã o întrebare care mi s-a pus ade-
sea fie în legãturã cu preocupãrile mele faþã de Eminescu, fie în
legãturã cu o colecþie „Eminescu“ pe care am realizat-o la „Edi-
tura Timpul“ din Reºiþa, în limita posibilitãþilor noastre financiare.
În context, datã fiind reacþia unora de azi, s-ar putea pune sub
semnul întrebãrii douã lucruri: de ce ne ocupãm (tocmai) de
Eminescu, un autor care nu-i mai intereseazã pe contemporanii
noºtri (ei spun!), ºi de ce un marginal loc al þãrii dovedeºte interes
pentru Eminescu? Întîi sã precizez cã istoria literarã consemneazã
prezenþa poetului în Banat (Timiºoara, Oraviþa etc.), în vara lui
1868, cînd era sufleor în trupa lui Pascaly, iar de aici explicaþia
unui cult pãstrat pînã azi faþã de Eminescu, la Oraviþa, sediul primu-
lui teatru stabil din þarã, bunãoarã, ori la Caransebeº, unde junimis-
mul se rãspîndise datoritã legãturilor de rudenie între Titu Maiorescu
ºi episcopul Ioan Popasu. La Reºiþa a apãrut, o vreme, revista
„Romänische Revue“, condusã de dr. Corneliu Diaconovici, edi-
torul primei Enciclopedii Române, revistã unde s-au tradus în limba
germanã texte de Eminescu ºi alþi scriitori români, multe translãri
aparþinîndu-i muncitorului reºiþean L.V. Fischer. În vreme, preþui-
rea lui Eminescu s-a pãstrat în variate forme, iar din 1960 încoace,
dupã înfiinþarea Universitãþii, Timiºoara s-a impus ca un puter-
nic centru al cercetãrii eminesciene. Dragostea dascãlilor mei de
la Universitate mi s-a transmis ºi mie, iar eu încerc s-o imprim
ºi altora. O colecþie editorialã, cu vreo nouã titluri, ca ºi alte ma-
nifestãri publice sau propriile mele lucrãri ar fi dovezi ale acestei
mãrturisite adeziuni. „De ce Eminescu?“ Pentru cã este perso-
nalitatea supremã a culturii române, deschizãtoare de drumuri
în orice etapã a istoriei noastre; pentru cã el poate fi receptat
de cãtre oricare cititor, funcþie de gradul lui de pregãtire; pen-
tru cã opera lui este Biblia noastrã, o putem lua pe o cometã
pierdutã în Univers ºi o citim la nesfîrºit ºi lectura lui nu poate
avea sfîrºit... Contra curentului de azi, care cautã sã-i fure laurii,
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mã strãduiesc sã conving noile generaþii de tineri care scriu sau
îndrãgesc literaturã cã vîrful creaþiei noastre este Eminescu ºi
cã lectura operei lui devine obligatorie pentru orice român.

5. Adolescenþa mea l-a descoperit tîrziu pe Mircea Eliade.
S-a întîmplat în timpul facultãþii (1964-1969), deºi numele îmi
era cunoscut încã din liceu, din întîmplãtoare schimburi de cãrþi.
Îmi amintesc ºi acum unde puteam gãsi cãrþi de Mircea Eliade,
în Timiºoara, la începutul anilor ’60, dar de importanþa cãrora
atunci totuºi nu-mi dãdeam seama. Nici n-aveam cum, cãci auto-
rul nu exista „oficial“. În anii aceia abia se deschiseserã zãrile.
În revista „Secolul 20“, cea mai bunã revistã de culturã a vremii,
apãreau primele traduceri româneºti ale volumului Aspecte ale
mitului, în 1967. Ceva mai tîrziu, în 1969, s-au tipãrit, pentru prima
oarã dupã rãzboi, douã volume din proza lui Mircea Eliade în Româ-
nia: La Þigãnci ºi alte povestiri ºi Maitreyi — Nuntã în cer. Literatu-
ra fantasticã a lui Mircea Eliade a atins, atunci ºi de atunci, o rapidã
ºi binemeritatã notorietate, chiar dacã, intermitent, autorul a fost
admis sau respins, tipãrit sau ºters din orice tipãriturã, dupã capricii-
le regimului. De-a lungul anilor, numele lui Mircea Eliade n-a circulat
întotdeauna liber, a fost adesea cenzurat (chiar ºi în perioada inter-
belicã), dar a ieºit întotdeauna la luminã mai puternic. De altfel,
nici azi, la douã decenii de la moarte, Mircea Eliade nu are parte
de un tratament privilegiat, ci, dimpotrivã.

Totuºi, nu literatura m-a atras mai întîi, ci tocmai studii-
le ºtiinþifice sau filosofice, cum mai drept ar fi sã le spunem ºi
cum însuºi autorul crede. Iar la urmã de tot am descoperit memo-
riile, publicistica, proiectele din anii frenetici ai tinereþii scriitoru-
lui ºi savantului, altfel zis chiar profilul sãu, viaþa, destinul.

Cred cã primul contact cu studiile lui Mircea Eliade s-a
petrecut în chiar cel dintîi an de facultate, la cursurile de folclor.
Nu se putea altfel, cîtã vreme cursul conceput de profesorul Eugen
Todoran urmãrea folclorul în istoria lui internã, de la mit la poveste,
insistînd pe tradiþiile arhaice, ca fundament al marii noastre lite-
raturi, inclusiv pentru contemporaneitate, chiar cînd semnificaþia
primordialã a fost uitatã. În cursul de mai tîrziu, dedicat lui
Eminescu, Eugen Todoran se folosea de viziunea lui Mircea Eliade
privind timpul mitic ºi coborîrea treptatã din mit în istorie, în expli-
carea imaginarului poetic printr-o teorie modernã a mitului. În
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studiile multor eminescologi am putea gãsi idei consunînd studi-
ilor lui Mircea Eliade despre mit ºi istorie, despre sacru ºi pro-
fan etc. 

Pentru omul arhaic, forþa arhetipurilor este cea care struc-
tureazã existenþa, transformã timpul istoric în timp mitic, în per-
sonaje sau acþiuni exemplare. Exemplaritatea e un concept care
nu poate fi înþeles fãrã studiile lui Mircea Eliade. De aceea, îmi
place sã repet cã întîlnirea cu opera lui Mircea Eliade a fost o
experienþã capitalã de cunoaºtere ºi de înþelegere. Sînt con-
vins cã mulþi alþii au putut trãi experienþe asemãnãtoare sau mult
mai relevante ºi le pot trãi în continuare. Modelul Mircea Eliade
este creator. Despre acest model am realizat nu de mult o carte
cu titlul Mircea Eliade ºi modelul tinereþii. O fãcusem pentru
o întîlnire a liceelor care poartã numele lui Mircea Eliade (din
Reºiþa, Sighiºoara, Chiºinãu). Aºa cum aratã acum, proiectul nu
mi se pare împlinit, dar m-a ajutat sã aprofundez un teritoriu
esenþial. O sã-l reiau poate cîndva, pentru cã este foarte impor-
tant. Lucrarea îºi propune obiectivul modest ºi predominant didac-
tic sau etic de a releva acele elemente prin care viaþa ºi opera
lui Mircea Eliade constituie un model al tinereþii pentru tinerii
sãi cititori de azi. Un posibil îndrumar de viaþã. Existã suficiente
motive de a proceda astfel, þinînd seamã de contextul actual îndea-
juns de confuz nu doar în selecþia valorilor ci ºi în prioritatea lor
practicã, adesea cu grave consecinþe pe termen lung. Întrucît
am crezut întotdeauna în nevoia unor modele culturale demne
de urmãrit ºi de urmat, la timpul cel mai cald al formãrii dintîi,
pentru a revigora gîndirea ºi acþiunea noastrã de azi ºi de mîine,
întrucît Mircea Eliade mi se pare a fi unul din aceste modele, am
reþinut cîteva aspecte ale vieþii ºi personalitãþii sale care pot rodi
în continuare, pot genera noi valenþe creatoare. Ale vieþii sale
dintîi, pentru ca modelul sã fie mai apropiat ºi mai veridic. De
aceea, într-o carte-mozaic, avînd texte de Mircea Eliade ºi de alþi
autori — de la Vasile Pârvan la Mircea Vulcãnescu — accentuînd
experienþa de viaþã, programul de muncã, dezvoltarea intelectualã
a scriitorului ºi savantului, am încercat un fel de manual de for-
mare spiritualã pe ideea cã personalitatea ºi opera lui Mircea
Eliade constituie un considerabil rezervor de energie. Maestrul
trebuie sã-ºi gãseascã ucenici în tinerii de azi. „A «transmuta»
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fervoarea ºi plenitudinea tinereþii biologice într-o «tinereþe fãrã
de bãtrîneþe», este scopul oricãrui tînãr. Mitul se cere, însã, tot-
deauna retrãit, reactualizat.“ Sigur, aceastã transsubstanþiere a
tinereþii biologice în mit nu o pot realiza prea mulþi (Eliade citeazã
doar pe Eminescu, Hasdeu, Pârvan), dar fiecare generaþie a
României moderne ºi-a pus problema tinereþii fãrã bãtrîneþe. În
ce-l priveºte pe Mircea Eliade, el promoveazã, încã din 1927,
insistent, ideea unei generaþii noi, cãreia îi revine un rol istoric
cu totul aparte. Tot ce a gîndit ºi a scris atunci — ºi mai tîrziu —
sub zodia tinereþii pare a fi de o intensã actualitate. De aceea
credem cã o astfel de carte, propunînd un portret ºi mai ales
un program de viaþã, poate fi binevenitã noii „tinere generaþii“,
mai ales aceleia deplin responsabile faþã de sine ºi de comuni-
tatea naþionalã ºi universalã. Solidaritatea unei noi generaþii în
jurul unui model românesc ºi universal ca Mircea Eliade nu poate
fi decît beneficã.

Acestui posibil viitor, bazat pe programul de muncã, de voin-
þã, de culturã al lui Mircea Eliade — ca ºi, fireºte, pe împlinirile sale
universale — i-am dedicat volumul citat. E un proiect, schiþat imper-
fect, rãtãcit, uneori, în labirint, dar încercînd un exerciþiu de înþele-
gere, o treaptã de iniþiere prin descrierea unor modele ce trebuie urmate.

6. Ideea de a distruge miturile existente ºi, ca atare, mo-
delele formatoare ale culturii române mi se pare excesivã ºi nea-
venitã. În continuare trebuie sã cultivãm aceste mituri — Eminescu,
Iorga, Eliade, Brâncuºi — pentru a ne fãuri aripi mai puternice,
pentru a reuºi sã zburãm mai sus decît ei. Ca români, pe cerul
culturii universale. Toate aceste modele ne propun, în primul rînd,
un regim de muncã ºi o înþelegere profundã asupra muncii ca
factor esenþial al existenþei cetãþeanului sau naþiunii. Singura
ºansã a dezvoltãrii — scrie adesea Eminescu — este munca,
numai munca. Dupã mai mult de un secol, gazetãria eminescia-
nã surprinde prin profunzime ºi actualitate, de aceea o invoc aici
nu doar ca pe una din temele esenþiale ale gazetãriei eminesciene,
ci mai ales ca o realitate deplin actualã prin posibilele consecinþe
practice. Într-un articol din ziarul „Timpul“, din 9 decembrie 1878,
Mihai Eminescu se pronunþã ferm ºi rãspicat: „Organizaþia de astãzi
a favorizat fuga de muncã; ea a ridicat elemente cari n-au nimic
în fruntea statului, ca sã trãiascã sau [sã] se îmbogãþeascã din
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averea lui ºi tot organizaþia aceasta a fãcut ºi pe alte clase sã
creazã cã numai prin politicã poþi ajunge ceva. (s.n.) Astfel
profesorii de universitate în loc sã-ºi caute de treabã, fac politicã;
profesorii de licee ºi de ºcoale primare, asemenea; ingineri, medici,
scriitori, muzicanþi, actori chiar — toþi fac politicã, pentru a par-
veni. ªi acesta e rãul cu desãvîrºire mai mare; cãci relele actuale
ar putea fi trecãtoare, dar conrupîndu-se însuºi nervul vieþii oricãrei
societãþi: iubirea de muncã (s.n.), nu mai e nici mãcar speranþa
de îndreptare. Armata noastrã poate cîºtiga bãtãlii, Alecsandri
poate scrie versuri nemuritoare, un ministru de externe poate
conduce politica în afarã cu nemaipomenitã dibãcie; toate aces-
tea împreunã vor forma luxul istoric al esistenþii noastre, dar acest
lux nu va opri discompunerea sîngelui nostru social, pieirea noas-
trã prin pieirea muncii (s.n.).“

E de-a dreptul o obsesie promovarea acestei idei, iar cita-
rea ei astãzi pare de o extremã actualitate. Degeaba vorbim des-
pre corupþie ºi despre multe alte probleme de mare gravitate
dacã nu avem în faþa ochilor sau în auz astfel de texte emine-
sciene. De aceea, de cîte ori am putut, în scris sau la diferite
întîlniri, cu mai tineri sau mai vîrstnici, am preluat asemenea frag-
mente eminesciene, ca pe niºte observaþii profunde ºi ca pe
avertismente îndreptate cãtre noi cei de azi: „Aceasta e adevãra-
ta corupþie: tendenþa de-a cîºtiga lesne ºi fãrã muncã, tendenþa
de a se gera în om mare fãrã merit, aceasta e corupþia ade-
vãratã, ale cãrii urmãri sînt ura ºi invidia contra oricãrui merit
adevãrat ºi cocoþarea nulitãþilor în acele locuri la cari numai o
înaltã inteligenþã sau un caracter estraordinar dau un drept.“ Sau
cum spune în poezie: „Da, cîºtigul fãrã muncã, iatã singura
pornire“. Ori cum, în alt articol, o afirmã Eminescu din nou foarte
categoric: „O societate ca a noastrã, care nu se întemeiazã
pe muncã, e o societate coruptã.“

7. Din 1990 încoace, am preluat — ºi noi ca ºi alþii de pe
planetã, cu ºi fãrã voia noastrã — modelul american în aspectele
sale cele mai slabe cu putinþã: guma de mestecat, coca-cola,
drogul, violenþa... Dar ceea ce constituie esenþa modelului ameri-
can nu rãzbate la noi: e vorba de voinþa puternicã de a fi primii,
de a fi cei mai puternici, de a fi învingãtori, de a avea succes
etc. Pînã nu vom învãþa aceastã lecþie a puterii, trebuie cel puþin
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sã descurajãm degenerarea moralã ºi spiritualã. Mai apoi sã pro-
movãm rigoarea muncii, voinþa de a reuºi, rãspunderea, valoarea,
dãruirea faþã de þara care ne-a nãscut... Nu întîmplãtor vede-
tele noastre sportive dovedesc lacune morale, iar echipele demon-
streazã suporterilor o totalã lipsã de voinþã, de orientare, de
dãruire, de patriotism. Fãrã muncã, fãrã dorinþa asumatã de a
fi cei mai buni din lume, nu vom putea învinge nici adversarii, nici
propriile noastre slãbiciuni. Am gãsit în tinereþea lui Mircea Eliade
un program riguros de muncã ºi învãþãturã, de luptã necontenitã
cu somnul ºi necunoaºterea. De fapt, toate marile personalitãþi
ale culturii noastre ne oferã exemple de voinþã, de muncã, de
afirmare. De aceea, cred cã fãrã mituri precum cel al america-
nului mereu biruitor sau al lui Fãt-Frumos autohton, fãrã modele
alese din lumea noastrã profundã nu cred cã vom putea alege
drumul cel bun. 

8. Alegerea drumului cel bun nu e uºor de realizat. Cum
se vede, chiar din cuprinsul acestui text, eu însumi mã rãtãcesc,
mã îndepãrtez de subiect, de linia lui dreaptã ºi luminoasã. Ar
trebui poate sã mã întorc la mine însumi pentru a trage mai cla-
re concluzii, bune ºi pentru urmaºi. Mã revãd, la anii primei co-
pilãrii, într-un sat din pusta bãnãþeanã, în preajma bunicilor mei,
ºi poate cã ei sînt cei dintîi care mi-au dat, din vecii, sufletul mo-
ral al lumii. Mi-aº dori, desigur, ca nepoþii mei, cîndva, sã gãseas-
cã în existenþa mea un reazem. Apoi ºcoala ºi biserica, dascãlii
ºi preoþii care ne-au susþinut stîlpii drepþi ai vieþii. Am mereu sen-
timentul cã sîntem datori dascãlilor noºtri, modelelor care ne-au
atras pe drumul cel bun, pe drumul nostru propriu. De aceea
le-am evocat ºi le invoc în aceste pagini, pentru cã le consider
mai puternice, mai necesare, mai convingãtoare decît modes-
tele mele experienþe. Sugerez urmaºilor, aºadar, sã mediteze la
astfel de modele, sã se aºeze în prelungirea lor, cultivînd marea
culturã românã ºi universalã, dar sã se ºi despartã creator de
ele atunci cînd ºi-au gãsit drumul lor unic ºi inconfundabil. 

9. De fapt, din cîte înþeleg eu ºi chiar m-am strãduit sã
arãt mai sus, adevãrata cãutare a vieþii noastre trebuie sã fie
chiar destinul. Propriul nostru destin sau destinul celor din preaj-
ma noastrã. Existã foarte multe tradiþii în legãturã cu destinul.
Înþelepciunea popularã spune cã „ce þi-e scris, în frunte þi-e pus“.
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Dar trebuie sã ºtii sã citeºti ceea ce încã de la naºtere þi-au pus
în frunte ursitoarele. Fiecare om are un talent, o vocaþie, un ca-
racter, un loc unde poate fi cel mai bun ºi cel mai util. Cu cît aflã
mai devreme rostul lui în lume, cu atît este mai bine pentru el
ºi pentru societate. În descoperirea destinului, rolul dintîi îl joacã
învãþãtorul, profesorul, dascãlul. E obligaþia lor sã intuiascã în
fiecare copil ceea ce poate face acesta mai bine în viitor ºi sã-l
îndrume pe cãrarea lui adevãratã. Dar aceste descoperiri ºi în-
drumãri nu pot face decît dascãlii autentici, marea massã a func-
þionarilor ºcolii nu are nici capacitatea, nici dorinþa de a le face.
Port în suflet experienþele pe care eu însumi le-am trãit ºi amin-
tirea celor care m-au ajutat sã mã formez. La rîndul meu, fãrã
sã dau prea multe explicaþii, am avut, de-a lungul anilor, preocupa-
rea de a descoperi talentele, creativitatea unor tineri ºi de a su-
gera celor talentaþi sã persevereze, sã munceascã, sã se afirme.
Dacã nu avem în viaþã norocul unor contacte formatoare, ar tre-
bui noi înºine sã ne descoperim destinul. Mare ºi greu lucru! Sã
ne verificãm, adicã, ºi dacã se poate cît mai devreme, acele cali-
tãþi, acele domenii în care ne putem manifesta ºi împlini deplin,
în care avem cele mai mari biruinþe ºi satisfacþii. Mã suspectez,
de multã vreme, cã mã consum în activitãþi care nu mã repre-
zintã ºi n-am curajul sã le abandonez. Cîþi ca mine! De aceea
sugerez urmaºilor sã-ºi urmeze destinul ºi nu norocul de-o clipã.

10. În diferite articole, dar ºi în memoriile publicate la se-
nectute, Mircea Eliade reconstituie tinereþea lui nerãbdãtoare,
motivînd-o în contextul istoriei: „Eram obsedat de teama cã gene-
raþia noastrã, singura generaþie liberã, «disponibilã», din istoria
neamului românesc, nu va avea timp sã-ºi împlineascã «misiu-
nea», cã ne vom trezi într-o zi «mobilizaþi», aºa cum au fost pã-
rinþii, moºii ºi strãmoºii noºtri, ºi atunci va fi prea tîrziu ca sã
mai putem face decît ceea ce au fost ursiþi sã facã înaintaºii noºtri:
sã luptãm, sã fim jertfiþi, sã amuþim.“ Am fost impresionat de
un articol cu titlul Anno Domini, publicat în 1928, în care pune
o problemã care ar trebui sã ne cutremure: „Aº vrea — scrie
Eliade — ca fiecare tînãr sã-ºi spunã: anul ce vine mi-a fost dãruit
de Dumnezeu pentru a-mi împlini menirile! Aº vrea ca fiecare sã
gîndeascã, în fiecare dimineaþã: odatã cu acest an, poate voi
odihni ºi eu, pentru vecie. Ce las în urma mea? (s.n.)“ Ce dovadã
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a acelei conºtiinþe create din iniþiativã proprie, cu atîtea suferinþe
ºi atîtea renunþãri, a acelei conºtiinþe spirituale, organizate, coe-
rente — care singurã e nemuritoare?“ În „traducere“, ºi cu o idee
care nu e neapãrat nouã, s-ar pune deci problema: dacã acest
an este ultimul pe care-l avem de trãit, ce ºi cum vom face sã
ne împlinim personalitatea? Fapte, nu vorbe! „Pãstrãm frescheþea
celor douãzeci de ani oricît noroi ne-ar stropi; oricîtã mediocri-
tate ne-ar înãbuºi, oricîte înfrîngeri ne-ar copleºi. Un singur gînd:
e ultimul an, anul creãrilor, al revizuirilor, al scadenþei. (...) O sin-
gurã armã: asprã ºi neîntreruptã muncã de ºaisprezece ceasuri
pe zi. La sfîrºitul toamnei, aproape de moarte, vom fi alþii ºi alta
va fi þara...“

Dacã ne-am gîndi, într-adevãr, cu vorbele lui Eliade, cã e
ultimul an, ce vom face? ce vom crea? ce vom lãsa? Nouã, fami-
liei, comunitãþii în care trãim, þãrii ºi lumii...? Iatã o temã rãsco-
litoare pe care o propun pentru mine deopotrivã ºi pentru urmaºi,
pentru oricare generaþie ce se mai considerã tînãrã: ce facem

în acest an, singurul ºi ultimul...

10. În vara aceasta, nepotul meu cel mare ar dori sã ne
întîlnim ºi sã discutãm. Tocmai a reuºit cu bine la liceu ºi are
multe pe suflet. Probabil cã dupã asemenea întîlniri mai apropia-
te, voi ºti ºi eu mai exact ce ar trebui sã transmit urmaºilor. 

„SÃ ARÃM CU SPOR ªI
SECERIªUL VA FI BOGAT“

Eugen Goia
Þara Moþilor nu este un þinut românesc ca oricare altul ci

unul frãmântat de sângele ºi lacrimile înaintaºilor noºtri, este „þara
de piatrã“ a moþilor, mândria „mândrului Ardeal“ cum o numeºte
poetul St. O. Iosif, este un „Pantheon“ al istoriei naþionale, este
amintirea sfinþilor martiri ai istoriei noastre, Horea ºi Avram Iancu,
dar ºi a atâtor eroi ºi cãrturari mai puþin cunoscuþi. Asupra vieþii
ºi faptelor lor m-am aplecat cu veneraþie aducându-i la luminã, prin-
tre noi, fãcându-i cunoscuþi, generaþiilor prezente ºi viitoare.
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Totodatã am cãutat sã adun valori de etnografie din Þara
Moþilor ºi sã le pun într-o luminã favorabilã. Toate obiectele vorbesc
despre credinþa, cultura ºi talentele cu care a înzestrat Dumnezeu
pe moþi. Le-am adunat cu dãruire, cu pasiune ºi credinþã, din
iubire pentru istoria sa, care nu a fost niciodatã generoasã cu
locuitorii acestor legendare þinuturi.

Poetul ºi filosoful de la Lancrãm, Lucian Blaga spune: „cãr-
þile româneºti din vechime reprezintã actele de identitate ale po-
porului român, ale cãrturarilor noºtri, înaintea lumii întregi“.

Muzeu de inimã româneascã, izvorât din dragoste de acest
colþ de Þarã al Apusenilor, de trecut de spiritualitate, de credinþã
ºi datinile lui, iar cãrþile mele se vor un izvor de bucurii spirituale,
hranã pentru suflet ºi deschidere spre univers.

În tot ce am fãcut, am cãutat sã nu uit glia ºi oamenii,
strãmoºii ºi mormintele, limba ºi datinile, monumentele ºi cre-
dinþa în Dumnezeu ºi în izbãvirea neamului.

Nu am dorit niciodatã sã fiu „cineva“, am vrut sã fac ceva
sã se bucure oamenii, sã las ceva trainic pe nisipul timpului.

La mãnãstirea Sf.Ecaterina de la Muntele Sinai se aflã un
vas cu urmãtoarea inscripþie în limba greacã: „Tot ceea ce faci
pentru tine, piere odatã cu tine, numai ceea ce faci pentru alþii
aceea rãmâne“. Dacã fiecare dintre noi s-ar gândi la acest ade-
vãr ºi ar trãi în armonie cu el ar exista mai multã omenie pe pã-
mânt. Acest adevãr este legat de învãþãtura creºtinã ºi mi-a fost
îndreptar de viaþã.

Premiul acordat de Asociaþia Românã pentru Patrimoniu
mã onoreazã ºi vã mulþumesc. La început de drum sã cerem
ajutorul lui Dumnezeu: Doamne ajutã!

Am intrat în brazdã, am apãsat pe coarnele plugului, sã arãm
cu spor ºi seceriºul va fi bogat spre binele neamului românesc. 

Crez de viaþã
— Cel ce crede în Dumnezeu nu este niciodatã singur.
— Cine creºte copiii cu fricã de Dumnezeu le lasã cea mai

mare avere.
— Un om cult înseamnã o minte deschisã cãtre bunãtate

ºi frumuseþe.
— Nu am vrut niciodatã sã fiu „cineva“. Am vrut sã fac ceva

sã se bucure oamenii, sã las ceva trainic pe nisipul timpului. 
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— Pâinea care te saturã mai bine este aceea pe care ai dãruit-o.
— A-þi pãstra demnitatea înseamnã a nu o leza pe a celorlalþi.
— Suferinþa s-a închidem în noi, bucuriile sã le împãrtãºim

cu alþii.
— Nu tulbura fântâna care te-a adãpat.
— Sã ai înþelegere faþã de neputinþa omeneascã.
— Nimic nu-i mai urât pe lume ca rãutatea.
— Omul valoreazã cât îi este gândul, cuvântul ºi fapta lui.

„RÃDÃCINILE ARHEALE“ ªI
„CONªTIINÞA SFÂªIATÃ“

Adrian Dinu Rachieru
Cu aproape zece ani în urmã tipãream la Helicon-ul timiºo-

rean o masivã antologie dedicatã Poeþilor din Bucovina. Era, in-
discutabil, o carte necesarã, aducând acasã ºi pe cei de „dincolo“,
uitaþi — vinovat — atâta vreme. Acum trudesc la un op (masiv ºi
el), propunând 101 profiluri (critice, negreºit) ale poeþilor basa-
rabeni, venind — cu bucuria re-întâlnirilor — în Casa Mare a lite-
raturii noastre. Vreau însã sã atrag atenþia asupra unei chestiuni,
de regulã, ocolitã (diplomatic). Problema revizuirilor e vitalã pen-
tru aceastã ofensivã recuperatoare ºi exigentã. Ca ºi altãdatã
când, analizând fenomenul literar basarabean, E. Lovinescu aducea
în scenã, ca prim argument, interesul cultural, observând cã,
dupã un secol de înstrãinare, necunoscuta literaturã basarabea-
nã invita mai degrabã la „amorþirea scrupulelor estetice“. Totuºi,
aceºti „moldoveni desfãcuþi de noi“ (dupã expresia lui Iorga) au
dovedit continuitate culturalã pe fundalul rezistenþei românismu-
lui. Încât a discuta despre literatura basarabeanã înseamnã, prio-
ritar, a nu uita cã „nu existã literaturã purã“ (D. Matcovschi) în
absenþa unei pedagogii naþionale. ªi dacã poeþii sunt conºtiinþa
moralã a naþiunii (cf. E. Coºeriu), cruciada pentru Limbã, Istorie
ºi Neam s-a purtat, se ºtie, sub stindard eminescian de cãtre
o mânã de scriitori, repudiind „estetica de partid“ (Marian Popa),
alergicã la sacru ºi exemplul lui Homo sovieticus, încurajând man-
curtizarea — veritabil genocid etno-cultural. Presiunea slavizãrii a
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trezit o conºtiinþã îndureratã ºi a obligat la apãrarea identitãþii ºi
a specificitãþii. Dar acþiunea „moldovenistã“ sovieticã a avut un scop
politic ºi, sub masca afirmãrii identitãþii, a urmãrit brutala sepa-
rare de unitatea sa etnicã, atentând la memoria istoricã. 

Stegarii moldovenismului agitã o fantomã lingvisticã. A pro-
mova limba moldoveneascã înseamnã a dovedi o crasã ignoranþã
ori a comite o fraudã ºtiinþificã, sub un întreit aspect (lingvistic,
istoric, politic), nota Eugen Coºeriu; fiindcã român ºi moldovean
„nu sunt termeni de acelaºi rang semantic“. Dincolo de absur-
ditatea existenþei a douã state româneºti ºi a unei limbi care circulã
sub o dublã denumire, chiar acceptând o identitate culturalã „suplã“,
condiþionatã de „logica metisajului“ (Jean-Loup Amselle, 1990) vom
spune, fãrã echivoc, cã acel „naþionalism sãnãtos“, cerut de E.
Coºeriu în contextul bilingvismului înseamnã, negreºit, raportarea
la cultura „de origine“, invocând un necesar etnocentrism. Dato-
ria de a-ºi apãra specificitatea nu înseamnã, în cazul literaturii
basarabene, o reactivare a complexelor provincialismului (regio-
nalismului), în numele duiosului spiritus loci. Dupã cum re-apro-
pierea de cultura românã, depãºind un dispreþ pãgubos n-ar tre-
bui sã încurajeze „puseurile localiste“, protejând, chipurile, un
specific regional, populat de valori precare, cocoþate pe soclul
„marilor clasici“. „Examenul integrãrii“ (ca sã preluãm formula lui
Mihai Cimpoi) va fi necesarmente dur, respectând amprenta unei
provincii culturale dar ºi imperativul sincronizãrilor interioare
printr-o nemiloasã „reducere la scarã“.

Revenirea la matricea stilisticã fireascã prin protejarea iden-
titãþii ºi „restabilirea întregului“ a încurajat, pe de o parte, neo-
paºoptismul cultural (inevitabil) ºi, pe altã parte, acceptând acest
manolism (care, printr-o reluare sisificã, aritmicã îºi cautã fiinþa
româneascã) suntem îndreptãþiþi sã cerem ºi trezia spiritului cri-
tic. Excludem, aºadar, deopotrivã, complezenþa sau reticenþa. Fiind-
cã peisajul literar basarabean, provocând un interes rezervat este
necunoscut, din pãcate. Sau cunoscut (acreditat) prin câteva nume
charismatice, cu „autoritate patriotard-pontificalã“ (cum scria, vizi-
bil nemulþumit, Arcadie Suceveanu), iritat — în egalã mãsurã — ºi
de iniþierea unor „strategii de consolare“. Sau, pe fundalul aceleiaºi
flagrante necunoaºteri, de circulaþia unor etichete depreciative,
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precum „sentinþa“ lui I. Simuþ, convins cã literatura basarabeanã
ar fi „a cincea roatã la cãruþã“.

Revizuirile, aºadar, urmeazã. Seceta proletcultistã, realis-
mul canonic, capacitatea imitativã etc. obligã la reaºezarea valorilor
ºi prefacerea hãrþii literare. Dar nu prin „decrete“ generaþioniste!
Valorile coexistã în oglinda culturalã, relieful axiologic e acciden-
tat iar rocadele, atunci când se produc, au — necesarmente — o
motivaþie esteticã, nu biograficã. Încât frenezia revizuirilor, fireascã
pentru generaþiile care vin, echipate cu un alt cod de lecturã pe
suportul relaxãrii ideologice trebuie sã împace, credem, redeº-
teptarea sentimentului naþional cu mentalitatea europeanã,
dincolo de false discordii ºi pãguboase exclusivisme. ªi, desigur,
într-un pluralism civilizat al opiniilor. 

Fenomenul miraculos al regenerãrii românismului în Basa-
rabia, izbucnit pentru a stinge ceea ce s-a numit, îndreptãþit, o
„rupturã ontologicã“ obligã la un efort integrator, ambivalent, re-
cuperând o literaturã care pãstreazã, prin memoria etnicã, rãdã-
cinile arheale româneºti dar care, sub „teroarea Istoriei“ e
bântuitã de o „conºtiinþã sfâºiiatã“, cãutându-ºi specificitatea. Peri-
colul rusificãrii, criza dedublãrii, comandamentul sincronizãrilor
întreþin, pe de o parte, sentimentele de marginalitate ºi înstrãinare,
chiar reacþii retractile; pe de altã parte, alimenteazã „complexul
Ithaka“ (cf. M. Cimpoi), Basarabia fiind — s-a spus — „o þarã în
exil“. ªi dacã suntem de acord cã o geografie literarã româneascã
nu poate ignora spaþiul basarabean (cunoscând o schizoidie
benignã care, în timp, a alimentat un modus vivendi), sarcina
urgentã ar fi, dupã noi, dovedind realism politic, edificarea unui
spaþiu cultural comun. Ideea unionistã nu mai e popularã, atrac-
tivitatea economicã întârzie, dilema identitarã se prelungeºte. A
fost reactivatã o fantomã lingvisticã: „limba moldoveneascã“. În
acest context ne putem întreba dacã Basarabia, trecând „proba
exilului“, mai e o provincie româneascã ºi în ce mãsurã literatu-
ra ei (care nu poate fi doar româneascã) are, prin des-þãrare,
conºtiinþa acestei apartenenþe.

Românismul basarabean a fost „sentinela latinitãþii“ (Zamfir
C. Arbure) iar fenomenul basarabean este un fenomen românesc
in extremis. Ca regiune de frontierã (border-land), Basarabia ºi-a
prelungit protostatalitatea, independenta Republicã Moldova
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zbãtându-se între securizare ºi federalizare. În vreme ce ruºii au
încurajat identitatea moldoveneascã, lipsa unui proiect panromâ-
nesc la Bucureºti, incoerenþa decizionalã sau gafele diplomatice
n-au fãcut decât sã amplifice dezinteresul ºi sã blocheze replie-
rea identitarã. Cum limba, marele personaj tragic al Istoriei
basarabene a fost exilatã, glotonimul „limbã moldoveneascã“
(norodnicã) a fãcut o fulminantã carierã, recunoscându-i-se chiar
slavismul. Iar scrisul, pentru cei credincioºi românismului a devenit
un act existenþial, hrãnind o literaturã rizomicã. ªi pregãtind, con-
spirativ, o fabuloasã renaºtere, obstrucþionatã ori deturnatã acum
de pe calea reîntregirii.

În fine, sociologic cercetând peisajul, interesul nostru se
îndreaptã cãtre autorii de succes. ªi aici am gãsi încã o moti-
vaþie plauzibilã pentru rãzboiul generaþionist. Parcã n-am subscrie
pãrerii cã ne miºcãm într-o societate aculturalã; dar chiar aºa
fiind, impactul unor autori provoacã frisoane ºi îngrijorãri inutile.
Cazul lui Grigore Vieru este cel mai convingãtor. Poet de audienþã
naþionalã, bucurându-se de o imensã popularitate (dar un „necu-
noscut“ pentru Mircea Mihãieº), delicatul (ºi înverºunatul pole-
mist, când e cazul) Grigore Vieru este, indiscutabil, un mesager
al Basarabiei (M. Ungheanu) sau, dimpotrivã, doar un poet domes-
tic, paradisiac (Al. Cistelecan). El, sub presiunea circumstanþelor,
cultivã o poeticã angajatã ºi „îºi asumã deliberat — nota Eugen
Simion — un mesianism naþional pe care, în condiþii normale, liris-
mul pur îl evitã“. Fiorul emoþional al poeziilor lui Vieru, cel pen-
tru care limba rãmâne „focul cel sacru“ a câºtigat cititorii; ceea
ce nu împiedicã pe câte cineva sã scrie cu nonºalanþã cã „ver-
surile unor Vieru sau Lari sunt idioate“. Într-o vreme a slobozeniei
limbajului, cãzut deseori în libertinaj ºi iresponsabilitate, iatã cã
se gãsesc condeie (critice!) care sã aºtearnã astfel de fraze nãuci-
toare! Poetul mesianic ºi „identitatea de grup“ polarizeazã reac-
þiile din mediul literar basarabean, rãsfrânte asupra procesului
de omologare. A lua „fiºa de temperaturã“ a acestui spaþiu cul-
tural îndeamnã la reacþii divergente. Unii considerã „cã se scrie
foarte puþin“ (cf. Grigore Chiper) sau cã dezastrul deja s-a
înstãpânit, dezinteresul pentru scris ºi cãrþi fiind suveran (cf. Vl.
Beºleagã). Totuºi, blamând literatura patrioticã de consum nu
înseamnã sã devalorizãm ºi „canonada lacrimilor“, specificã
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basarabenismului, dublatã de fantezie lingvisticã ºi rafinament li-
vresc. „Complexul patriei“ sã însemne eliminarea sacrului? „Intoxi-
carea“ pe care o denunþã Tamara Carauº în tzara sa, prãpastia
la nivelul scriiturii pe care o descoperã junii (impunând o „graniþã
literarã“ între generaþii), în fine superbia afiºatã de un Em. Galaicu-
Pãun pentru care doar optzeciºtii ar fi reuºit „trecerea la obiect“
sunt reacþii suportabile într-un mediu normal. Dar Republica Moldo-
va de azi nu oferã aºa ceva. Ideologia antiromânismului e feroce
iar fundamentalismul moldovenesc dã în clocot. În acest context,
demonismul celor ce acuzã „descompunerea naþiunii moldoveneºti“
ºi subminarea fiinþei naþiunii — cum o fac Vasile Radu ºi Nicolae
Mihnea (apud Theodor Codreanu) sub ameninþarea imperialismului
românesc meritã o replicã pe mãsurã. Încât întrebarea aceasta,
încã nerezolvatã, se cuvine sã ne preocupe. Descoperind însã alte
rãspunsuri. Evident, va fi vorba de o grilã româneascã de receptare.
Nu ºtim dacã, realmente, „critica basarabeanã este grav bolnavã“
(cf. Iulian Ciocanu) dar nu credem cã generaþia Dabija-Lari „a dat
chix“ (cf. Ghenadie Nicu). Amestecând criteriile putem lansa nu-
meroase acuze pornind de la insidioasa constatare a „decalajului
artistic“. Cert e cã nu putem cerceta fenomenul literar basarabean
ignorând perceperea lui contextualã. Iar o întâmpinare emoþionalã
e chiar de dorit, refuzând indiferentismul, solidarizãrile generaþio-
niste belicoase, supralicitãrile, toate sub flamura necesarei popu-
larizãri. Concluzia lui Alex ªtefãnescu meritã transcrisã: „poezia
basarabeanã emoþioneazã, deci existã“.

Acel aºteptat „examen de integrare“, clãdind o realitate cultu-
ralã comunã va redimensiona valorile prin inevitabila reducere la
scarã; doar unii, puþini, vor beneficia de vizibilitate în peisajul lite-
rar românesc, având la îndemânã „paºaportul“ estetic, instalându-se
în impozante Istorii literare. Bântuitã de complexe, Basarabia
rãmâne încã „o margine satanizatã“, sub angoasa solitudinii valo-
rice ºi supusã sincronismului unilateral câtã vreme indiferenþa cen-
trului ori acþiunile publicitare gãlãgioase alimenteazã ºirul de pre-
judecãþi, izvorâte din necunoaºtere ºi suspiciune. Veritabila asumare
în circuitul valoric românesc, refuzând autarhia sau infatuarea,
întârzie; când evadarea din „zona gri“ se va fi produs cu adevãrat,
când în interiorul culturii române aceastã literaturã basarabeanã
se va fi lepãdat de statutul marginal (ca „dat ontologic“, cum
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academic zice Mihai Cimpoi) atunci, realmente, ea va ajunge „acasã“.
Aceastã asumare nu mai poate fi întârziatã.

„SATUL DIN MINE 
A MERS CU MINE ÎN ORAªE“

Nicolae Dan Fruntelatã
Locul natal este ochiul prin care iei cunoºtinþã de þarã ºi

de lume ºi, în acelaºi timp, iei cunoºtinþã de tine. Sprijinit de cuvinte
ºi de imagini, cãpãtând o identitate ºi o memorie. Este, cred,
punctul de origine ºi, totodatã, punctul final al unui crez al scrisu-
lui. Gând cuprins în fascinanta teorie a lui Blaga ºi împlinit în metafo-
ra satului naºterii noastre. Întrebarea la care mi se cere sã
rãspund are, de aceea, un rãspuns aºteptat. În poezia pe care
o scriu se aflã, îmi place sã sper, neostentativ, locul meu natal
din sud, sat de câmpie botezat cu numele prinþesei brâncovene
Bãlaºa, dungã de grâu respirând spre departele sãu care e
Dunãrea. Un „deal îndelungat“ adicã o aspiraþie continuã spre
ridicarea spaþiului orizontal al câmpiei nesfârºite ºi toride într-un
punct înalt de sublimare, gest ce se poate întâmpla numai în vis.
Acolo s-a trãit numai copilãria, vârstã de amintire limpede, ºi ver-
sul mi se întoarce la ea ca o speranþã, pe care nu þi-o poate lua
nimeni. Satul din mine a mers cu mine în oraºe, apãrându-mã de
zgomot ºi de risipire. Îl simt mai ales toamna, în dimineþile care
au gustul de-atunci. ªi nu mã voi dezice niciodatã de el, pentru cã
mi-a dat cuvintele ºi, mai ales, mi-a dat legile de judecare a vieþii,
în care cred. În ciuda „teoriilor“ de ultimã orã care þintesc univer-
salizarea rapidã ºi forþatã a sentimentelor, lucru ce-mi aminteºte
prin asociaþie gustul fad al fructelor din culturile artificiale. 

Ai mei s-au adunat din trei izvoare: de lângã Desnãþuiul sub-
þire ºi tãcut care se duce ca într-un blestem spre Dunãre, de la
Busu, din stirpea cãpitanului Vladimiresc Pârvu Fruntelatã, de la
Balta de sub munte, pãmântul bogat doar în pãduri ºi legende
cu aur sârbesc ºi cu haiduci supãraþi pe lume. M-am nãscut în satul
românesc Bãlãciþa din Mehedinþi ºi dacã amãnuntul acesta
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biografic se simte sau se va simþi în versurile mele, nu mã voi ruºina
niciodatã ci, dimpotrivã, mã voi bucura ca de o datorie împlinitã.

Pornind de la aceste „sentimente biografice“ pe care le-am
mãrturisit într-o carte, nu vreau decât sã argumentez într-un fel
ideea care ne-a unit pe noi cei care am lucrat în anii ’80 sub
semnul revistei „Luceafãrul“.

Dincolo de ideologii, de servituþile unui timp disperat ºi dur,
noi am adus ºi am apãrat niºte biografii româneºti în faþa unor
detractori cinici ai spiritului naþional. Sã fie clar: am apãrat prin
cuvânt, nu „cu parul“ ºi lucrul acesta îl poate observa orice cer-
cetãtor obiectiv al perioadei. Dar asta nu e treaba noastrã, ci a
celor care vin, au venit deja. ªi am avut o adevãrata revelaþie
când am cunoscut un tânãr, asistent universitar la Facultatea de
Sociologie a Universitãþii din Bucureºti, care mi-a spus cã îºi fina-
lizeazã o lucrare de doctorat pe tema protocronismului românesc.
De ce protocronismul? — l-am întrebat ºi rãspunsul acestui om
care avea în 1989 vreo doisprezece ani a fost limpede: Pentru
cã a fost singura miºcare culturalã de substanþã între 1944
ºi 1989.

Iatã cã rãspunsul începe sã se dea. În ciuda petardelor arun-
cate de justiþiarii de duzinã care au încercat sã-ºi transforme cârteala
în operã. ªi în anii noºtri postrevoluþionari au redescoperit inter-
naþionalismul proletar, acela care a otrãvit anii ’50. Botezându-l
europenism ºi atlantism ºi cãutând, în numele acestor pseudo-con-
cepte, sã anuleze tot ce a fost valoare româneascã.

Dar timpul ne va judeca, ºi pe ei ºi pe noi, ºi va aºeza pe
fiecare la locul sãu. Pentru mine, oriunde ar fi acest loc, va fi
acasã, aici unde am rãdãcinile mele.

OªTEAN AL LUI ZALMOXIS

Adrian Bucurescu
La prima ºi la ultima vedere, patima mea pentru istoria Geto-

Dacilor stã sub semnul miracolului. Întâii ani de viaþã i-am petre-
cut în satul Copuzu, judeþul Ialomiþa, la bunicii materni, adicã la
poalele Piscului Crãsanilor. Acolo se aflã ruinele cetãþii getice Helis,
reºedinþa marelui rege Dromichaites, învingãtorul Macedonenilor.
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Satul meu natal, Sãrãþeni, se aflã în dreptul acelei cetãþi, dar pe
malul stâng al Ialomiþei, la o distanþã de doar patru kilometri. La
Sãrãþeni a fost cetatea geticã Netin-Dava, atestatã de Ptolemaeus.

Pe când aveam 25 de ani, adicã la leatul 1975, având
veleitãþi literare, am vrut sã scriu un roman despre Geto-Daci;
vrând sã fie cât mai veridic, am început sã culeg antroponime,
hidronime, oronime, toponime ºi alte lexeme pãstrate din cultura
Tracilor. Romanul a rãmas în stare incipientã, eu între timp afun-
dându-mã în studiul celor câteva inscripþii tracice care se cu-
noºteau pe atunci.

Sunt absolvent al Facultãþii de Filologie, Universitatea Bucu-
reºti. Aºadar, ipotezele ºi concluziile mele cu privire la graiul Geto-
Dacilor sunt ale unui profesionist în domeniu.

În anul 1980, aflându-mã la pescuit pe lacul Sãrãþuica, de
la Sãrãþeni, am avut o revelaþie misticã privind religia Geto-Daci-
lor, cu mult mai amplã decât se pãstrase în izvoarele antice. Deo-
camdatã, nu pot da amãnunte despre aceastã revelaþie.

Primele mele articole despre inscripþiile geto-dacice au
apãrut în anii 1984 ºi 1935.

Nu sunt o fire pateticã în public, ci doar în sine-mi. Consi-
der cã oricare Român, mai ales dacã a fost menit sã se cultive,
trebuie sã se consacre întâi României, la care sã þinã ca la o
Mamã, necondiþionat. La o adicã, suprem jertfindu-ne, precum
odinioarã Geto-Dacii, ce se duceau zâmbind spre moarte. Mã
consider, vrednic sau nu, un oºtean al lui Zalmoxis.

MANIFEST COSMIC-ART-CONTACT 
CÃTRE CETÃÞENII COSMOSULUI

Alexandru Cristian Miloº
Se lanseazã în secolul XX, anul 2000, luna septembrie, ziua

23, cu nava galacticã Apollo, cu o vimana sau cu o rachetã foto-
nicã în Univers, popoarelor stelare, cãtre E.T.

De pe planeta Pãmînt, a III-a a sistemului solar, din Calea
Lactee, din oraºul Bistriþa, þara România, continentul Europa, de
cãtre un om — Manifest Cosmic-Art-Contact, de pace, luminã,
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iubire, viaþã, zbor neîntrerupt — întru cunoaºtere, contact, dia-
log cu o eticã galacticã ºi aºteptatã, de milenii recunoaºtere, în
eter, atemporal, în eternitate! În prag de secol XXI, de mileniu
III, omul ºi-a amintit cine este! Proiectul Genesis pe planeta Pãmînt,
Experimentul Pãmînt ºi Sfera Dyson, în acest sistem, solar, au
reuºit! Colonizarea vieþii inteligente a reuºit! Omul zboarã prin stele
cu viaþã ºi iubire, cu eticã galacticã în ochi ºi inimã! Înviatul om
cosmic — PURUSHA, ÎN ZBOR! Conectat din nou la viaþa, cultu-
ra ºi ºtiinþa cosmicã! Viaþa ºi operele umane, de ºtiinþã artisticã
ºi de artã ºtiinþificã, raþional, numai prin ºtiinþã, conºtient se mã-
soarã de azi — cu o Grilã Cosmicã, cu unitatea de cosmicitate
pe care o înglobeazã, o memorizeazã faptic! Cu intuiþia vizionarã
ºtiintific-artisticã, antenã-far cosmic-catarg! Apocalipsele, moar-
tea ca foame cosmicã, cãderea în pãcatul timpului secvenþial ºi
nu a celui simultan, nerespectarea legii nonhibridãrii, necurãþa-
rea prin inginerie geneticã a AD.N.-ului, înmulþirea sexuatã ºi nu
asexuatã, cum Imaculata Concepþie, prin raza de luminã, pre-
cum naºterea lui Isus, somnul ºi uitarea, moartea ºi neamul lui
Cain, de toate acestea ne-am eliberat! Unificaþi oameni cosmici
ieºind din închisoarea timpului zburînd prin stele! Punînd ºi stea-
gul omului, înstelat ºi albastru, precum în cer aºa ºi pe pãmînt,
pe casa galacticã! Nemuritori ca fiinþe de luminã, cu nume din
cer ºi stele amintite prin care am mai zburat, în ochi, iatã de
ce, Manifestul Artei Cosmice de Contact, întru dialog civilizator
astral, eliberator, comparativ, transformator, voltmetru al realitãþii
ºi unificator! Nimic nu existã în afara ªtiinþei, cunoaºterea este
adevãratã numai prin ªtiinþã! Omul cu legile ºtiinþei cosmice, a
ºtiinþelor artei în minte ºi inimã, cu ºtiinþa ºi arta vîrtejelor cos-
mice, a chipului Q — cu continentul Cyber — Spaþiului ºi a lui Non-A,
þara limbajului genomic, a cineticii, a suprasimetriilor, accelera-
toare de supra-eu, de devenire întru fiinþã, întru E.T., întru civili-
zaþie ºi pozitivism cosmic în viaþa din Univers! ªtiinþa, literatura
ºi arta S.F. nu sînt, nu au fost, nu vor fi, niciodatã, cenuºerese!
ªtiinþã ºi artã astronomicã, directã! Meseria din naºtere a omu-
lui e aceea de astronom! Biserica acestui Manifest este Bolta
Înstelatã! El declarã rãzboi deschis ignoranþei, adicã prostiei,
nepãsãrii, îndãrãtniciei, judecãþii limitate, orgoliului, lenei, rãzbo-
iului, dogmelor ºi prejudecãþilor, lipsei de igienã mentalã, moralã
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ºi ecologicã! Cu arme sau fãrã þinînd în întuneric — Omul-fiinþã
sacrã, în întunericul lipsei de cunoaºtere spiritualã, de ºtiinþã ºi
artã, în legea cãzutã a animalitãþii, în fricã, în violenþã, barbarie,
sãlbãticie, sclavie mentalã moralã ºi fizicã, în poziþia umilitoare
a genunchiului împãmîntat, a frunþii aplecate în pãmînt ºi nu ridica-
te spre stele! A complexului izgonirii paradisiace, a uciderii visului
astral de reîntoarcere în stele ºi a capului din nori, capul omu-
lui cosmic ! Artã fãrã maimuþãrealã, artã fãrã divertisment într-o
erã a informaþiei — putere ºi recunoaºterii de sine, decodificînd
Codul lui Einstein, folosind metabolismul biologic minim necesar
vizibilitãþii noastre, fãcînd vizibile stele, planete-locuinþe, vîrtejuri
cosmice, nebuloase, supernove, quasari, tahioni, gãuri negre,
gãuri de vierme, universuri atemporale, paralele, alternative, hãr-
þile cosmice ale plinului ºi golului, prezenþe ale absenþei! Timpul
nu este timp decît dacã îl prefaci în veºnicie! Decodificînd mitu-
rile originii stelare a Omului!

Artã cosmicã de contact, artã a timpului reversibil, a cãlã-
toriilor în timp, împotriva lipsei de memorie a luminii minþii, artã
a Big-Bang-ului Universului! Artã a omului cosmic trezit, transfor-
mat, unificat, iluminat, contactînd civilizaþii nonterestre, galactice,
prin zboruri interstelare, prin canalul neural, subspaþial, multi-
dimensional. Noua fizicã ºi noii fizicieni, multidimensionalii oameni
de ºtiinþã-artiºti! Artistul-fizician lucrînd cu focul ºtiinþelor, adus
de Prometeu pe Pãmînt din Cer, cu ºtiinþa timpului ºi a focului
hrãnind marea gurã a Universurilor. Lupta cu limitele, cu limita
temporalã ºi gravitaþionalã. ªtiinþã-artã a realitãþii, a rachetelor
ºi zborului interstelar, a costumului de cosmonaut — costumul
naþional al omului, artã a eterului cosmic, a eternului cosmic, a
esenþelor abstracte, a simultaneitãþii, a alternanþei, a ciberneti-
citãþii, a spectralului, a cinetismului, a celor trei corpuri ale omu-
lui, a celor nouã rase de extratereºtrii aflaþi în acest moment în
programe ºi experimente de dezvoltare a vieþii cosmice inteligen-
te — pe poligonul de încercare „Pãmînt“. Artã a omului cosmic
viu, natural, ascet, prometeic, isusian stingînd trufia egoului, arti-
ficializarea ºi robotizarea sa, disperarea în faþa limitei, prin subor-
donarea faþã de maºinile gîndite de el, prin dependenþa de ele.
ªtiinþã-artã cosmicã de contact — o sintezã a civilizaþiilor ºi stilu-
rilor umane pe un plan superior cosmic, în spiralã. Voinþã ºi
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motivaþie a vieþii iubitoare, nemuritoare, a zborului neîntrerupt
prin stele a lui Icar!

Reþeta nemuririi este E-mc2 ºi zborul neîntrerupt prin stele!
Reþetã pentru înviere, întinerire, în copilãrire, alungând frica ºi
rãul neºtiinþei, banalul ucigãtor, comoditatea maºinii o Curiozitate
nelimitatã, puritate dar nu infantilism al gîndirii, drum continuu
prin stele. Zbor continuu cu viteza luminii întru învierea realã. Dar
ºi naºterea omului altfel prin luminã — oameni de luminã. Artã ºi
ºtiinþã a radicalilor liberi, a nunþilor biochimice. La manºa rachetei
fotonice cu Adam, Enoh, Prometeu, Isus, Budha, Zamolxis, Alah,
Moise ... ºi mulþi alþii, „Oamenii Mari“, astronauþi de pe a 12-a
Planetã civilizînd Sumerul ºi manipulînd genetic Omul. ªi Omul
pãºind pe Lunã, în sistemul solar, în galaxii umanizînd, colonizînd
cu viaþã iubitoare sori ºi planete, construindu-le în simfonii ºi
matematici astrale; vezi, chipul omului de pe Marte!

Amintindu-ºi originea sa E.T., mãrturisind propria-i paleo-
astronauticã, deschizînd din nou poarta stelelor. Reintrînd în ma-
rea familie galacticã. Artã cosmicã de contact ca un semn de
recunoaºtere. Manifestul acesta este dezlãnþuirea lui Prometeu
de pe munte, gãsirea nemuririi de cãtre Ghilgames pentru Enkidu
ºi noi, nerãstignirea ºi neuciderea lui Isus pe cruce, ridicarea omu-
lui din genunchi cu capul în stele. Cu cartea stelelor albastre în
mîini, în minte ºi în suflet, cãlãtor temporal prin pândele univer-
suri. Inginerie multidimensionalã, nu joc! Artã cosmicã de con-
tact — mînã întinsã umanã fraþilor galactici întru recunoaºtere a
frãþiei cosmice. Mînã ºi inimã omeneascã ºi minte întinse ca solie.
Solie de colonizator stelar. Manifestul este zborul omului cosmic.
Eliberat de orice complex de inferioritate, de orice limitã, nemu-
ritor. În mãreþia fiinþei o nouã renaºtere pe un alt plan, pe planul
cosmic al lui Homo Cosmicus. Respectîndu-ºi vechimea de mi-
lioane de ani ºi a celorlalte populaþii stelare, cunoscîndu-se ast-
fel pe sine. Crezînd dar mai ales cercetînd pînã în memoria sa
cromozomialã, pînã în semnãtura sa spectralã, pînã în astralo-
grama sa. Vãzînd, auzind, înþelegînd, înfãptuind ºtiinþific. Artã
cosmicã de contact, o sintezã în secolul XX a istoriei omului, a
originii sale stelare ºi a umanitãþii de la intrarea Planetei Venus
în sistemul nostru solar, de la cele douã Luni ale Pãmîntului, de
la limba necunoscutã înregistratã pe Lunã, de cosmonautul

189



Worden, de la oamenii uriaºi cu doi ochi, cu trei ochi, cu un ochi
ºi Atlantida ºi Mu ºi Gondwana, Lemuria, Hiperboreea, de la
piramidele marþiene ºi cele egiptene, locuinþe de odihnã pentru
astronauþi ºi camere de dirijare a zborurilor prin radar, Turnul
Babilonului ca o rampã de lansare a rachetelor, omul de ºtiinþã —
artist ca un tatã de rachete, pietrele din Ica ºi oraºul Tihuanaco.
De la Sfinx la chipul omului de pe Marte, de la Isus rãstignit pe
cruce la pasul lui Armnstrong pe Lunã, la computer, internet,
motor nuclear, motor cu mercur, motor cu antimateria, Statuia
Libertãþii de la originea omului ca fiinþã-amfibie de pe Venus colo-
nizînd Pãmîntul — la Einstein ºi a sa, ºi a noastrã — ecuaþie a
nemuririi. O privire în viitor, în mileniile 3, 4, 5, 6, 7, îndrãzneaþã,
liberã, curajoasã, romanticã, iubitoare, pacifistã, ºtiinþificã, într-un
cuvînt, umanã — tridimensionalã ºi N-dimensionalã asupra legilor
ºi vieþilor universurilor, a locuitorilor sãi. O cheie de contact pen-
tru navele spaþiale ºi minþile ºi inimile popoarelor astrale, o cheie
a învierii, cuvîntãtoare, telepaticã, radiestezicã, clarvãzãtoare, tele-
portatã prin tunelele timpului. Stãpînind ºtiinþa timpului, în lupta
cu limita. O decodificare a limbilor ºi civilizaþiilor galactice aduse
de luminã prin luminã. De oameni universali, salutînd cerul cu
mîna pe inimã ºi frunte, cu stele în minte ºi ochi. De astãzi înainte,
totul mãsurat cu o grilã cosmicã, grilã a ºtiinþelor ºi culturii cos-
mice. Timp al Babilonului Albastru, intrare din nou în Paradis, în
Universul Cosmic, în marea familie galacticã, a neamurilor ste-
lare. Avînd ca singurã religie — ºtiinþele cosmice! ªtiinþa ºi arta
cosmicã unificate în rãdãcina comunã de oameni nemuritori, cu
maºini zburãtoare, în zbor. Precum în cer aºa ºi pe pãmînt. Oameni
de ºtiinþã — artiºti cosmici, de ºtiinþã multi-dimensionalã, cu viaþã,
pace, iubire, cu cunoaºtere ºtiintificã-artisticã, colonizînd inteli-
gent universuri. Noul orizont de aºteptare, de acþiune.

Manifestul Artei Cosmice de Contact al adevãrurilor ºtiinþi-
fice ºi frumuseþii peisajelor în acþiune a altor galaxii, stele, plane-
te, al vieþii ºi civilizaþiilor cosmice, al raselor cosmice inteligente
întru cunoaºtere ºi frãþietate galacticã. Despãrþindu-ne pentru
totdeauna, prin copiii ºi nepoþii noºtri de închisorile trecutului dog-
matic, de Ev Mediu. Din închisoarea timpului zburînd spre stele
vechi ºi noi, în alte dimensiuni, cu moartea pe moarte cãlcînd,
în traducere însemnînd cã putem întineri ºi, deci, învia zburînd
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cu viteza luminii, cu lumina Lucefãrului lui Eminescu în faþã, ie-
ºind din milenara închisoare planetarã ºi din laboratorul corec-
þiilor genetice, vindecaþi de boala timpului, uitarea, vindecaþi de
moarte. Noi, oamenii, stãpînii noºtri ºi colonizatori pacifiºti, iubi-
tori, naturali, vii ai universurilor. ªtiinþã-artã umanã ridicatã din
genunchi ºi nimicul zilnic terestru al supravieþuirii, al absurdei lup-
tei pentru supravieþuire, generatã de scãparea de sub control
al algoritmului matematic al înmulþirii. ªtiinþã-artã cosmicã, uma-
nã ridicatã la dimensiunea ei adevãratã de solie ºi mesaj cosmic
cãlãtorind prin luminã, sãrbãtorind, cunoscînd, înþelegînd ºi bu-
curînd E. T, inteligenþa ºi viaþa stelarã. Contactînd-o, colonizînd-o.
Manifest al omului cosmic din secolul XXI ºi cele ce vin... Carte
de vizitã a omului ºi vizã de trecere prin gãurile negre ºi gãurile
de vierme pe paºaportul universal, la frontiere intergalactice, inter-
unde, versuri. Ne-am nãscut liberi, sã ne reamintim mereu
aceasta, trãind ºi iubind ºi zburînd cu pacea eliberatoare. Liberi —
om nou, cer nou, pãmînt nou. De la transplantul inimii la ceasul
A.D.N., de la sutana clericalã la costumul de cosmonaut, cos-
tumul naþional al omului, de la atom la stele, la zborul continuu —
imnul omului. ªtiinþã — artã a chipului omului înfãptuind pe Pãmînt,
Venus, Marte, speranþã ºi amintire, viaþã nemuritoare, pace, non-
violenþã, înþelepciune cosmicã a zborului, iubire, luminã, om. La
orizont: stelele, interlumea, omul ºi conºtiinþa sa cosmicã. Mani-
fest al omului cosmic. Al zborului interstelar!

SPOVEDANIA UNUI 
COLECÞIONAR DE ARTÃ

Bucur Chiriac
Am pãtimit în viaþã prin a fi prea sãrac. Am venit pe lume

în familia unui ceferist, fiind al zecelea copil. Mi se spunea Prâslea.
M-am nãscut la zi mare, la 1 mai 1932. Într-o mãrturisire târzie,
prin anul 1960, când eram student la Facultatea de Filologie din
Bucureºti, venit la Buzãu acasã, într-o vacanþã, stând pe prispa
casei cu mama la o voroavã, am vãzut-o cu lacrimi în ochi,
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bucuroasã cã îi adusesem mai multe lucruri de îmbrãcãminte.
Mi-a fãcut o mãrturisire care m-a fãcut mut:

— Mãi copile, tu te-ai nãscut la o zi mare. Când clopotele
bãteau în bisericã, tu bãteai la porþile vieþii. Era zi de Paºte. A
fost o zi sfântã ºi Dumnezeu îþi va aduce mult noroc.

De atunci, iatã au trecut peste 70 de ani ºi n-am sã uit
acea toamnã aurie din august 1960, când mama care nu ºtia
sã scrie ºi sã citeascã, într-un moment de descãtuºare sufle-
teascã, parcã simþindu-mi dorinþa de a ºti mai multe despre fami-
lia mea, cu vorba-i domoalã, cu ochii strãluminaþi de fericire cã
cel mai mic din cei zece copii ai sãi, prâslea, a ajuns „om mare“,
uitându-se în ochii mei au podidit-o lacrimile, mângâindu-mã cu duioºie.

Deºi sãraci, am avut o copilãrie „frumoasã“. Eram cumin-
te, ascultãtor ºi silitor la carte, sfios ºi cu o mare credinþã în
Cel de sus. Elev fiind, mergeam în fiecare duminicã ºi la slujbele
de peste an la bisericã ºi îngânam la stranã, împreunã cu dascãlul,
unele pãrþi din Slujbã, spuneam pe de rost în faþa altarului Tatãl
nostru ºi Crezul, fiind mândru cã lumea cartierului se uita miratã
la puºtiul „Radei dupã muche“ spunându-i mamei cu o oarecare
invidie cã, „fiul tãu ãl mic are voce“ ºi cã sigur se va face preot.
Nu-i de mirare cã, pe la vreo opt ani mergeam cu pãrintele Chirilã
cu botezul, mai ales pe la casele familiilor de ceferiºti ºi cãruþaºi,
ocolind casele celor avuþi cãci stãteau cu porþile zãvorâte.

La o vârstã fragedã, pe când aveam numai nouã ani, la
ºcoala primarã din cartierul Mihai Viteazul din Buzãu, ºcoalã con-
struitã de bogãtaºul Petre Zangopol ºi soþia sa Hrisula, mi-am încân-
tat pentru prima datã ochii privind de unul singur, pe unul dintre
pereþii sãlii de festivitãþi o reproducere dupã „Carul cu Boi“ al lui
Grigorescu. Stând într-o încremenire totalã admirând tabloul, am
simþit o palmã grea. Era directorul Dediu un om blând, iubitor
de copii.

— Te ºtiu, mãi bãiete, mi-a spus învãþãtoarea ta cã îþi place
frumosul din viaþã ºi, dupã cum vãd dai târcoale artei. Am auzit
cã scrii compuneri frumoase, ºi chiar poezii. Înseamnã cã atunci
când vei fi mare o sã te duci la facultatea de filologie sau teolo-
gie ºi de ce nu, la arte plastice. Poate mergi pe urmele vãrului
tãu, poetul Panait Nicolae, mai ºtii unde sare þandãra?
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Auzind aceste vorbe blânde, pãrinteºti, mã fâstâcisem de
tot. Eram ud leoarcã, parcã-mi fugea pãmântul de sub picioare.
Fãcând o pauzã, directorul mi-a mai spus cã, într-o zi, privind
peste gardul casei noastre, a vãzut o bisericuþã micã din lut, ºi
pe mine stând în genunchi în faþa ei ºi cântând.

În anul 1944, prin iunie, revenind acasã, la Buzãu, m-am
apropiat din nou de biserica din cartier, iar la terminarea celor
7 clase primare, cu ajutorul preotului Neagu, o matahalã de om,
care m-a învãþat sã scriu poezioare ºi „sã vorbesc frumos“, am
dat examen la Liceul Industrial pe care, din cauza neajunsurilor
ºi greutãþilor din familie, a trebuit sã-l întrerup, iar în primãvara
lui 1949 sã mã angajez, la îndemnul unui vecin, ca normator.

Cazat într-o casã luxoasã din conacul doctorului Angelescu,
ginerele bogãtaºului Monteoru, aici, stãteau înghesuite, claie pes-
te grãmadã, piese de mobilier în stil rococo, pe pereþi câteva
tablouri, o oglindã imensã de cleºtar, în care, în fiecare diminea-
þã îmi aranjam frizura, iar seara la lumina becului, în liniºte pe
o terasã, respirând aerul din parcul care înconjura conacul ºi
mirosul florilor de tei, simþeam cã, iatã, mama a avut dreptate
când a spus cã, în viaþã, voi avea noroc. Aici am descoperit mai
multe albume, tipãrite în limba francezã ºi germanã, pe care le
rãsfoiam ºi încercam sã pãtrund în lumea artei, fiind pentru mine
o mare descoperire. În acel an, 1952, fãceam dese vizite în
interes de serviciu la o sucursalã a G.A.S. Stîlpu, la staþiunea
din Monteoru, unde dãinuia, într-o stare de degradare, palatul
acestui mare boier, socrul doctorului Angelescu. Am fost impresio-
nat când, în acest palat, am vãzut cu ochii inimii, mobilier de
epocã, oglinzi elveþiene, porcelanuri de delft, icoane ºi tablouri
diferite. Toate aceste valori îmi încãrcau sufletul cu frumuseþi pe
care marele tãvãlug al timpului, încet, dar sigur le prãfuise. În
timp, am auzit cã multe din obiectele de la Stîlpu ºi de la Pala-
tul Monteoru au ajuns la Muzeul Regional de istorie, altele au
fost furate ºi descoperite prin casele unor localnici care au þinut
sã aibã ºi ei „ceva amintiri“ de la conaºu Monteoru. Erau vre-
muri grele, vremuri de restriºte, în care mâna omului neºtiutor
îºi fãcea singurã dreptate, se rãzbunau pe cei la care au fost
cândva slugi. Unele valori, însã, au ajuns ºi în casele unor medici,
profesori, avocaþi, negustori care ºtiau sã le preþuiascã sau sã
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le valorifice mai târziu. În anii aceia, în îndrãgostitul de artã se
trezise interes ºi pasiune nu pentru a cumpãra neapãrat unele
obiecte vechi ºi tablouri, ci dorinþa de a le salva de la pierire, ce
a devenit o preocupare constantã, o pasiune care s-a desãvârºit
mult mai târziu. Pânã atunci, în acei ani tulburi, nu vãzusem nici
un muzeu, nici nu ºtiam dacã oraºul Buzãu avea aºa ceva ºi nu
mi-am desfãtat ochii în faþa unor opere de artã a cãror identita-
te sã o recunosc. ªtiam totuºi cã, în oraºul meu natal, cândva,
ºi-a lãsat însemnele trecerii sale, profesorul Ion Andreescu care
însãilase pe pânza vremii maestuioºi stejari seculari, din faimo-
sul crâng al Buzãului. Abia prin anii 1951-1952, am descoperit
întâmplãtor unele tablouri semnate de Nicolae Grigorescu agã-
þate în dezordine pe scãrile conacului unui boier, devenit un cu-
noscut colecþionar de artã, numele lui fiind Gogu Iliescu. Aici, în
Conacul din satul Cândeºti, de o frumuseþe rarã, la începutul se-
colului XX, venea din când în când, mai ales toamna, Grigorescu.
El era însoþit uneori de Caragiale, Vlahuþã ºi Delavrancea, pe care
boierul îi poreclise „cei trei crai“. În timp ce pictorul cu ºevaletul
alb subþioarã era vãzut în faþa unei bisericuþe din spatele cona-
cului, pictând pe pânze de mici dimensiuni casele pitoreºti de pe
Valea Buzãului, cu pãduri seculare ºi biserici sau mãnãstiri, ceilalþi
trei îºi fãceau veleatul în pivniþã, degustând vinurile din podgoria
lui Gogu Iliescu. Într-o zi, pe când Grigorescu stãtea cu ochii aþin-
tiþi în zare, a vãzut în faþa acelei bisericuþe din spatele conacu-
lui pe însuºi Gogu Iliescu care îºi încerca penelul, amestecând
culorile, ºi trãgând cu creionul linii drepte ºi curbe, pe care maes-
trul le surprinsese cu coada ochiului, vãzându-l pe acesta mai
apoi, cu pensula acoperind cu pete de culoare o pânzã minus-
culã. Înþelegând strãdania acestuia, intervenea ºi corecta unele
inadvertenþe, fãcând retuºuri, înlãturând unele stridenþe de
culoare, ºi mai ales nuanþele þipãtoare de galben ºi tonalitãþile
de roºu sângeriu. Toate acestea le-am aflat de la un preot bã-
trân al satului, cãruia, la rândul sãu, i le povestise tatãlui lui,
slujitor al bisericii de pe moºia lui Gogu Iliescu. Tablourile aces-
tui epilog al lui Grigorescu au rãmas în colecþia acestuia, împo-
dobind o scarã care urca la etaj ºi în salonul de muzicã. Colecþia
acestui mare iubitor de artã peste ani s-a îmbogãþit cu alte lucrãri
cumpãrate de moºier din expoziþiile ce se organizau periodic la
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Bucureºti. În cei doi ani de zile petrecuþi la Cândeºti, eu, împreu-
nã cu alþi doi contabili, priveam cu uimire pe scãrile care duceau
în salonul de muzicã al conacului aceste zeci de tablouri care,
curios, fuseserã inventariate în faimosul registru „ruff“ ca fiind
„lucrãri diferite de picturã“ fãrã sã se specifice autorul. Niciodatã,
neºtiutori cum eram, n-am realizat valoarea acestei colecþii de artã
unicã, de la þarã, ºi n-am descifrat semnãturile autorilor. Pe câ-
teva, vreo douã, trei, am desluºit, poate, semnãtura lui Grigorescu.
Noi ne desfãtam inima ºi ochii, privind aceastã lume a frumosu-
lui, pe care colecþionarul Gogu Iliescu le adunase într-o viaþã de
om. Atunci, uitându-mã tot mai des la aceste tablouri, înºirate
ca la paradã pe pereþii conacului, am început sã înþeleg mesajul
unor lucrãri, sã fac în faþa colegilor unele mici comentarii asupra
temelor, modalitãþi de realizare plasticã, exprimând unele jude-
cãþi de valoare ºi sã descifrez irizãrile luminoase ale unor nuanþe
de verde-crud ºi sidefii.

Poate atunci, în anii aceia, a încolþit în inima mea dorinþa
de a cumpãra, din micile mele economii, unele tablouri, cu care sã-mi
înfrumuseþez viaþa. Niciodatã nu mi-a venit ideea sã fac o colecþie.

Aceasta a apãrut mai târziu, cunoscându-l pe N. Simache,
istoric de mare reputaþie, ctitor de muzee (a înfiinþat peste 20
de muzee în judeþul Prahova) o personalitate integrã, truditor,
devotat instituþiei, sclavul ei, veºnic preocupat ºi plin de iniþiative;
mi-a fost ca un pãrinte, un dascãl care m-a învãþat sã preþuiesc
valorile materiale ºi spirituale ale neamului, mi-a cultivat frumo-
sul din viaþã ºi gustul pentru arta adevãratã. Activitatea mea era
desfãºuratã sub ochii acestui mare istoric, ctitorul primei Pinacote-
ci de artã a municipiului Ploieºti. El m-a învãþat sã preþuiesc arta
plasticã, sã o cercetez cu seriozitate ºi sã emit judecãþi de valoa-
re pertinente ºi cu simþ de rãspundere, ca un specialist. „Pasiu-
nea pentru muzeu, spunea profesorul, pentru salvarea de la pieire
a unor valori artistice, se capãtã în timp, muncind mereu, învã-
þând, ºi nu peste noapte, aºa cum vor unii. Dumneata, domnule
Bucur, eºti un sensibil, te simt cum vibrezi în faþa unui obiect, a
unui covor vechi, a unui tablou de artã, ºi asta mã face sã cred
cã munca într-un muzeu, care este ca o ºcoalã în care înveþi alfa-
betul cunoaºterii, îþi va da satisfacþii mai târziu. Þine minte!“. ªi
iatã cã þin minte deoarece treptat, treptat, am reuºit sã cumpãr,
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în peste 40 de ani, pânze ale celor mai valoroºi artiºti plastici
contemporani, sã descopãr ºi sã deosebesc valorile autentice de
chiciuri ºi non-valoare, sã strâng, cu pasiune ºi eforturi materia-
le deosebite, atâtea tablouri ale unor pictori consacraþi. Apoi achizi-
þionarea a numeroase icoane din zona Fãgãraºului ºi Maramureºului,
ceramica de Horezu a celui mai mare olar, Victor Vicºoreanu,
farfurii semnate de Colibaba care a împestriþat strãchinile lui cu
scene religioase, mãºti-unicat ale þãranului ºi colecþionarului
Nicolae Popa din Târpeºti, ouã încondeiate din Dorohoi, sculp-
tura pictatã pe crucile din Cimitirul vesel din Sãpânþa, piese unice
semnate de Stan Ion Pãtraº, ºi multe altele. Toate aceste valori
le-am cumpãrat îndemnat fiind de mentorul meu, profesorul N.I.
Simache. Aici, la Ploieºti, sub supravegherea tutorelui meu, am
intrat pentru prima datã în atelierul unui pictor local. Aici am vãzut
plimbându-se pe bulevardul central al oraºului, figura emblema-
ticã a pictorului Vodã, un pictor impresionist talentat, în atelierul
cãruia, încãrcat de pânze mari, cu odalisci, nuduri ºi peisaje mon-
tane, am primit, pe viu, prima lecþie de picturã autenticã, ºi de
la care am cumpãrat o „naturã staticã“. Aflând cã lucrez la Muzeul
de Istorie condus de Simaº, cum îl dezmierda pe profesor, ascultân-
du-mi unele pãreri personale despre pictura sa, m-a mãgulit spu-
nând cã sunt „un specialist“. M-am ruºinat ºi am roºit de emoþie.
Am acceptat, totuºi, cu îngãduinþã complimentul pictorului, care
m-a îndemnat sã vizitez ºi alte ateliere în care voi vedea zeci de
lucrãri „mai interesante decât ale mele“. M-a surprins plãcut sin-
ceritatea lui, nu era un invidios, îºi aprecia colegii de breaslã, îndem-
nându-mã sã cumpãr ºi de la ei. Dintr-o expoziþie de grup a artiºtilor
ploieºteni, am cumpãrat câte o lucrare a unor artiºti cunoscuþi,
apreciind originalitatea tablourilor semnate de pictorii Polidor, Toma
ºi Barabaº. Începutul a fost timid, banii nu-mi ajungeau, dar fã-
când economii, refuzând sã intru în restaurante, sã-mi cumpãr
lucruri scumpe de îmbrãcãminte, din când în când mai luam câte
o picturã. Microbul colecþionarului se înrãdãcinase atât de mult încât
fratele ºi surorile de la Buzãu mã cãiau cã prea îmi risipesc sala-
riul „pe prostii“.

Oricum, gustul pentru frumos, pentru înþelegerea ºi desci-
frarea tainelor artei, valoarea ºi importanþa lor în ºcoala de pic-
turã româneascã, mi-au dat noi aripi, interesul pentru artã a
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devenit preponderent în preocupãrile mele de muzeograf. Multe
sensuri ºi înþelesuri ale picturii le-am desprins mai totdeauna, din
comentariile pertinente pe care mi le-a turnat în suflet acelaºi
Om, renumitul ctitor de muzee, cãruia îi datorez ºi azi înaltã re-
cunoºtinþã. N.I.Simache rãmâne figura cea mai luminoasã, trun-
chiul falnic al stejarului la umbra cãruia am crescut ºi m-am format
ca om ºi care mi-a inoculat dorinþa de a mã îndrãgosti, la timp,
de frumosul din viaþã ºi artã. De aceea îi port ºi azi o stimã ºi
o preþuire de nezdruncinat. El rãmâne „Modelul“ meu.

MÃNÃSTIRILE, PAS CU PAS

Vasile Dumitrache
Aºezãmintele monahale ºi Catedralele au fost vizitate de

mine cu pasul începând din 1 Mai 1994 ºi pânã în decembrie
1999. Pentru aceasta, am parcurs pe jos peste 10000 de kilo-
metri, multe mãnãstiri fiind vizitate de douã-trei ori. Dar pelerina-
jul a început în anul 1989, an în care au fost vizitate, începând
cu luna iulie, 38 de aºezãminte monahale (schituri ºi mãnãstiri).
S-a continuat în 1990 cu vizitarea a 60 de aºezãminte monaha-
le. În 1991 au fost vizitate, din aprilie pânã în 12 mai, un numãr
de 15 mãnãstiri. La 12 mai, prima ispitã face sã am un acci-
dent care m-a imobilizat la spital ºi la pat, acasã, tot anul 1991,
pentru ca în 1992 sã folosesc cârjele. În anul 1993, încã cu
dureri mari la glezna piciorului stâng, am pornit din nou la drum
ºi m-am documentat aproape la toate aºezãmintele monahale
din Moldova ºi Bucovina, rãmânând puþine pentru primãvara lui 1994.

În primãvara aceea, am pornit devreme la drum, am vãzut
toatã Moldova ºi Bucovina, în plus judeþele Satu Mare, Maramu-
reº, Bistriþa-Nãsãud — cele mai depãrtate de Bucureºti — pentru
cã aveam niºte bilete pentru veteran de rãzboi gratuite care m-au
ajutat ca, în continuare, sã fac deplasãri mai scurte cu costuri
bãneºti mai mici. Menþionez cã pe tot parcursul pelerinajului nu
m-a sponsorizat nimeni.

La sfârºitul lunii aprilie în acel an, îmbrãcat elegant (la mã-
nãstiri m-am deplasat ºi mã deplasez îmbrãcat modest) am vizi-
tat mãnãstirea Techirghiol, mãnãstirea din Slobozia ºi episcopia
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Sloboziei ºi Cãlãraºilor unde am fost informat cã a fost reînfiin-
þatã ºi populatã mãnãstirea Balacciu din Ialomiþa pe care aº pu-
tea s-o vizitez dacã mã deplasez la Bucureºti, prin Urziceni. Am
acceptat sugestia, dar aceastã vizitã mi-a fost fatalã pentru cã,
la întoarcerea în gara Sãrãtuica, am parte de a doua ispitã (prima
fiind accidentul): la ora 21,40 într-o discuþie de 20 de secunde
cu ºeful gãrii mi s-a furat geanta în care aveam obiectul de cea
mai mare valoare, un caiet cu peste 1000 pagini în care era
scrisã documentaþia din 200 aºezãminte monahale.

ªi aceastã ispitã are loc tocmai în momentul când sã încep
elaborarea manuscrisului pentru o carte care s-ar fi intitulat „Pe-
lerinaj la schiturile ºi mãnãstirile din Moldova ºi Bucovina“. Se ofe-
rise o editurã sã editeze cartea într-o mie de exemplare pentru
3,5 milioane lei, sumã pe care mi-o asigurase domnul Cristian
Þânþãreanu din Corbeanca cu care mã întâlnisem din întâmplare
pe stradã (îl cunoscusem cu altã ocazie). Dupã ce mi s-a furat
geanta, am lãsat trenurile sã treacã atât spre Urziceni cât ºi spre
Slobozia-Ciulniþa, ºi-am tremurat noaptea într-o casã pustie din
Balacciu, fãcând mii de metanii pentru a mã încãlzi, timpul fiind
foarte friguros din cauza unei ploi reci iar eu fiind numai în hainã
ºi cãmaºã (puloverul era la hoþul ce-mi furase geanta). A doua zi
de dimineaþã, dupã ce am controlat zona gãrii în speranþa cã voi
gãsi caietul aruncat de hoþ, m-am deplasat din nou la mãnãstirea
Balacciu ºi, de acolo, la Techirghiol ºi Slobozia, realizând din nou
documentaþia în primele trei mãnãstiri dintre cele douã sute a cãror
documentaþie mi-a fost furatã. Am continuat cu drumurile în Munte-
nia, Banat, Criºana, Maramureº ºi, la urmã, în Bucovina-Moldova.
Cum am terminat cu drumurile, am elaborat manuscrisele ºi, la
6 septembrie 1999, am contractat lucrãrile cu o editurã. Dar
dupã un an, vine a treia ispitã pentru mine: editura, cu care am
contractat lucrãrile, a falimentat. În cele din urmã, Dumnezeu este
mai tare decât diavolul care mi s-a pus de trei ori în curmeziº ºi,
în 2001- 2003, cãrþile vãd lumina tiparului ºi toate cele 5 (cinci)
volume ajung în librãrii. Sunt bine primite de public ºi de specialiºti
ºi în ianuarie 2005 editura Nemira încheie contract pentru ediþia
a doua pentru toate cele cinci volume. 

Materialul documentar a fost obþinut din istoricul aºezãmin-
telor monahale, pisania bisericilor, informaþii de la conducãtorii
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aºezãmintelor monahale, revistele arhiepiscopiilor ºi episcopiilor
ºi alte editãri mai vechi, unele fiindu-mi puse la dispoziþie de Prea
Sfinþii Episcopi.

Dar ce motivaþie am avut sã doresc sã cunosc aceste sfin-
te lãcaºuri unde, prin adânci rugãciuni, ne curãþim sufletele ºi
ne întãrim trupurile? Dupã armistiþiul din 23 August 1944, pe
care armatele ruseºti nu l-au luat în seamã, ajuns în mâna lor,
am profitat de lipsa de atenþie a celor ce conduceau prizonierii
(când jefuiau cãruþele regimentare cu arhive, provizii ºi case de
bani, pe o miriºte de grâu), m-am aruncat într-un lan de porumb,
alergând ºi schimbându-mi direcþia, pânã am ajuns în localitatea
Roznov unde am schimbat o parte din echipamentul militar cu
cel civil. De aici m-am retras spre zona premontanã mergând
spre Bucureºti prin pãduri. Într-o noapte, am pierdut poteca ºi
m-am hotãrât sã rãmân sub un copac, pânã se face ziuã. Într-un
târziu, am auzit cântând un cocoº ºi-am plecat în direcþia sune-
tului, crezând cã este un canton silvic sau un lãcaº de varã pentru
vite. N-a fost nici unul, nici altul, ci o curte mare cu 3 biserici.
Pe lângã aceastã curte — un drum forestier care ducea la vale.
Am îngenunchiat ºi-am mulþumit lui Dumnezeu cã mi-a arãtat ca-
lea cea bunã. Mi-am dat seama cã aici trebuie sã fie o mãnãstire
aºa cã, atunci, mi-am luat angajamentul sã fiu alãturi de aceste
lãcaºuri sfinte. N-am bãtut în poartã ca sã intru, fiindu-mi teamã
sã nu fie acolo ruºi sau nemþi, pentru cã m-ar fi împuºcat ºi unii
ºi alþii. La Roznov, vis-à-vis de casa unde mi-am schimbat echi-
pamentul, era o frizerie în care ruºii au împuºcat unsprezece mili-
tari români care intraserã acolo sã se tundã ºi sã se bãrbiereascã.
Am continuat sã merg la vale pe drumul forestier ºi, ziua, am
aflat cã acolo era mãnãstirea cu obºte de cãlugãri Dãlhãuþi, aflatã
la 25 km nord-vest de Focºani. Mai târziu, în 1956, am vizitat-o
tot într-o noapte, când am asistat la slujbã împreunã cu un cre-
dincios din comuna Cârligele, unde eu ajunsesem cu prilejul unei
delegaþii de serviciu. ªi aºa cum am arãtat mai la început, în 1989
am pornit la drum pentru a cunoaºte (am zis eu atunci) mãnã-
stirile care prezintã interes istoric, cultural ºi duhovnicesc. Dar,
începând din 1990, când am organizat pelerinajul în judeþul Neamþ,
am constatat cã toate aºezãmintele monahale (mãnãstiri ºi schi-
turi) prezintã interes ºi m-am hotãrât sã le vizitez pe toate
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douãzeci ºi opt, atunci. Îmi mai rãmãsese sã merg la un schit
despre a cãrui existenþã aflasem de la un cãlugãr. Nu ºtiam loca-
litatea unde este situat iar instituþiile la care am întrebat în Pia-
tra Neamþ îmi spuneau cã nu-l cunosc. În cele din urmã mi-a dat
informaþii precise un bãtrân de 90 ani, aflat în piaþã. Atunci m-am
gândit sã scriu o carte-ghid pentru cã am constatat cã schiturile
în general nu sunt cunoscute (în 1990) iar dintre mãnãstiri erau
cunoscute mai mult cele „de protocol“.

În rest, am arãtat ce-a urmat la începutul acestor amintiri.
N-a fost un lucru uºor sã fac totul, trebuind sã strãbat, uneori,
distanþe mari de unul singur, prin pãduri sau pe drumuri mai puþin
umblate. Am fost biciuit de ploi reci ºi de vânturi sau de zãpe-
zile din iernile timpurii care m-au surprins pe drumuri. A trebuit
sã suport cãldurile mari ºi frigul, sã trec prin inundaþii, sã pe-
trec dese nopþi pe trenuri, prin gãri sau pe uliþele unor sate pen-
tru ca, apoi, sã strãbat nedormit lungi drumuri, într-o zi ºi de
48 km. Chiar în anul 2003, când am vizitat mãnãstirea Plãviceni-
Teleorman, care abia se reînfiinþase ºi n-avea posibilitãþi de ca-
zare, am fost forþat sã strãbat, cu rucsacul în spate, la 82 ani,
peste 36 km, pânã la mãnãstire, înapoi în ºosea ºi, pentru cã
trecuse autobuzul de Tr. Mãgurele-Slatina la ora 14, a trebuit
sã continui drumul pe jos încã 23 km pânã în gara Drãgãneºti-
Olt. Am fost nevoit sã strãbat acest drum pentru cã pânã a doua
zi la ora 7 nu mai erau alte mijloace de transport iar 3-4 autoturis-
me, care au trecut pe lângã mine, n-au catadicsit sã opreascã
pentru un bãtrân cu rucsacul în spate ºi modest îmbrãcat.

Sã mai informez cititorii c-am fost atacat prin pãduri de douã
ori de tâlhari, odatã prin pãdurea prin care mergeam de la Schi-
tul Rucov spre mãnãstirea Secu în 1990 (când aveam 69 ani)
ºi-am scãpat cu fuga (eram înainte de accident) ºi a doua oarã
când strãbãteam prin pãdure drumul de la mãnãstirea Tarniþa,
satul Gãgeºti, comuna Baloteºti, mergând spre Schitul Buluc,
comuna Jariºtea, sat Pãdureni, ambele aºezãminte în judeþul
Vrancea. Atunci eram ºi dupã accidentul la picior plus entorsã
pe acelaºi picior ºi mai bãtrân cu 7 ani (aveam 76 ani). Am scã-
pat de toporiºca tâlharului pentru cã au apãrut din senin doi tã-
ietori de lemne cu topoarele la ei.
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Acum, la 83/84 de ani, în luna ianuarie, a trebuit sã merg
la toate Arhiepiscopiile ºi Episcopiile din Oltenia, Muntenia ºi Dobro-
gea pentru a actualiza conducerile aºezãmintelor monahale ºi pen-
tru a afla noile schituri sau mãnãstiri apãrute dupã 2002, date
necesare sã fie introduse în cãrþile ediþiei a doua. Am continuat
drumurile în Moldova ºi Bucovina, iar în sãptãmâna premergã-
toare Sfintelor Paºte ºi în Sãptãmâna Paºtelui, drumurile mele
m-au dus la Baia-Mare, Oradea, Cluj, Alba Iulia, Sibiu ºi pe la unele
mãnãstiri.

N-am vrut sã scot în evidenþã ca laudã activitatea mea, am
vrut sã afle ºi generaþia tânãrã cã dacã ai un þel în viaþã (ºi trebu-
ie sã-l ai, cã altfel degeaba trãieºti) ºi lupþi insistent, cu mult curaj
ºi credinþã, atingi þelul propus. Dar cu comoditatea pe care o
au majoritatea tinerilor de azi nu se ajunge departe. Am fost neplã-
cut impresionat de patru tineri care în iarna grea 2003/2004, dupã
ce parcursesem 2 km pe jos, îi întâlnesc într-o intersecþie de
drumuri, aºteptând, tremurând autobuzul de Vaslui pe care tre-
buia sã-l aºtept ºi eu în acelaºi loc. I-am întrebat — „mãi bãieþi,
câþi kilometri aveþi de parcurs cu autobuzul pe care-l aºteptaþi?“ —
„Cam trei km, nene“. „Pãi de când aºteptaþi aici tremurând ºi
cât o sã mai aºteptaþi pânã la sosirea autobuzului, dacã mer-
geaþi pe jos eraþi în satul vostru ºi nici nu mai tremuraþi pentru
cã vã încãlzeaþi la drum.“ „Fii serios, nene, cum îndrãzneºti sã ne
dai aºa sfaturi“ (ei aveau 18-20 ani, în 82/83). Dar ce sã spu-
nem de bucureºtenii noºtri când îi vezi cum, la 15-20 ani, grã-
besc la troleibuz, autobuz sau metrou, tãind calea celor vârstnici
sau bãtrâni ca sã-ºi ia locuri pe scaun? ªi odatã luat locul, fereas-
cã Sfântul sã-l mai cedeze unor bãtrâni, bolnavi sau infirmi, femei
gravide sau cu copii în braþe. Dacã îndrãzneºti sã-i sugerezi unuia
dintre ei sã cedeze locul, te mai ºi insultã ºi, în cazul cã eºti bã-
trân, te apostrofeazã, spunându-þi cã te cautã moartea pe acasã
iar tu umbli pe drumuri. Manifestãri din acestea huliganice se întâm-
plã mai ales dacã sunt în grupuri de trei, patru, cinci ºi mai au
ºi fete printre ei, sã le demonstreze ce grozavi sunt ei. Ce do-
vedeºte aceasta? Cã le lipsesc cei ºapte ani de acasã ºi te în-
trebi ce fac mamele lor, ce fac diriginþii la ºcoalã? Nu le face nimeni
educaþie cetãþeneascã? Oare aceºti tineri n-au ºi ei unchi, bunici?
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Nu se gândesc cã vor ajunge ºi ei bãtrâni dacã vor fuma ºi vor
bea mai puþin ºi dacã, bineînþeles, nu se vor droga?

Aº recomanda ca mulþi dintre tineri sã se îndrepte ºi cãtre
lãcaºurile sfinte, oaze spirituale unde, prin slujbele înãlþãtoare,
se vor reculege ºi, de se vor ruga cu credinþã lui Dumnezeu, îi
vor ajuta în ceea ce vor întreprinde, iar locurile pitoreºti, cu pei-
saje mirifice ºi aer curat îi vor recrea ºi le vor întãri trupurile.

Cât priveºte înfiinþarea Asociaþiei pentru Patrimoniu, toate
laudele. Vor putea fi mai bine cunoscute multe din operele ºi cre-
aþiile autorilor, iar aprecierea, prin decernarea premiilor, va fi pen-
tru majoritatea un stimulent în continuarea operelor lor.

„DIN TRECUT, SCRIU PENTRU CEI CE
NE-AU ÎNNOBILAT ISTORIA“

Alexandru Ligor
De ce scriu? Nu prea mai scriu, deoarece am fãcut-o de

atâtea ori nu tocmai fericit. Alteori am fost nevoit sã aºtept ani
de zile pânã sã public o carte. Aºa cã mã bate gândul sã pun
punct preocupãrilor de acest fel. Dar cine ºtie, poate mã rãzgân-
desc. N-ar fi prima oarã.

Pentru cine scriu? Pãi, îmi convenea mai mult urmãtoarea
întrebare: pentru cine nu mai scriu? (se lega ºi de rãspunsul de
mai sus). La întrebarea: pentru cine am scris? Rãspunsul este: pen-
tru cei din trecut care ne-au înnobilat istoria. Din pãcate, dragostea
mea faþã de ei s-a dovedit prea mare faþã de modestele mele scrieri.

Poveþe pentru urmaºi? Nu cred cã sunt în mãsurã sã dau
sfaturi. Nici pe mine nu m-am povãþuit de fiecare datã aºa cum
se cuvenea. Sã dau sfaturi de tainã, individualizate, poate aº da,
dar cum sã fac asta pentru cei din viitor? ªi, apoi, de ce i-aº sfã-
tui, atâta vreme cât ei fac tot ceea ce vor? Le dau dreptate.
Chiar îi încurajez. Ideea asta înseamnã libertate. Vor ºti cei inte-
ligenþi sã continue ºi fãrã mine — selectând riguros — ceea ce s-a
fãptuit temeinic în trecut ºi sã inoveze. Mai ales sã inoveze. Ceilalþi
sã facã efortul de a deveni inteligenþi. Dacã vor voi, totuºi, sã
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urmeze ºi sfatul celor îndreptãþiþi (eu, unul, nu sunt, repet), iarãºi,
voinþa lor ºi nu mã amestec.

Cu toþii sã fie binecuvântaþi!
A vorbi despre mine, despre puþinul ce aº fi întreprins de-a

lungul timpului, nu-mi place. Deloc. Trebuie, neapãrat sã mã întris-
tez? (ºi s-o fac, culmea, cu mâna mea!). Un spaþiu infinit mai
mare s-ar cuveni ideii: ce trebuia sã zidesc ºi nu m-am învred-
nicit. Cãci, iatã, se apropie sfârºitul ºi am pus la temelia vieþii
mai ales niºte biete vise. Dacã am fugit dupã himere ce vroiam
/ vroiaþi sã fi prins?

Cine îmi este foarte aproape sufleteºte? În primul rând, Fami-
lia ºi Dumnezeu. Apoi, þãranii ºi meºterii de lemne (cât de curaþi
ºi gospodari erau...), marii domnitori ºi cãrturari celebri, de pre-
tutindeni (ordinea putea fi prea bine ºi alta), adicã aceia care m-au
înseninat ori de câte ori le studiam Opera. Sã exemplific, pãreþi
a-mi cere. Fie. Dintre geniile spaþiului românesc, cu neþãrmurit
respect înscriu urmãtoarele nume: Dimitrie Cantemir, Mihai
Eminescu, Bogdan Petriceicu Haºdeu, Nicolae Iorga, Constantin
Brâncuºi.

Dumnezeu sã-i ocroteascã ºi pentru a ne putea fi, întotdea-
una, de învãþãturã! ªi de acolo, de Sus!

CA O FÃCLIE A DRAGOSTEI 
DE NEAM ªI ÞARÃ

Vasile Tãrâþeanu
Nu ºtiu dacã aº putea lãsa pentru cei ce vin din urma

mea(dacã vin?!) alte cuvinte decât acestea pe care, la rândul lor,
mi le-au transmis pãrinþii, ei singuri primindu-le de la pãrinþii lor,
precum eu de la ei. 

ªi tot aºa, din tatã-n fiu pânã în negura vremurilor — pri-
mind ºi transmiþând la rându-ne cuvinte de învãþãturã ºi de luare
aminte, cuvinte pe care le-am moºtenit de la înaintaºii noºtri ºi
pe care avem sfânta datorie de neam sã le transmitem mai departe.

Ca pe o fãclie ce ne lumineazã calea prin ani ºi peste ani.
Ca pe o ºtafetã. Ca pe o datorie de sânge. Ca pe o credinþã nestrã-
mutatã.
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Cãtre ºi pentru copii cãrora le scriem astfel, întâi fiului: „Pe
drumurile vieþii / Mereu sã te-nsoþeascã / ªi dragostea de glie
/ ªi vorba româneascã.// Sã nu te temi cã-n lume / Vei fi sãrac
cu ele / ªi-n faþa altor neamuri / Sã nu baþi temenele, // Cã
nu eºti de pripas / În acest colþ de þarã / ªi-apoi te uitã cine /
Îþi zice, de ocarã,// Cã nu eºti bãºtinaº / În glia ta strãveche /
Pe care-au consfinþit-o / Neculce ºi Ureche.// A ta-i de mai ’nainte,
/ Din negurã de ani, / Cã neamul þi se trage / Din daci ºi din
romani.// La fel ºi a ta limbã-i / Din latineascã viþã / Au plãmã-
dit-o-n vreme / Pãstori de Mioriþã.// ªi de-a vorbit în ea / Un
ªtefan Sfânt ºi Mare / ªi-un Eminescu vecinic / Puþin e asta
oare? / Iatã de ce, copile / Eu nu-þi doresc alt bine / Decât de neam
ºi limbã / Sã nu-þi fie ruºine. // ªi-n sufletul tãu tânãr / Atât
vreau: sã renascã / ªi dragostea de glie, / ªi vorba româneascã.“

Apoi fiicei: „Sã ai puterea ierbii, / Rãbdarea ei s-o ai, /
Când piatra ºi-o supune / Cu verdele ei grai. // Sã ai tandreþea
ploii, / Mustind de bunãtate / Când cade din înalturi / Pe grânele
’nsetate.// ªi împãcarea frunzei, / Frumoasa ei plecare, / Când
simte ’n locul ei / O frunzã viitoare.“

Cãtre ºi pentru nepoþi. Cãtre ºi pentru cei ce vin din urma
noastrã. Prieteni. Cunoscuþi. Anonimi.

ªi-apoi, dacã viaþa mea nu-i ºi nici nu poate fi altceva decât
o verigã în lanþul neamului din care am fericirea sã fac parte ºi pe
care l-aº dori nesfârºit ºi nerupt de handicapurile unei sorþi în mul-
te privinþe vitrege, ce-mi mai rãmâne mie, nevrednicului urmaº al
marilor mei strãmoºi, de fãcut decât sã le dau ascultare, învãþând
de la ei? De la Ienãchiþã Vãcãrescu, cel care cu peste 200 de ani
înainte mea le spunea urmaºilor sãi Vãcãreºti: „Las vouã moºte-
nire / Creºterea limbii româneºti / ª-a patriei cinstire!“ 

De la Doxaki Hurmuzaki, capul unei dinastii de mari cãrtu-
rari ºi patrioþi, remarcabile personalitãþi bucovinene ce au jucat
un rol deosebit în istoria fostei Þãri de Sus a Moldovei ºi a Moldovei
întregi, care, la 1857, cu o jumãtate de secol mai târziu decât
Ienãchiþã Vãcãrescu, avea sã le porunceascã nu numai vrednici-
lor sãi feciori Constantin, Eudoxiu, Gheorghe, Alexandru ºi Niculai,
ci ºi nouã, tuturor, câþi pãºim pe urmele lui pe acest picior de
plai mioritic: „Sã nu uitaþi cã aveþi de îndeplinit trei datorii
mari ºi sfinte, pentru care aveþi a rãspunde înaintea lui
Dumnezeu, înaintea oamenilor ºi a urmaºilor voºtri. 
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Aceste trei datorii sunt Patria, Limba ºi Biserica...“.
De la Gheorghe Sion, herþean de prin pãrþile noastre, care

cu peste o sutã de ani în urmã ne ruga: „Vorbiþi scrieþi româ-
neºte / Pentru Dumnezeu.“

ªi de la câþi alþii, mulþi dintre ei rãmaºi anonimi, dar repre-
zentând ºi ei un segment din Coloana infinitului neamului nostru.

Date fiind toate acestea, aº putea oare eu, Vasile Tãrâþea-
nu, þinând cont de spaþiul ºi timpul în care vieþuiesc, sã las fecioru-
lui ºi fetei mele alte porunci mai frumoase ºi mai înþelepte decât
acestea pe care le-am primit ºi le transmit mai departe? Nu cred.
ªi totuºi, înscriindu-mã în aria aceloraºi idei, îndrãznesc sã las
urmaºilor mei tãrâþeni aceleaºi testamente în acelaºi veºmânt
firesc al limbii noastre materne, cel latin. 

Dacã or fi bune ºi pentru alþii, nu voi avea decât sã mã bu-
cur de acolo, de undeva, din tãrâmurile benefice ale paradisului
sau din strãfundurile iadului unde-mi va fi rânduit sã stau dupã
plecare în rândurile celor drepþi. 

Cãci noi, românii din þarã sau cei de pretutindeni nu putem
avea alte idealuri decât demnii ºi curajoºii noºtri strãmoºi, decât
vrednicii bãrbaþi ai neamului nostru, cei care ºi-au dat osteneala
ºi au fãcut nenumãrate sacrificii, pentru Neam ºi Þarã. A vorbi
ºi a scrie româneºte, a gândi ºi visa, a munci pentru binele fami-
liei ºi Patriei tale, pentru viitorul þãrii, chiar ºi-n afara hotarelor ei
actuale. 

Am putea oare face ceva mai mult în dulce-amara de în-
strãinatã, fosta capitalã a Bucovinei istorice decât aceastã ar-
dere de tot în numele unei cauze, în numele unui ideal. Trans-
mis din moºi-strãmoºi. Ca o fãclie a dragostei de Neam ºi Þarã.

„SACRIFICIUL DE SINE“

Ion Sandu 
M-am nãscut într-un sãtuc, într-o familie foarte tânãrã, joi

3 ianuarie 1952, ora 14.00, o zi de iarnã încãrcatã în zãpadã,
când tata era plecat la ºcoala de Ofiþeri de Artilerie de la Turnu
Severin. Din considerente obiective, legate de sãnãtatea mamei,
am crescut la pãrinþii ei, foºti muncitori textiliºti la Fabrica de
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Postav Buhuºi, care m-au adoptat ca pe fiul lor ºi mi-au purtat
de grijã toatã viaþa. Aceºtia, cu obârºia în vechi familii de rãzeºi
liberi, au fost oameni cu fricã de Dumnezeu ºi multã dragoste
de semeni. Munca a fost sensul vieþii lor. De la dânºii am moºtenit
cultul muncii, sinceritatea, cinstea, dragostea de dreptate, iubi-
rea de neam ºi alte calitãþi civice ºi nu în ultimul rând cele tehni-
ce ºi artistice. Tata, cãruia îi purtam numele, Ion, era un meºter
exemplar, foarte talentat, proiecta ºi construia case ºi alte con-
strucþii de înalt nivel ingineresc, din diverse materiale, începând
cu fundaþia ºi terminând cu acoperiºul. Era strâns legat de arhi-
tectura localã (vernacularã) ºi implica în lucru ornamentica locu-
lui. De asemenea, fãcea frumoase fântâni, poduri, troiþe, cavouri
etc. Mama, Elena, era cunoscutã prin blândeþea ºi farmecul ei,
iubea curãþenia exemplarã, florile ºi estetica ambientului. Mereu
era preocupatã de cum aratã casa, mai ales la Marile Sãrbãtori,
îi plãcea sã primeascã cu mult fast musafirii ºi sã fie o gazdã pri-
mitoare. Amândoi ºi-au dorit de la mine sã ajung „om cu multã
carte“ ºi au stimulat prin toate mijloacele acest demers. 

Satul meu natal, Câmpeni, situat pe malul stâng al Tazlãu-
lui Mare, pe Culmea Pietricica, într-un areal natural de o frumuseþe
rarã, o adevãratã „gurã de rai“, cu multe resurse naturale, care
pânã la al doilea Rãzboi Mondial, era un centru industrial cunos-
cut pe harta þãrii prin „petrolul roºu de Cãmpeni“, devenise, în
acea perioadã, un sat „uitat de lume“, la a cãrui decãdere nu a
participat atât ultimul rãzboi, cât perioadele care au urmat:
defriºarea masivã a codrului secular prin Sovrom, colectivizarea
forþatã din anii ’62 ºi bineînþeles forajele nejustificate de dupã
’70, în cãutarea petrolului, acea râvnitã sursã de energie, atât
de necesarã în perspectiva crizei energetice care se resimþea
deja la nivel mondial. 

Îmi amintesc cu emoþie de faptul cã în casa pãrinteascã
(cumpãratã de bunicul de pe tatã de la administratorul Societãþii
Anonime Petroliere Italo-Românã, Câmpeni-Bacãu, care, în pe-
rioada celui de-al doilea rãzboi mondial, s-a repatriat în Italia), când
mã întorceam de la bunici, gãseam cãrþi vechi despre industria
petrolului, printre ele ale lui Poni, Mrazec ºi alþii, care mi-au atras
atenþia. De asemenea, am remarcat atunci instalaþii complexe de
iluminare, rãmase pãrãsite în podul casei (mai târziu am aflat cã
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satul nostru a fost unul din primele sate din Moldova, care, la
nivelul anilor 1916, avea electrificate casele celor mai bogaþi, cei
care lucrau în industria localã a petrolului), iar la bunicul, care
mã adoptase, fãcusem cunoºtinþã cu foarte multe unelte ºi scule,
dintr-un atelier de tâmplãrie complex ºi foarte bine organizat. Aces-
tea ºi-au pus amprenta asupra viitorului meu profesional. 

Cu toate cã am avut o copilãrie tihnitã, pe fondul unui com-
portament de bãiat ascultãtor, ca un adevãrat „fecior de babã“,
intrat sub influenþa educaþionalã în totalitate a mamei Elena (bu-
nica adoptivã), aveam unele trãsãturi aparte, pentru un tânãr:
curiozitate excesivã, iscusinþã ºi perseverenþã pânã la epuizare,
indusã, dupã cum voi remarca mai târziu, de dorinþa de auto-
depãºire ºi dezvoltare a personalitãþii, dublatã de exigenþa faþã
de propria persoanã. De la bunicul, un mare meºter, am prelu-
at îndeletnicirea ºi înclinarea spre meºteºug, iar instalaþiile ºi ate-
lierele schelei petroliere din sat m-au împins spre tehnologie.
Deºi, eram o fire poeticã, iubitor de naturã ºi istorie (atât de
mult încât mai târziu, în liceu, am fost poreclit „Herodot“, iar din
clasele mici dezvoltam deja o colecþie de numismaticã), cu apti-
tudini creative vãdite spre artã, încã din ºcoala primarã ºi gimna-
ziu, am fost atras mai mult de tehnicã. Îmi amintesc, cã prin
clasa a VI-a realizasem acasã primele reacþii chimice ºi instalaþii
mici de electrolizã, care le-am experimentat la clasã, surprinzând
profesoara mea de chimie (pe atunci o tânãrã absolventã de liceu)
ºi pe colegi. Mult timp nu mi-am putut explica acea reacþie între
pilitura de plumb ºi sulfatul de cupru, un mic experiment de tip
edisonian, pe care îl realizasem din proprie iniþiativã, fãrã sã fie
prezentat în manuale. 

În vacanþa de dupã clasa a III-a, ne-am trezit la poartã cu
un þigan transilvãnean, care îl întreba pe tatãl adoptiv dacã nu
are o icoanã veche, în schimb oferindu-i veselã. Atunci „bãtrânul“
m-a chemat ºi m-a rugat sã merg în podul casei (încã mai era
casa veche din paiantã, construitã în 1929 de propriile mâini ºi
care pãstra un iz personal, atât al locului, cât ºi al meºterului),
unde lângã „ursoaie“, deasupra cãpriorului, era o icoanã, de mine
demult ºtiutã ºi cercetatã, pe care sã o aduc. Era o icoanã de
familie, foarte veche, dar care era înnegritã de negura timpului
ºi mai curând de fumul din pod. Pânã la poartã, cu colþul cãmeºii,
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am ºters o zonã marginalã, descoperind un chip de o frumuseþe
rarã, care m-a determinat sã-l rog pe tata sã nu o dea. Cum
þinea foarte mult la mine, mi-a zis, zâmbind: „poftim, þi-o las de
zestre“. A doua zi m-am dus la domnul învãþãtor Chiþu sã-l întreb
de ce þiganii strâng icoane. Acesta, cu foarte multã dragoste ºi
bucurie pentru întrebarea pusã, a început sã-mi vorbeascã despre
cât de importante sunt lucrurile vechi, care vorbesc de istoria
noastrã. M-am simþit atunci atât de bogat ºi fericit: se înfiripase
în inima mea simþul unui viitor pãstrãtor de bunuri culturale. Mai
mult, în primãvara acelui an, pe arãturã, în urma plugului, descope-
risem o monedã veche din bronz, pe care am arãtat-o mamei,
care ºtiam cã, în odaie, într-un sertar avea închise într-o cutie
metalicã mai multe monede de argint, un medalion din aur ºi o
pereche de cercei, despre care îmi vorbea cã sunt de la mama
ei ºi cã o sã-i dea soþiei mele. Astfel a început dragostea pen-
tru trecut ºi pentru valorile de patrimoniu. 

Am fost, de aceea, emoþionat sã primesc „Diploma de Exce-
lenþã“. Aceastã recunoaºtere vine pe fondul unor rezultate
deosebite obþinute atât în cercetarea fundamentalã, cât ºi în cea
aplicativã, care mi-au conferit un statut aparte, a omului de ºtiin-
þã implicat într-un sistem cu o înaltã interdisciplinaritate: ºtiinþa
materialelor, ingineria mediului (ecologie), istoria artei, investiga-
rea ºtiinþificã (prin expertize specifice tezaurizãrii ºi valorificãrii
bunurilor culturale, ce implicã un arsenal complex de metode ºi
tehnici aferente de analizã), arheologie, antropologie, sociologie,
psihologie, informaticã ºi altele.

Mulþumesc Bunului Dumnezeu, cã „v-a convins“ sã vã gân-
diþi la mine acum, când eram într-o perioadã cu înaltã încãrcãturã
emoþionalã: pierdusem tatãl adevãrat, iar soþia a suferit o inter-
venþie chirurgicalã, care ne-a þinut sub tensiune.

Dintre sutele de diplome, ordine ºi medalii, Diploma de Ex-
celenþã acordatã de Asociaþia Românã pentru Patrimoniu este
cea mai preþioasã, pentru cã rãsplãteºte doisprezece ani de
muncã neîntreruptã într-un domeniu conex — pluridisciplinar, greu
accesibil pentru un cercetãtor neiniþiat. În acest sistem, care îm-
binã creativitatea tehnicã ºi cu cea ºtiinþificã ºi cu arta, am dove-
dit cã pot „sã fiu eu“ ºi sã-mi ating performanþa mult doritã din
„inventicã“ (domeniul tinereþii mele), pe care am pãrãsit-o parþial
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pentru a mã repune în slujba „conservãrii moºtenirii culturale“, lucru
de mare preþ, care, prin etalare, ne face „sã fim români“, sã putem
demonstra „istorie“ ºi continuitate de neam ºi þarã.

În centrul universitar Iaºi sunt considerat un performer,
aspect care s-a subliniat de multe ori în presa localã, pentru a-i
stimula pe cei tineri cu care lucrez ºi pe discipoli. Este adevãrat,
rezultatele demonstreazã cã sunt foarte activ. Acest lucru m-a
costat foarte mult: am plãtit greu tribut sãnãtãþii (patru ani am
fost în incapacitate de a folosi mâinile ºi picioarele, printr-o te-
traplegie, datoratã epuizãrii fizice ºi intelectuale), am neglijat mult
pe cei dragi, mi-am sacrificat multe bucurii ºi clipe frumoase ale
vieþii etc. Eu cred cã performanþa atinsã se datoreazã faptului
cã sunt foarte exigent cu mine dar ºi, în acelaºi timp, unei munci
sincere, cu dedicaþie. Când am realizat ceva, am implicat între-
gul meu sistem biologic: mintea, inima ºi sufletul.

De curând, într-un cotidian ieºean, dupã întoarcerea mea
încununatã de mare succes, de la Moscova, unde, pentru al doilea
an consecutiv, am obþinut Marele Premiu „Arhimede de Aur“ al
Salonului Internaþional de Invenþii (al treilea ca mãrime din lume,
dupã cele de la Geneva ºi Bruxelles), considerat Oscarul inven-
tatorilor, scria pe prima paginã, cu litere mari „un performer ale
cãrui rezultate se regãsesc în exigenþa faþã de sine“. Am reflec-
tat mult la aceste cuvinte ºi, fãcându-mi retrospectiva rezultatelor,
am avut mângâierea adevãrului celor scrise.

Recunoaºterile din þara ta sunt cu mult mai preþioase pen-
tru suflet ºi cuget, în raport cu oricare altã recunoaºtere la nivel
mondial. Acestea se obþin greu ºi rar, mai ales în actuala perioadã
de tranziþie, când nu se acceptã sistemul de grile de evaluare
unanim acceptat în lume. Un exemplu, foarte recent: am fost
cooptat ca partener într-un program UE (cu un punctaj foarte
bun 96/100) pentru pregãtirea unor doctoranzi în PhD Euro-
pean in Science for Conservation, în condiþiile în care, în þarã
încã, nu am conducere de doctorat, din considerente subiecti-
ve, legate de ambiþiile unor colegi conjuncturiºti. Cotarea de cãtre
comisia UE probeazã adevãrul despre rezultatele muncii mele,
despre acele rezultate, cu grad absolut de noutate ºi inventivitate
obþinute în cercetare, cu care sunt citat în foarte multe lucrãri
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publicate în periodice strãine de înaltã þinutã ºtiinþificã, la unele
atribuindu-se paternitatea sub titulatura „efect Sandu“.

Îmi doresc, prin ceea ce fac, sã mã reprezint ºi sã repre-
zint ºcoala, mentorii, localitatea natalã ºi þara.

CUVÂNT CÃTRE URMAªI 
ªI ÎNAINTAªI

Florentin Smarandache
Am scris din inimã, din dor… în special jurnalul care

se-ntinde pe câteva mii de paginuþe — într-un blocnotes rãvãºit
de ani, din care am publicat doar 10%. 

Sunt un scriitor american de limba românã! Dar îmi este
mai pe suflet descrierea sentimentelor în glasul pãrinþilor mei.
Migãlesc în carneþel pentru mine insumi. La-nceput mi-a consti-
tuit o terapie psihicã aceastã notare aproape zilnicã, o descãr-
care nervoasã, o confesiune, o plângere pe umãrul meu...

Însã am realizat ºi experimente literare, am încurajat tineri
sã colaboreze la antologiile paradoxiste pe care le editez spora-
dic, în funcþie de timp. 

Paradoxismul este un curent literar internaþional bazat pe
folosirea excesivã a contradicþiilor, antitezelor, antinomiilor, para-
doxurilor în creaþie, înfiinþat în 1980 ca un protest antitotalitar.

Prin urmare, mã simt onorat de a fi recepþionat Premiul
de Merit, între Premiile Patrimoniului Românesc pentru The
Fourth International Anthology on Paradoxism (2004), la care
au colaborat 125 scriitori, mulþi talentaþi ºi aspiranþi la muza
literelor, din 25 þãri, cu texte în 13 limbi. Este o pasiune colabo-
rarea internaþionalã, ºi mai ales rãspândirea paradoxismului —
ca stil ºi teorie literarã de sorginte româneascã — pe zeci de meri-
diane ale globului. Atât de mult s-a rãspândit: în literaturã, artã,
filozofie (sub forma neutrosofiei, o extindere a dialecticii), ºi chiar
ºtiinþã (în ciberneticã, la prelucrarea informaþiilor contradictorii)
cã n-aº fi bãnuit în momentul lansãrii miºcãrii!

La începutul anilor `80, supãrat pe lume, m-am retras în
studiul matematicii. Dar mi-am dat seama cã nu puteam protesta
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împotriva totalitarismului prin intermediul cifrelor, ecuaþiilor ºi fi-
gurilor geomerice. Aveam nevoie de o defulare. ªi am gãsit-o în
scris. Paradoxismul a pornit ca un protest anti-totalitar împotri-
va unei societãþi închise, România anilor 1980, unde întreaga
culturã era manipulatã de un singur grup. Numai ideile lor con-
tau. Noi, ceilalþi, nu puteam publica aproape nimic. Eram trataþi
ca niºte marionete. Era o situaþie umilitoare. Ermetismul aces-
tei societãþi mã adusese la disperare! ªi-atunci am zis: hai sã facem
literaturã… fãrã a face literaturã! Sã scriem… fãrã sã scriem nimic.

Cum e posibil aºa ceva? Simplu: literatura-obiect. „Zborul unei
pãsãri“, de pildã, reprezenta un „poem natural“, pe care nu mai era
nevoie sã-l scrii, fiind mai palpabil ºi perceptibil decât niºte semne
aºternute pe hârtie, care, în fond, ar fi constituit un „poem artifi-
cial“: deformat, rezultat printr-o traducere de cãtre observant a ob-
servatului, iar orice traducere falsificã într-o anumitã mãsurã. „Ma-
ºinile uruind pe strãzi“ era un „poem citadin“, „þãranii cosind“ — un
„poem semãnãtorist“, „visul cu ochii deschiºi“ — un „poem suprarea-
list“, „vorbirea în dodii“ — un „poem dadaist“, „conversaþia în chinezã
pentru un necunoscãtor al acestei limbi“ — un „poem lettrist“, „discu-
þiile alternante ale cãlatorilor, într-o garã, pe diverse teme“ — un
„poem postmodernist“ (inter-textualism). O clasificare pe verticalã:
„poem vizual“, „poem sonor“, „poem olfactiv“, „poem gustativ“, „poem
tactil“. Altã clasificare în diagonalã: „poem fenomen (al naturii)“,
„poem — stare sufleteascã“, „poem obiect/lucru“. În picturã, sculp-
turã: analog — toate existau in naturã, de-a gata. Deci, un protest
mut am fãcut! Mai târziu, m-am bazat pe contradicþii. De ce? Pen-
tru cã trãiam în acea societate o viaþã dublã: una oficialã — propa-
gatã de sistemul politic, ºi alta realã. În mass-media se promulga cã
„viaþa noastrã era minunatã“, dar în realitate „viaþa noastrã era mize-
rabilã“. Paradoxul in floare! ªi atunci am luat creaþia în deriziune, în
sens invers, sincretic. Astfel s-a nãscut paradoxismul. Bancurile popula-
re, la mare vogã în „Epoca“ Ceauºescu, ca o respiraþie intelectualã,
au fost surse de inspiraþie superbe. „Non"-ul si „Anti"-ul din manifes-
tele-mi paradoxiste au avut un caracter creativ, nicidecum nihilistic
(C. M. Popa). 

În 1993 am efectuat un turneu paradoxist în Brazilia pe la
universitãþi si asociaþii literare, cu multe conferinþe. În decursul
a 20 de ani de existenþã a paradoxismului, s-au publicat 25 de
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carþi ºi peste 200 comentarii (articole, recenzii, note), plus trei
antologii internaþionale cuprinzând circa 300 scriitori de pe glob,
cu texte în diverse limbi. De curând, am editat cea de-a patra
antologie internaþionalã de literaturã paradoxistã. În paginile ei
îºi gãsesc locul ºi câþiva autori din România, care au îmbrãþiºat
ideile Paradoxismului, trei dintre ei fiind chiar craioveni de-ai noºtri!.
În SUA editez revista „The Paradoxist Literary Movement Journal“
(multilingvã). Unii comentatori mã vãd ca pe un continuator — ºi
vãd curentul — al unor Tristan Tzara, Urmuz, Adrian Maniu, Jacques
Prevert, Eugen Ionesco, cã aº practica o artã a absurdului, cã
aº fi un exorcist al ideii de literaturã! Eu declar cã nu am avut
un premergãtor care sã mã fi influenþat ci m-am inspirat din situa-
þia pe dos care exista în þarã. Am pornit din politic, social, ºi
treptat am ajuns la literaturã, artã, filozofie, chiar stiinþã.Prin ex-
perimente bazate pe contradicþii s-au adus termeni noi în litera-
turã, artã, filozofie, ºtiinþã, chiar ºi noi proceduri, metode, algoritmi
de creaþie. Într-unul dintre manifeste propusesem deturnarea sen-
sului, de la figurat la propriu, interpretari în contra-sens ale
expresiilor si cliºeelor lingvistice, etc. Adevãrul e cã toþi cei care
propuneau un stil nou provocau o aparentã nouã dezordine. Vezi
cubiºtii, futuriºtii, minimaliºtii, suprematiºtii (Malevich), construc-
tiviºtii (Kupka, Gabo, Rodchenko), deconstructiviºtii (în arhitecturã),
barochiºtii, orphiºtii, populiºtii, Arta Op(ticã) (Vasarely), Pop Art
ºi asambliºtii (Andy Warhol, Wayne Thiebaud, Roy Lichtenstein),
conceptualiºtii, abstracþioniºtii.

Chiar ºi încercãri mai puþin cunoscute precum, de pildã,
rayonismul (Larionov, Goncharova), bazat numai pe raze liniare
de luminã în picturã, a trezit interesul unui Kandinski. Îmi plac
experimentele, sînt înnebunit dupã ele; iar, de aici, se ajunge la
debalansare; ºi iar la un echilibru în dezechilibru. Nimic nu poate
rãmâne static. Am admirat miºcãrile de creaþie ºi le-am citit re-
gulile nu pentru a le urma, ci a le încãlca. Precum Chaim Soutine,
peintre maudit, între cele douã rãzboaie, de la Ecole de Paris,
care îºi distrugea periodic pânzele, aºa îmi pãstrez eu nepicturile.

Pictura involuntarã mã preocupã, fiindcã arta voitã (cu ten-
dinþã sau fãrã) e artificialã, nesincerã, nespontanã. Scriind aces-
tea, mã gândesc la „paradoxul scriitorului român“ în alt mediu;
o chestiune, poate, de destin. Vorbind despre destin l-aº aminti
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pe P. Pandrea care, în eseul „Sociologia ºi metafizica Olteniei“ fãcea
remarca: „Noi suntem olteni, peste acest destin nu se trece!“
Ca scriitor de limba românã, în strãinãtate nu prea ai destin, te
poþi rata foarte uºor. Nu prea ai ºanse. Doar sã scrii pentru o
mãruntã gazetã a diasporei româneºti ºi, cu mici excepþii, nu se
poate trãi din literaturã. Dar eu sunt optimist. Mã bazez pe voi-
ciunea inteligenþei olteneºti, pe ambiþia specificã oltenilor ºi pe
ºansa de a trãi în lumea liberã! Încerc sã-mi traduc operele în
englezã, sã iau contact cu scriitori de prin diverse þãri, sã am
cãrþi în cât mai multe biblioteci mari. Îmi construiesc singur destinul. 

M-am întrebat câteodatã cum mã simt în America. Parafra-
zîndu-l pe Petre Roman, aº zice cã mã simt ca dracu. Adicã, se-
rios acum, mã simt foarte izolat. Fierb în suc propriu! În orãºelul
actual, Gallup, n-am nici-o comunitate româneascã, în afarã de fami-
lia mea. Mã mai salveazã activitatea universitarã, cât de cât. În
timpul liber stau cãlare pe telefon ºi pe calculator. Trimit de zor
mesaje prietenilor ºi rudelor din þarã. Aº vrea sã am confortul ame-
rican, dar sã trãiesc printre prietenii mei din România. Le duc dorul.

ÎNVÃÞÃTURI 
DIN COLIVIA GÂNDULUI

Ion Gaghii 
Un lanþ de conjuncturi fericite îmi lumineazã existenþa fiindcã

mi-am petrecut cei mai mulþi ani din viaþã în compania oameni-
lor cu idei ºi, mai ales, a cãrþilor. Iar cãrþile, ca ºi oamenii de altfel,
construiesc idealuri, se luptã cu inerþia, uneori izbutind, alteori
eºuând, semn clar cã universul, inclusiv cel uman, se aflã într-o
continuã miºcare ºi prefacere. Cum Dumnezeu a binevoit ca ºi
eu sã fiu o biatã rotiþã din acest uriaº mecanism, m-am trezit,
cu încetul, învârtindu-mã, când mai iute, când mai domol, în jurul
axei cunoaºterii, crezându-mã absolut liber în colivia cu gratii a
gândului, unde meºteºugeam cuvinte ce îºi luau, apoi, zborul, spre
un cer întotdeauna incapabil sã ne cuprindã laolaltã.

Atunci, am cãutat alte ceruri, care nu erau ale mele, dar
prin care puteam hãlãdui fericit: cãrþile. Iar de când am devenit
director al Bibliotecii Judeþene „I.A. Bassarabescu“ din Giurgiu, am
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înþeles exact cã aº avea neapãratã nevoie de mai multe vieþi pen-
tru a cunoaºte toate aceste ceruri prin care, din pãcate, într-o biatã
viaþã de om, n-ai cum sã zbori, oricât de mult þi-ai zdrobi aripile pe
nesfârºitul drum al iniþierii. Poate tocmai de aceea mi-am propus
sã suplinesc acest neajuns — firesc, pânã în cele din urmã — cu
constituirea unei arhive ºi a unei riguroase bãnci de date capabile
sã punã la adãpost, pentru cei ce vor veni, întregul tezaur moºtenit:
de la tomuri vechi, peste care veacurile nu au trecut indiferente,
pânã la cele mai noi apariþii editoriale, achiziþionate din puþinii, din
prea puþinii bani pe care trecãtoarele guverne ni-i alocã într-un veºnic
dispreþ iresponsabil ºi, cu certitudine, inexplicabil.

Cu siguranþã, acest demers îºi are rãdãcinile în lãudabilele
iniþiative ale altor înaintaºi, cunoscuþi pãstrãtori de comori inte-
lectuale (între care clerul se detaºeazã cu osârdia-i binecunoscutã),
iar sensurile unor asemenea fapte nu pot fi decât de continui-
tate ºi perpetuã aducere aminte, chiar dacã, uneori, nebunii pun
foc oraºelor ºi bibliotecilor, producând rãni mai adânci decât sti-
hiile incontrolabile ale naturii din faþa cãrora, cei cu adevãrat
curajoºi ºi devotaþi, tot mai pot salva câte ceva.

Am avut privilegiul sã cunosc, în came ºi oase, un aseme-
nea OM curajos ºi devotat, în persoana strãlucitului creator ºi
pãstrãtor de nestemate ale gândirii umane, pe numele sãu Artur
Silvestri. Dupã ce i-am citit cãrþile ºi, mai ales, dupã ce a dãruit,
cu generozitatea-i cvasicunoscutã, o sutã de manuscrise valo-
roase instituþiei pe care o conduc, am înþeles limpede cã acum,
mai mult ca oricând, avem nevoie, nu numai sã ne cunoaºtem
ºi sã ne respectãm rãdãcinile tradiþiei, dar sã le ºi pãstrãm cu
sfinþenie, protejându-le împotriva vicisitudinilor vremii.

Asemenea gesturi, în marea lor simplitate, nu sunt decât
veritabile poveþe pentru viitorime, care are datoria ºi obligaþia moralã
de a pãstra, dezvolta ºi duce mai departe toate diamantele veri-
tabile ale spiritului românesc, veºnic proaspãt ºi iscoditor.

DESTÃINUIRI SUFLETEªTI

Veniamin Micle
Condeiul m-a atras de mic: întâi sub forma unor materiale

colorate pe care le culegeam din albia unui pârâu ce trecea prin
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apropierea casei pãrinteºti, cu ajutorul cãrora acopeream orice
suprafeþe plane: uºi, tãblii de pat, lespezi de piatrã, realizând di-
ferite linii care, uneori, luau înfãþiºarea unor îngeri, flori, case,
fluturi, animale ºi tot ce îmi producea imaginaþia. Era în timpul
celui de al doilea rãzboi mondial; nu existau nici un fel de culori.
Când s-a întors tata de pe front, ºi am descoperit printre usten-
silele sale din raniþa militarã un creion bicolor (albastru-roºu) a fost
pentru mine o revelaþie; nu vãzusem niciodatã aºa minunãþie, fiind
obiºnuit numai cu cele negre, folosite la ºcoalã de sora mea cea
mare. 

La vârsta de cinci ani, am învãþat sã citesc de la sora mea,
elevã în clasa a patra. Totdeauna m-a fascinat cuvântul scris, iar
pe autorii lui îi consideram fiinþe supranaturale, mai presus de
oamenii obiºnuiþi. Mã gândeam, cum aº reuºi vreodatã sã îmbin
cu mãiestrie cuvintele, sã realizez asemenea minunãþii. 

Curajul mi l-am luat abia la vârsta de 17 ani, când eram
novice la Mãnãstirea „Sfânta Ana“ din Rohia Maramureºului. Atunci
am început sã-mi redactez un „Jurnal intim“, unde notam de toate:
idei, impresii, descrieri, proiecte, aprecieri, critici, etc.

Tehnica redactãrii unui text am învãþat-o ca student al Insti-
tutului Teologic Universitar din Sibiu. Titularul Catedrei de Istoria
Bisericii Universale, preotul profesor dr. Milan ªesan, ne-a învãþat
metoda cercetãrii, pe bazã de fiºe, precum ºi redactarea ºtiinþificã
a lucrãrilor. Un cadru didactic, recunoscut pentru meticulozitatea
ºi conºtiinciozitatea sa, a imprimat ºi studenþilor aceastã metodã.
Mi-a plãcut, mi-am însuºit-o ºi am practicat-o întreaga viaþã, fiind
convins de imposibilitatea întocmirii unei lucrãri temeinic documen-
tatã ºi bine structuratã fãrã „metoda fiºelor“. Tot în timpul studenþiei,
la Catedra de Istoria Bisericii Ortodoxe Române, preotul profesor
dr. Sofron Vlad — rectorul Institutului — ne-a învãþat descifrarea do-
cumentelor redactate în paleografia româneascã. Chiar teza de
licenþã în Teologie mi-am întocmit-o pe baza documentelor paleo-
grafice. Atunci am transliterat manuscrisul Cunoºtinþã pre scurt
a Istoriei bisericeºti. Acum întâi aºezatã ºi scrisã pre limba
româneascã de Samoil Clain ieromonahul, în anul 1789, (412 f.),
tipãrit iniþial în „Studii Teologice“ — revista Institutelor teologice ale
Patriarhiei Române, apoi în volumul separat, sub titlul Istoria bise-
riceascã (1993), fiind prima apariþie a acestei opere a marelui
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corifeu al ªcolii Ardelene, ieromonahul Samuil Micu de la Blaj,
recunoscut ºi pentru eleganta sa caligrafie paleograficã. Pentru
mine a fost o experienþã beneficã, devenind un pasionat ºi bun cu-
noscãtor în descifrarea vechilor manuscrise.

De-a lungul activitãþii mele — extinsã pe aproape patru dece-
nii — am desfãºurat activitãþi distincte. În perioada studiilor de
doctorat ºi a profesoratului, genul abordat a fost cel teologic,
pregãtindu-mã sã devin profesor universitar de Omileticã ºi Cate-
heticã. În acest sens, am redactat o serie de studii, publicate în
revistele bisericeºti de specialitate; o parte dintre ele, le-am pu-
blicat în douã volume: Trepte spre amvon. Studii omiletice (1993)
ºi Iniþieri catehetice (1993). Tot în acest domeniu, am cercetat
întreaga activitate predicatorialã a renumitului arhimandrit Eufrosin
Poteca — primul autor de predici tipãrite din þara noastrã — alcã-
tuind ºi tipãrind un volum al operei sale oratorice, intitulat Arhim.
Eufrosin Poteca — Predici ºi Cuvântãri (1993). 

Fiind obligat sã pãrãsesc învãþãmântul teologic, m-am re-
tras la Mãnãstirea Cozia, consacrându-mã cercetãrilor specifice
vieþii monahale: spiritualitate, culturã, istorie. În cursul a douã
cãlãtorii de studii la Sfântul Munte Athos (Grecia), am cercetat
toate manuscrisele româneºti de la Schitul Prodromul. Cunoº-
tinþele de paleografie însuºite în timpul studenþiei mi-au fost de
un real folos, majoritatea manuscriselor prodromite fiind redac-
tate în scrierea veche. Datoritã unei munci intense, întreruptã numai
de un somn athonit (între orele 22 seara ºi 2 dimineaþa) ºi de par-
ticiparea la slujbele bisericeºti, tot athonite, mi-a trecut prin mânã
întreaga colecþie de volume — depozitate necorespunzãtor în sãli
improprii — pentru a descoperi manuscrisele. Astfel, în câteva luni
am identificat, descris, inventariat, etichetat ºi depozitat un numãr
de 219 manuscrise româneºti. Din cercetãri, s-a constatat cã ele
au douã surse de provenienþã: una, în þarã, fiind duse de cãlugãrii
români; alta, athonitã, redactate, traduse, sau copiate acolo. Cele
din categoria a doua reprezintã o valoare incontestabilã, întrucât
sunt total necunoscute la noi. În afarã de conþinut, ele cuprind însem-
nãri biografice de certã valoare privind viaþa monahilor cãrturari,
despre circulaþia manuscriselor, evenimente istorice, precum ºi
glosare, elemente fundamentale pentru reconstituirea istoriei ºi spi-
ritualitãþii româneºti din sfera Muntelui Athos.
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Precizez cã, munca desfãºuratã în Biblioteca Schitului
Prodromul cuprinde douã aspecte: primul constã în inventarie-
rea, etichetarea ºi aranjarea în rafturi a manuscriselor, uºor ob-
servabil oricãrui vizitator; iar al doilea, în descrierea lor, copierea
însemnãrilor ºi a glosarelor. „Telegraful Român“ ºi „Magazin Istoric“
au inclus în prestigioasele lor pagini unele comunicãri referitoare
la acest tezaur cultural. Rezultatul cercetãrilor s-a publicat în volu-
mul Manuscrisele româneºti de la Prodromul — Muntele Athos
(1999), prevãzut cu un temeinic Studiu introductiv referitor la ma-
nuscrisele româneºti din toate bibliotecile athonite, vetrele de
culturã româneascã ºi monahi cãrturari de la Muntele Athos, ofe-
rind celor pasionaþi de cunoaºterea unei perioade atât de intere-
sante ºi rodnice a vieþii monahismului românesc din Sfântul Munte
Athos, factor de îmbogãþire a zestrei spirituale ortodoxe ºi româneºti.

Stabilit la Mãnãstirea Bistriþa din nordul Olteniei, pe lângã
activitatea de restaurare a sfântului aºezãmânt, unde au fost crea-
te spaþii corespunzãtoare pentru restaurarea obiectelor de pa-
trimoniu bisericesc — icoane ºi cãrþi vechi — o mare parte am
consacrat-o studierii acestei vetre de culturã ºi spiritualitate. Dupã
o temeinicã documentare arhivisticã, am redactat monografia inti-
tulatã Mãnãstirea Bistriþa Olteanã (1996), tratând despre cti-
tori, monumente, stareþi, proprietãþi, tezaurul cultic, patrimoniul
cultural, ºcoli, cãrturari ºi instituþii sociale care au marcat viaþa
bistriþeanã. De asemenea, în legãturã cu acest aºezãmânt, am
publicat Medalioane bistriþene (1999) ºi ªcoala mãnãstireascã
de la Bistriþa în cultura româneascã (2004).

O mare parte din cercetãrile mele le-am consacrat Sfântu-
lui Grigorie Decapolitul — ocrotitorul Mãnãstirii Bistriþa, ale cãrei
Sfinte Moaºte se pãstreazã aici întregi de mai bine de cinci seco-
le, aduse în anul 1497 de ctitorul aºezãmântului, banul Barbu
Craiovescu. Pentru a-l populariza ºi a clarifica unele controverse
privind personalitatea ºi activitatea sa, am tipãrit: Sfântul Grigorie
Decapolitul. Viaþa ºi minunile (1992), Peºtera Sfântului Grigorie
de la Mãnãstirea Bistriþa (1995), Rugãciunile Sfântului Grigorie
de la Bistriþa (1996), Minunile Sfântului Grigorie Decapolitul (1997)
ºi Sfântul Grigorie Decapolitul. Mãrturii documentare (1999).

În anul 2003, la împlinirea a 225 de ani de la naºterea
renumitului arhimandrit Chiriac Râmniceanu, am tipãrit întreaga
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sa operã culturalã, în douã volume, precum ºi unul consacrat
vieþii sale. Cel dintâi, Lexicon de numele sfinþilor — prima lucrare
de acest gen în literatura româneascã, ºi a doua pe plan mon-
dial; al doilea, „Cronica“. 1811-1827; ambele lucrãri le-am transli-
terat de pe manuscrisele originale paleografice ale autorului,
fiind tipãrite întâia oarã. Recunoscut ca reprezentant de frunte
al vieþii isihaste a monahismului românesc, i-am consacrat mono-
grafia intitulatã Cuviosul Chiriac Râmniceanu. Monahul isihast,
demonstrând cã, pânã la urmã, cine a dobândit isihia — pacea
hristicã adusã de Iisus Hristos în lume — acela reuºeºte sã-ºi man-
ifeste totalitatea însuºirilor sufleteºti în deplinã libertate pozitivã
a spiritului, întrucât sfinþenia, cât ºi adevãrata culturã ºi spiri-
tualitate, se desãvârºesc numai în atmosfera deplinei isihii.

Conºtient de valoarea documentelor, cu ocazia centenaru-
lui naºterii marelui profesor ºi arhivist Aurelian Sacerdoþeanu
(1904-1976), originar din comuna Costeºti-Vâlcea, am întocmit
un volum ce cuprinde toate documentele publicate de-a lungul
vieþii sale referitoare la monumentele, localitãþile ºi familiile din
judeþul sãu de origine, intitulat Documente vâlcene în cercetarea
lui Aurelian Sacerdoþeanu (2004). 

Pentru rãspândirea învãþãturii Bisericii Ortodoxe în rândul cre-
dincioºilor, pe înþelesul tuturor, am iniþiat seria „Biblioteca Creºti-
nului“, ce cuprinde douã colecþii intitulate: „Credinþa Ortodoxã“ ºi
„Sfinþi Români“, pentru publicarea principalelor învãþãturi, precum
ºi sfinþi români, mai ales cei canonizaþi în ultimii ani. Pânã în pre-
zent au apãrut câteva numere, unele ajungând chiar la trei ediþii.

Fiind descendentul unei vechi ºi cunoscute familiei româ-
neºti din Maramureº, înnobilatã la mijlocul secolului al XIV-lea,
iar strãbunicul meu, Ioan Micle de ªugatag a fost ridicat a cel
mai înalt rang nobiliar „liber-baron“ (conte) de cãtre regele Matei
Corvin al Ungariei, care în anul 1477 s-a stabilit în Þara Chioarului,
unde trãiesc ºi astãzi numeroºi urmaºi ai sãi, în prezent lucrez
la Genealogia familiei Micle. 

Forurile culturale — mai puþin cele bisericeºti — mi-au apre-
ciat activitatea desfãºuratã în domeniul publicistic, oferindu-mi
numeroase diplome. Prin toate realizãrile, am încercat sã demon-
strez cã ºi astãzi, în mãnãstiri, indiferent de condiþii, înflorirea
culturii este posibilã. Mi-a plãcut sã abordez teme inedite, atât
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pentru clarificarea personalã a unor probleme, cât ºi pentru a con-
tribui cu unele noutãþi la propãºirea culturii ºi spiritualitãþii noastre.

Totdeauna am finalizat lucrurile începute, ducându-le la bun
sfârºit; numai teza de doctor în Teologie am lãsat-o neterminatã,
însã conºtient ºi lucid, ca un protest demn la îndepãrtarea mea
nedreaptã din învãþãmântul superior. Solicitat de numeroºi profe-
sori ai mei ºi de unii ierarhi sã finalizez perioada respectivã din
activitatea mea, am motivat cã, în mãnãstire, monahul — prin
vocaþia sa — are posibilitatea sã se manifeste cultural-spiritual chiar
fãrã titluri academice. 

„UN COLÞ NELINIªTIT AL EUROPEI“

Lauri Lindgren
Am fost nominalizat pentru premiul de excelenþã al Patri-

moniului Naþional, „pentru activitatea de propagare a limbii ºi lite-
raturii române în Finlanda“. Cum mãcar am ajuns la studiul limbii
române, acum peste 40 ani?

Am început studiile universitare de limbi romanice prin stu-
diul limbii franceze ºi am extins încet-încet interesul meu spre
alte limbi romanice, cum era ºi normal în aceastã perioadã, în
cazul meu în mod special limba româna ºi italianã.

Aspectul predominant în lingvistica romanicã era atunci gra-
matica istoricã. Fonetica, morfologia ºi în mod restrâns sintaxa
erau prezentate ca sisteme abstracte. Studiul culturii, în toatã
diversitatea acesteia, era mult mai neglijat.

Când am fãcut cunoºtinþa României: þãrii, poporului, cultu-
rii populare ºi erudite, m-am dat seama cã studiul unei limbi este
strict legat de cultura ºi civilizaþia ale cãrora este purtãtoare.
Fãrã limbã nu existã identitate nici nu e limba fãrã identitate.

Limba românã, deºi fiind clar romanicã, poartã amãnunte
provenind de toate direcþiile, regiunile locuite de români fiind un
colþ neliniºtit al Europei din sud-est în tot cursul istoriei. Aseme-
nea influenþe acoperã diverse domenii ale vieþii umane: religia,
organizarea vieþii sociale, meseriile, arta culinarã, º.a.m.d. Este
de observat cã de multe ori coexistã în limba românã douã sau
chiar mai multe cuvinte sinonime provenind din diverse origini,
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ceea ce dã limbii române o bogãþie de expresie pe care n-o gãsim
în multe alte idiomuri (dar constituie ºi un prag de depãºit la
învãþarea limbii!).

Limba ºi cultura române au ºi multe aspecte moºtenite de
milenii, care mãcar au dispãrut în alte þãri, ºi acum sunt ame-
ninþate chiar ºi în România, cu integrarea ºi globalizarea care
au ajuns sau vor ajunge pânã la ultimul sat al Maramureºului. O
sã dãm un exemplu. Natura României, aºa cum se prezintã acum
ochilor noºtri, este o creaþie umanã, de la câmpie pânã la pa-
jiºtile munþilor. Fãrã oameni, care au ars jnepenii ºi molizii, pajiºtile
alpine ar fi ca neexistente. Dacã se schimbã metodele creºterii
animalelor, dispare transhumanþa, dispar ºi pajiºtile. În multe þãri,
de pildã în þãrile nordice, au dispãrut pajiºtile, dar ele se creea-
zã, în parte, din nou în arii de ocrotire a naturii, pentru a evita
o sãrãcire a mediului înconjurãtor.

Fireºte, nu putem sã oprim cursul timpului. Am vãzut, acum
câteva decenii, undeva în nordul României, cum s-au spãlat rufe
la râu, bãtându-le cu o bucatã de lemn, un obiect care se vede
la noi numai în muzeu. Nu putem cere ca þãranca sã nu îºi cum-
pere o maºinã de spãlat, dar putem sã evitãm multe noutãþi inu-
tile: progres, dar trebuie sã facem ºi atenþie la vitezomanie.

PREDANIA FRATELUI MAI MARE

Eugen Evu
Un concurs ºcolar, prin anii ’50, mi-a adus premiul întâi,

dintre concurenþii cu însuºiri creative, într-un oraº cu nouã ºcoli.
„Performanþa“ avea sã mã umple mai degrabã de o neliniºte, anu-
me aceea cã va trebui sã confirm. Aºadar, m-am înscris ºi am
devenit, pentru mulþi ani, membru al cenaclului literar municipal
Hunedoara, o autenticã miºcare literarã, e drept, cam prolet-
cultistã, unde trei generaþii coexistau într-o desãvârºitã emulaþie...
divergentã. Funcþiona în contrapartidã jdanovismul post-stalinist,
adus de câþiva „strãmutaþi“ de la Bucureºti în „oraºul-ºantier“
hei-rup-ist: (Vasile Nicorovici, Iv Martinovici — temporar tãtuc —
Radu Enescu, Nicuþã Tãnase, care, prefigurîndu-l pe un Bãieºu,
se „documenta“ în exotismul roz-bombon al „eroismului existenþial“,
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Mircea Neagu, etc., figuri mai degrabã „transferate“ într-o zonã
ce-ºi resimþea cultural diluarea, prin strãmutãrile masive de po-
pulaþie din Moldova, Oltenia ºi nu puþinã, din basarabenii de peste
Prut, anume aduºi în ºcolile elementare, pentru a sovietiza... Am
avut chiar o profesoarã de românã, ulterior romancierã, care
mi-a insuflat ideea de a scrie, dar limba rusã am simþit-o mereu
ca pe o „medicamentaþie respinsã“... Învãþam ºi latina, dar în curînd
a fost „retrasã“. În acel cerc literar, am avut însã ºi oameni de la
care învãþam altceva, în curînd situîndu-mã în generaþia „teribilã“,
rebelã. Spre deosebire de un congenar adoptat ºi el, odatã cu
celebrul „tren al foamei“ Suceava — Valea Jiului — Timiºoara, Victor
Niþã, înzestrat dar cochetînd ºi cu boxul, trimis la facultate ºi reîn-
tors... victorios... în dificilul oraº adoptiv pânã ce, din motive mult
mai târziu elucidate de mine, avea sã se mute la Bucureºti, unde
Pãunescu colecta anume jurnaliºti bãtãuºi/bãtãioºi, buni sã-i urmeze
(docili) programul „flãcãrist“... Insist asupra perioadei, deoarece ºi
ea a fost pentru mine formativã, mi-a dat gustul performanþei, serios.
Pentru alþii doar... informativã. 

Au mai fost temporar, acolo, Valeriu Bârgãu, Ioan Evu, fra-
tele mezin, ori Mariana Pîndaru, Iosif Lupulescu etc. Dar cei de
la care aveam sã învãþ serios au fost eminenþii prof. Victor Isac,
fost membru marcant al PNÞ istoric, fost secretar cu Tineretul
al lui Maniu, om de o mare probitate moralã, de douã ori con-
damnat la închisoare din motive tulburi, ºi o condamnare la moar-
te (!), ulterior, prin 1965, fiind eliberat „condiþionat“.

A fost omul-model, ca atitudine umanistã, seriozitate ºi ca-
racter, cumpãnit ºi iradiant. De asemenea, regretatul Dan
Constantinescu, provenient din familia nobiliarã Corvinã Nicoarã,
rafinat profesor ºi unic germanist, orientalist care, ulterior, emi-
greazã în Germania. De la el am avut ºi îndrumare, ºi prietenie
fertilã, îi devoram cãrþile rare, îi ascultam ideile ºi „furam mese-
rie“... Ca fost membru al Cercului de la Sibiu, prin el aveam sã
aflu de ceea ce s-a numit „rezistenþa prin culturã“... Din acest
cerc bizar ca structurã, noi, cei tineri, aveam sã ne alegem in-
clusiv cu dosare de urmãrire informativã, dintre cele trei accesa-
te de mine dupã anul 2003, la C.N.S.A.S (cu „anonimizãri“ cu
tot), primul fiind „fundamentat“ aici, prin osîrdie jalnicã, ºantaje
ori delaþiune abjectã, din partea unor „colegi“! Am devenit conºtient
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ºi ulterior mi-am condus viaþa (inclusiv literarã!) în sfidarea celor
care, fãþiº sau din umbrit, aveau sã mã hãrþuiascã între
1971-1989... Poate cã, într-un fel, ºi ei mi-au stârnit înverºu-
narea de a reuºi literar, de a dovedi curat cã sunt într-adevãr
un poet ardelean ºi îmi iubesc neamul, valorile, mirabila zonã is-
toricã, a obârºiei mele, patria ºi matria! Fiind cel mai mare dintre
cei patru fii ai pãrinþilor mei, muncitori, am avut calea impruden-
tã ºi grãbitã a existenþei umile, mediocre, proletcultizante, însã,
niciodatã, nu am depãºit „performanþa“, paralelã vieþii artistice,
cvasi-autodidacte, de a fi o vreme termotehnician... 

Cartea mea de muncã, numãrînd 41 de ani, enumerã 23
de meserii, fiind o veritabila atestare „universitarã“ : a vieþii trãite
auto-experimental, cu schimbãri de orizont benefice, cu aventurã
existenþialã, din care mi-am extras mereu culorile poeziei. Am
scris enorm ºi am reuºit, asaltînd revistele vremii, abordînd ma-
rile personalitãþi ale vremii, sã public masiv, uneori suportînd
nolens-volens, „vãmile“ cenzoriale, alteori accentuînd subtextul,
parafraza contestatarã... Eu am resimþit definitiv dimensiunea in-
terioarã a apartenenþei culturale identitare transilvanice, fiind fas-
cinat de N. Densuºianu, Iorga, Vulcãnescu, Papu, (o vreme), dar
ºi de Blaga, Stelaru, Goga, Eliade ºi Cioran, mai târziu. Mircea
Eliade avea sã mã marcheze în profunzime iar între nenumãraþii
oameni benefici, din care m-am înfruptat enciclopedic, cu o anume
fascinaþie de care mã temeam... simpatetic, Rilke, Rimbaud,
Baudelaire, Jorge Guillien, Vicente Aleixandre, Montale ºi Ungareti
º.a.m.d. Practic mi-e imposibil sã-i numesc, ei erau acei pretim-
purii Maeºtri în care, de unul singur, mã iniþiam... Poate cã memo-
ria mea, dobânditã, ci nu cea cromozomialã, îi conþine pe toþi,
cu miile. Însã simt tulburãtor cã în fiinþa mea exista ceva mult
mai strãvechi, ceva paideumatic, în accepþia unui Frobenius sau
Blaga. Existã descîntece, doine, balade, chiar ºi un Cimitir vesel,
însã.... mai grav....

Identificabili de asemeni ca modelatori, oricît pare de straniu,
sunt, de câteva decenii, marii savanþi, aceºti civilizatori moderni,
ai cunoaºterii, laolaltã cu cei auriþi ºi aureolaþi de cunoaºterea
revelatorie, religioasã. Am simþit mereu, sporitor, harul pe care
l-am purtat ca zestre din pãrinþii mei, vîlceleni din Munþii Orãºtiei,
din rãmuroasã familie, adãugîndu-se ºi luminescenþa cãrturarilor
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îndeosebi a celor transilvãneni. Tatãl meu a fost pastor apostolic,
eu sunt ortodox. Ceva mai puternic decât sinea mea, decât sinele,
m-au condus mereu înspre þinta miraculoasã, cumva de sine cãutã-
toare. Iniþierea noastrã, practic, este continuã ºi mie îmi este
clar, am chiar o acalmie reconfortantã: sacrificiul este cel ce dã
propulsia creaþiei, ba chiar trãim o ritmicitate a acestuia, ofranda
vie ºi rãsplatã... Am avut ºansa unicã de a fi cunoscut ºi „garan-
tat“ elogios de Doinaº, iar dupã debutul meu revuistic ºi cel edi-
torial, aveam sã-mi dau seama din nou cã ceea ce întrezãrise
D-sa în talentul meu, era ºi imponderabil ºi „drum care singur
ne duce“, drumul vieþii mele. Am spus cã avem în noi harta ceru-
lui nostru, dar avem în noi ºi schiþa cãii de urmat, noi suntem
purtãtorii cãii proprii, a cãrþii trãite. 

Eu am dezvoltat capacitatea de a poetiza lumea, am probat-o
prin numeroase recunoaºteri de mare nobleþe ºi competenþã,
în þarã ºi în strãinãtate... Fapta de a scrie, de a descoperi, îndru-
ma, cizela, edita, cu delicateþe ºi o anume ameþealã fericitã,
semelarã.

Am publicat deja 30 de cãrþi, însã am scris mai multe, abor-
dînd poezia, eseul, jurnalul, jurnalistica polemicã (o, marele model
rãmâne genialul Eminescu!), „germenele indignãrii contra imo-
ralitãþii, oprimãrii spiritului ºi mutilãrilor istorice“, l-am dezvoltat
pânã odinioarã, când a devenit, vorba lui Caragiale, monstruos...
Pe Gustave Le Bon îl înþeleg însã nu-l mai cred.

I-am cunoscut pe mulþi dintre cei ce încã suntem sub stele,
inclusiv în plinã amiazã; demni de admiraþie, alþii enumerabili cu
apelativul „alde...“. Am fost receptat, în general, bine, însã port,
ca mulþi alþii, stigmatul izolãrii provinciale, absenþei climatului cul-
tural viu, dinamic, prielnic afirmãrii la timp. Din 1979 am fost
titularizat în U.S.R., dar vitregia nu s-a prea retras, dimpotrivã!
Am suferit enorm când mi-am revãzut „traseul“ prin prisma de-
mentã a întocmitorilor de pîre, devastatorilor de destine. Mi-e
milã pentru ei. Dar poate cã ºi aceasta face parte din „iniþiere“, neh? 

Important — îmi permit sã rãspund sugestiilor de chestionar
confesiv ale maestrului-la-timp-rãsãrit-în-cale, Dr. Artur Silvestri —
ar fi sã rãmînem noi înºine, în profunzime, dincolo de rãsucirile
de vrej pe invizibilul arac ºi dincolo de delirul istoriei dirijate (vre-
melnic). Sã cultivãm ceea ce aducem cu noi din naºtere, ceea

223



ce sporim prin noi în lucrarea pe care o iubim, o adorãm ºi o
motivãm, o justificãm; sperãm sã o adeverim: ca Dat, ca vocaþie,
chemare, apostolat, spre desãvârºire. Însã nu în singurãtate, ci
în mulþime, între ai noºtri, dintre ai noºtri.

În acest sens, literatura îmi este religie, vreau ºi iubesc sã
refac legãtura cu divinitatea. Legãmântul, inclusiv prin scriere-trãi-
toare. Nu din orgoliu, consider, caut performanþa, ci dintr-un impe-
rativ al spiritului „meu“, al nostru.

Nu pot delimita pânã „unde sunt român“, dar într-adevãr,
simt cã voi adeveri acest mister, al entitãþii obârºiale.

Deopotrivã, astfel judec ºi apartenenþa mea la identitatea
arhetipalã, primordialã, care se redefineºte, iatã, în marile aspi-
raþii ale Umanului contemporan ºi de orizont. E misiunea însãºi.
Cred cã orice mutilare, distorsiune sau, vai, obturare a senti-
mentului de pãmântean (din cutare loc al tãu, de-acasã, dar ºi
terestru, universal), stinge ceva esenþial în om, îl aneantizeazã.

Arta, creaþia, comunicarea ºi reverberaþiile ei, îmi sunt scum-
pe ºi consider cã Dumnezeu are ceva de lucru ºi pentru mine;
nu într-un anume templu, ci în lumea pe care o contemplu, mi-o
regãsesc ca templu.

Ce am fãcut? Am trãit, am fost cumva ºi „trãit“, aºa cum
suntem gândiþi, umblaþi, zburaþi, ocrotiþi, asemãnaþi, rãscumpã-
raþi. Suntem ºi mioritici, ºi orfeici, ºi apollonici ºi dionisiaci, sun-
tem în Hristos, ca esenþializare, ne putem mântui prin creaþie,
imitatio Dei... Dacã unii cred cã se înzeiesc, eu îmi doresc sã
mã în-omenesc, mi-e dor de Omul Vechi, primordial, regãsit ºi
iluminat în orizontul modern, mi-e dor de ceea ce se prefigureazã
în mine, uneori ca un extaz: pur ºi simplu cel de A FI. El vine,
coboarã, apoi se înalþã. Mi-s dragi oamenii ºi ca om spun asta,
cu dorul meu de oameni, de omenime, de zbor. 

Lupt sã mã iert pe mine însumi, deºi pãcate capitale nu
am cum a le fi sãvârºit. Îmi ador marile teme, gândesc plane-
tar, mã situez în ceea ce scriu, deopotrivã în Acum ºi în Acolo,
oriunde suntem oameni, fiinþe create, întru desãvârºire. Oricît
de tragic resimþim existenþa, nu-i întrevãd finalitatea, cugetul „meu“
nu-mi dã acest rãspuns. Am avut suferinþe psihice ºi fizice, de
toate, dar m-am încredinþat mereu Providenþei. Cred cã rugã-
ciunea este într-un fel auto-programare, apoi Apel în sus! Am simþit
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în cumpene mari acest sacru din om, nimic nu-l distruge, iar eu
îmi sunt ºi elev ºi învãþãtor, dupã modelul creºtin. Ceea ce pot
spune despre lucrul meu cu alþii, este cã fac parte dintre oame-
nii copilãroºi (?), care au a se bucura ºi de bucuria celuilalt, au
a se înminuna. Uneori am 126 de ani! Fondul lexical românesc
este uriaº de bogat, contopirile semantice, fiinþa noastrã, enti-
tatea noastrã conþin nu eclectic, ci experimental, decantabil ºi
transfigurativ forþa incalculabilã de a se recrea.

Mi-e poezie în lume! Cel mai lesne mi-este sã mã exprim
poetic, sã regândesc realul în mod poetic, spontaneizant! Infinitã
Libertate! Dimensiune cu presimþ metafizic ºi transcedental. In-
tuiþia neîntrerupta a fiinþei universale, ca întreg în fiece parte. Întreire.

Cam asta am gândit ºi fãcut, continui sã trãiesc eu. Recu-
nosc, am un neîntinat, sincer ºi încã inocent peste mãsurã crez
cã sunt ocrotit. Inclusiv prin întâlnirile mele cu Oameni providen-
þiali; prin aceea cã-mi pot recunoaºte asemãnarea cu ei, iar, da-
cã au putinþa, pot sã-mi acorde sprijin, cãci sunt cu capu-n „nori“
ºi chiar am nori sub meridianul frunþii, mã „aiurez“ uneori, aºa
cum în copilãrie, cu lanterne „Elba Focus“, ne îndestulam noap-
tea cu cireºe: nu de oriunde, ci din grãdina cu ziduri mari, încã
medievale, (paradeisos tulbure) a Bisericii din satul Nandru... 

Ce sens are fapta fiecãruia dintre noi, dragã Artur? Vom
afla, cel mult sensul, noima, se va distinge limpede, dupã.... Dar
dacã rãsunãm vremii noastre, semenilor noºtri, fãrã a-i ignora
ca fraþi-semeni-gemeni, prin Duh, cred cã meritã! Încercãm,
într-adevãr, asta facem, mereu, uneori reuºim. Cãci viaþa ne este
Eseu, suntem încercãtorii ºi încrezãtorii. 

Fãrã-ndoialã cã mai suntem ºi ceea ce dãinuim (preluînd
ºi sporind) ºi ceea ce devenim, ca sã fim recunoscuþi ºi sã ne
recunoaºtem. Suntem mereu Fiii, nu suntem orfani. Nici cosmic
vorbind. Nici în vremelnicia vitregirii, în confuzia teluricului.

Ceea ce facem bine, sper ºi cred, ne face ºi nou binele.
Ni se întoarce, cum ºtie naþia dintotdeauna; de neuitat ºi esenþial.

Ci dacã iubim, sã nu fie întru a lua în stãpânire. Nici pen-
tru a ni se da îndoit. Ba chiar risipa, cu supradãruire, ca jertfã,
nu de carne. Este ceva în om mai puternic ºi mai blând decât
noi înºine. Nici numai binele, nici doar sinea. 
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Cât despre fapta mea, la 64 de ani, nicidecum nu-s aºa
de tulbure ca mai dinainte; aºadar lucrul, anii, cãderile ºi reuºitele,
(asompþiunea, voila, Roland Barthes!), mã liniºtesc oarecum, ca
ºi cum mã adeveresc întru o cauzã, superioarã, nu cu emfazã,
nici cu super-mens, fereºte Doamne! Nici cu bãrduialã
pseudo-mesianicã, nici mãcar cu traumatologia frustrãrilor care
face acum ravagii ºi neo-estetici; unele suicidare. Dar oricine (se)
ucide astfel, îl insultã pe Creator ºi de aflãm, vedem ºi înþele-
gem, bine este sã spunem, sã „smulgem mãºtile“, cum spunea
Mimmo Morina, „chiar cu riscul de a fi închiºi“...

Cãci mulþi sunt închiºi în afarã ºi nu aflã. Eu nu am calea
lui Steinhardt, nici a tristului Noica. Dar nici a lui Liiceanu, Pleºu
nici-atât. Îndrãzneam a crede cã am calea ACEEA, ACEASTA ºi
ÎNTR-ACOLO. În acest Acum continuum. Fie ºi spaþiu, timp „ein-
steinian“. Sã mã ierþi, cititorule, cã spun ceea ce Domnia ta încã
ºtii, ori nu-þi aminteºti. N-am ispita puterii cunoaºterii, ba mãrtu-
risesc cã numele Umberto Eco, cu a sa semiologie aplicatã, ºi
deja imitatã, alarmant, de un Dan Brown, bunãoarã, mi-a trezit o
mai veche muºcãturã în suflet: tentaþia asceticã... Însã, nu, însã, nu!

Cred cã fapta este, trebuie sã fie, VIE, în Cetate. Toate pre-
miile, onorificãrile, mai puþin bruºul de iluzie strict pecuniarã,
titrãrile, între ai mei în þarã ori prin te miri ce enciclopedii ale
promotion-ului culturalului, mã amuzã, cel mult.

În fine, eu sunt fratele cel mare a doi fraþi ºi o sorã: ciu-
dat, recent mi-am descoperit suferinþa de a nu avea ºi eu un
frate mai mare... Însã îmi fuge-n sus gândul cã ÎL am ºi îmi
zvîcneºte, ca un tril deodatã, amintirea Tatãlui.

Adaos:
Rãspund încã succint, ideilor arturiene: da, altfel nu se poa-

te, ceea ce fac voi duce pânã la capãt. De vreme ce însuºi „ca-
pãtul“ în mine este. Însã nu al lumii. Odatã redeschisã-i calea în
urmaºi, (mi-a dat Iubirea trei fii ) ºi apoi în curþile ce ne supra-
„vieþuiesc“. ªterg ghilimelele la inefabil?

Da, mi-e dor de ceea ce voi face, de ceea ce voi reuºi, re-
gret cã am repetate, riscante, epuizãri datoritã derizoriului cotidian.
Creierul meu însã recupereazã, ºi în somn, nu glumesc. Proce-
seazã, decanteazã, relevã, aºterne, redimensioneazã. Ceea ce este,
este Cugetul, cum încã ºtim. Levitez, nu din asfixie...
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Nu nutresc intenþia de a fi eu însumi model. Mereu m-a
stingherit lauda altora, majoritatea laudelor sunt fascinatorii, fe-
tiºizante, dacã nu ipocrite. Celor din iubire, le prieºte ºoptita privire;
fapta asemenea ori pioasa învãþãturã, dintru — cum spui Domnia
Ta, predanie. Îmi place acest slavism, o leacã ºi-un leac de foºnet
de mesteacãn... esenian, adicã de la Esenin.

... Pentru mine Jocul, omniprezent la toate fãpturile Domnu-
lui, este vitalitatea ºi pulsaþia lumii, Spiritului, omeneºte captînd
gravitaþia ºi încercînd imponderabilul. Eseizând.

Îi mulþumesc editorului pentru rãgazul ºi spaþiul oferit,

„REALISMUL, MOªTENIT 
DIN LEGENDE ªI ISTORIE“

Petru Petrescu
Închid ochii albaºtri ca sã plutesc în timpul etern al copilã-

riei cu amintiri triste zbuciumate, bucurii, speranþe, dragoste,
cu drumul cascadelor, al plutelor pe Bistriþa, cu palatul Cnejilor
împodobit de mistere, sub umbra maiestuoasã a brazilor scãl-
daþi în adâncul cerului, sensibile frumuseþi ale naturii aflate în
necontenitã schimbare. Mãrturisind lumii reale printr-o sintezã,
taina sfântã a Spovedaniei, pururea vie la poale de Ceahlãu.

Nãscut în amintirea poveºtilor Dochiei, învelit în scutece de
frunze ruginii cu miros proaspãt de fân cosit, brodate de cosaºi,
greieri cu lãute, decorate cu flori albe cu nume de reginã, cres-
cute în vântul stâncilor argintii, stropite în roua dimineþii cu stele
cãzãtoare pline de lumini, primind botezul creºtinesc de „Petru“,
nume ales dupã datinã de pãrinþii mei dragi, care au trecut în
taina umbrelor, rugându-mã în iertare cu evlavie veºnicã „sã-i
odihneascã bunul Dumnezeu“, aprinzându-le lumânãri ºi candelã
pentru a le lumina drumul fãrã întoarcere.

Trezit din lumea visului care a început de la rãsãritul soare-
lui pânã-n asfinþit, pãstrând legãtura cu divinitatea, am descope-
rit o lume cãlãuzitã de aureola lunii în marea galerie a aºtrilor.
Mulþi dintre noi nu cunosc aceastã lume dar o aºteaptã cu viu
interes, gândind cã e ceva firesc ºi nou.
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Am fost educat în spiritul credinþei ºi moralei creºtine. Arta
picturii constituie, în viziunea mea, o religie în care universul uman
se contopeºte cu cel cosmic. Cred cã transcendentul nu este
un lucru în sine, o abstracþie sau un simbol, ci o legãturã afec-
tivã între cosmic ºi teluric, între om ºi divinitate.

Artistul poate fi sau nu mesagerul unui cult iniþiatic ºi inac-
cesibil, un fãuritor de imagini ºi frumos în care sã se regãseas-
cã, în egalã mãsurã, realul ºi imaginarul, spiritul ºi natura, clipa
ºi veºnicia.

Jocul raporturilor dintre alb ºi negru, picturile, gravurile pline
de policromie vie îºi gãsesc frumuseþea plasticã prin organizarea
suprafeþelor. Culoarea capãtã viaþã, tensiune ºi dinamism, indicând
un mediu inspirat din lumea oceanului cosmic. Sentimentul naturii
predominã, realul apare în interpretãrile poetice ºi plastice, ca
singur element coordonator.

Tinereþea artisticã nu este legatã de vârstã, ci de vigoare,
de dorinþa permanentã de prospeþime ºi de împlinire pe planuri
atractive, superioare, liniile concentrice succesive, definitiv armo-
nizate, reprezintã diferite forme, evocãri lirice sau epice. Par
naturale deºi sunt invenþia unui spirit în care originea logicã se
armonizeazã cu pasiunea coloristicã plinã de poezie.

Sinteza compoziþionalã pleacã de la disciplinarea spaþiului,
dupã rigorile de sorginte folcloricã, mizând totul pe virtuþile cu-
lorii, adãugând un registru subtil de montare a unor dominante
practicate. Ambiþia de a obþine valorizarea — cuvenitã — are drept
scutieri talentul ºi sinceritatea. Astfel destinul artistic navigheazã
mereu între doi poli, unul ideal ºi altul real.

Realismul moºtenit din legende ºi istorie se lasã modelat
de visare, de pasiune, de lirism. E o modalitate de a aºeza în li-
bertate, formula cromaticã, suprafaþa cu regulile lor, printr-un
influx de forþã spiritualã. Actul de creaþie este în acelaºi timp pa-
radis ºi purgatoriu. Dumnezeu a creat lumea ºi pe om dupã chi-
pul ºi asemãnarea sa.

Artistul trebuie sã lupte cu armele hãrãzite de Dumnezeu,
pentru schimbarea în bine a omului ºi a lumii, „Nobilã misiune ºi
sublimã osândã“.
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„TENDINÞA GENERALÃ TREBUIE 
SÃ FIE ADUNAREA — LAOLALTÃ“

Theodor Damian
Eu m-am expatriat la vârsta de 14 ani când am plecat de

la Botoºani, în mijlocul copilãriei aº zice, la seminar la Neamþ,
la mãnãstire. N-am vrut acest lucru. Cu toate consecinþele aces-
tui exil, absolut extraordinare, neprevãzute de mine, atunci am
simþit dezrãdãcinarea ºi am încercat sã prind rãdãcinã în loc strãin,
ca un copac cu douã sau mai multe rãdãcini (ca orice copac),
cel puþin douã mari, una — cea care mã þinea ancorat acasã la
Botoºani, a doua, cea nouã care mã ancora ºi mã lega dincolo
de frustrarea trãitã mult timp, în mod irevocabil de noua mea
patrie, Mãnãstirea Neamþului, geografic vorbind, ºi mãnãstirea,
în general, mental, ºi senti-mental (!).

Strãmutarea ulterioarã la Bucureºti n-a mai fost un exil pen-
tru cã Bucureºtiul l-am visat ºi dorit. ªi nici dezrãdãcinare nu prea
a fost pentru cã — dacã a fost — ea n-a depãºit în nici un caz dra-
ma primeia menþionate. Dar nu, plecarea la Bucureºti, am vã-
zut-o atunci ca pe o izbãvire, deci n-a fost o dramã. Apoi mi-am
dorit tot timpul sã plec, sã cãlãtoresc, sã cunosc.

Dupã cãlãtorii de amploare în Europa ºi în Israel, am avut
ºansa sã vin în America. Acum rãspunsul la întrebarea: „Când
v-aþi expatriat în America — unde aþi plecat?“ apare simplu ºi clar.
Pe de o parte, m-am expatriat ºi nu m-am expatriat pentru cã
am plecat din România dar n-am plecat de acolo; am cetãþenie
americanã dar am pãstrat-o pe cea românã, trãiesc în America
dar sunt legat cu zeci de rãdãcini de România, iar pe de altã
parte, am venit într-un alt loc la care am visat îndelung, cu talpa
picioarelor arzând ºi cu dorul de ducã purtat în suflet vreme multã.
Nu mi se aplicã cuvintele Veronicei Micle cãtre Eminescu: „Ai ple-
cat mânat de dor/ ºi te-ai dus tot înainte/ De cumplitul meu
amor/ Nu þi-ai mai adus aminte.“

Am plecat mânat de dor, da, numai cã „dusul“ meu a fost
înainte ºi înapoi, un dus-întors, un întors la care deja gândeºti
în timp ce te duci, un dus pe care-l faci lãsând statui de sare-n
urma ta, umbrele tale întrupate ºi transformate în statui, cu
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viaþa ºi sufletul în ele îngheþate cã pleci, dar dezgheþându-se cu
fiecare întoarcere ºi inundându-þi revenirea, fãcându-te sã vii co-
pleºit ºi sã respiri sub cerul þãrii tale copleºit, sã-þi revezi locurile
ºi prietenii copleºit. Acesta este adevãratul sentiment ce mã în-
cearcã de fiecare datã când vin, când stau ºi când plec de acasã.

Dar copleºirea este un fel de „prea plin“. ªi ca sã trãieºti
cu prea-plinul, ºi în el, e o binecuvântare, un privilegiu. De aceea
la întrebarea „unde am venit“, rãspunsul este: „în prea plin, în
copleºire“. N-am venit atât într-un loc cât într-o stare. De aceea
n-am liniºte o clipã dar am bucurie tot timpul.

Rãdãcinea mea de þarã, þãrãneascã, ce mã leagã de ora-
ºul natal, este mai puternicã ºi solidã decât dacã, poate, aº fi
rãmas acolo. În sensul scormonirii, al frãmântãrii, al conºtienti-
zãrii. Eu sunt un râu cu albii suprapuse, cu ape care curg înainte
ºi înapoi ca Iordanul în ziua de Boboteazã, sunt ca Dresleuca,
pârâul oraºului natal vãrsându-se prin dedesubturi în râul Meneca-
duzei sau în fluviul Hudson de la gura Atlanticului, sau mai degrabã —
dacã e dupã sum simt, cãci ºi asta e o realitate importantã —
sunt fluviul Desleuca de la marginea Botoºanilor vãrsându-se învol-
burat în apele cuminþi ale pârâului Hudson ce spalã partea de
vest a New Yorkului...

Visurile m-au durut tot timpul. ªi mã dor ºi acum. Mai ales
când le visez. ªi sunt un visãtor incurabil. Dar fãrã vise n-aº fi
fãcut nimic. Acesta e procesul: întâi visez ºi apoi trag cu sãge-
þile. Pânã nimeresc. Rar de tot se întâmplã fie sã mi se termine
tolba ºi sã nu mai vreau s-o încarc, fie sã mã retrag din vis. Eram
copil când am citit prima data Cyrano de Bergerac. Mi-aduc aminte
ºi acum: „E-nãlþãtor sã îþi alegi un þel/ ºi-apoi trecând prin foc
s-ajungi la el.“ Acesta a fost un fel de motto al meu mai ales în
perioada adolescenþei. Nu poþi sã treci prin foc ºi sã nu te arzi
un pic. Asta e preþul, dar meritã. Te uiþi la rãnile tale ca la un
palmares. Am fost un norocos, ºi sunt. Binecuvântat de Dum-
nezeu. Toate marile mele visuri s-au împlinit. La nivel personal,
familial, profesional, pe multiple planuri. Am ºi acum vise ºi mã
dor, dar þintesc cu încãpãþânare.

Sunt de acord cu Radu Gyr cã „adevãratele înfrângeri/ sunt
renunþãrile la vis“. Totuºi, uneori trebuie sã distingi între vis ºi
ispitã. Când depistezi cã un vis a fost de fapt o ispitã, ºi poþi sã
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discerni lucrul acesta dupã primele sute de metri de luptã, când
vezi în ce direcþie te angajeazã aceasta, e mai bine sã renunþi
ºi sã te pui din nou la visat.

Mai este o filosofie despre vise, aceea a Sfinþilor Pãrinþi.
Ei se fereau de vedenii, în general. Se rugau sã nu le aibã cãci
nu-ºi permiteau sã piardã nici mãcar câteva sute de metri când
eventual ar fi descoperit cã visul era, de fapt, o ispitã, cãci dia-
volul se poate transforma în înger strãlucitor pentru a da autori-
tate vedeniei. Iatã însã cã ne ducem într-o altã direcþie. Vorbeam
de visul ca þel, iar acum am dat peste visul ca dulce legãnare a
minþii, deºi ele sunt ºi legate cãci atunci când þelul pe prinde ºi
devine obsesia ta cea de toate zilele, el va fi ºi aceea de toate
nopþile.

Revista Luminã Linã/ Gracious Light o public cu sacrificii
mari. Mulþumesc tuturor ce l-au spus pentru cuvântul bun despre
ea. Lucrãm la ea voluntar, eu ºi soþia mea Claudia, care face
toatã munca tehnicã, de tehnoredactare, ilustrare (chiar ºi cu-
legere de texte ºi corecturã în unele cazuri). Ea este cea care,
în mod concret pune revista pe dischetã sau CD, gata de a mer-
ge la tipografie. Eu, ca director ºi Mihaela Albu, ca redactor-ºef,
decidem asupra profilului, economiei revistei ºi materialelor. Anca
Stuparu Cassablanca ºi Gellu Dorian ne ajutã în alte aspecte ale
acestei munci, iar problema cea mai grea, finanþarea ei, vine în
proporþie de 90% din buzunarul meu, care nu sunt economic
stabil, oriºicum. Noroc cã n-am probleme în familie pe tema asta
ºi cã trãim în permanenþã cu speranþa într-o soluþie.

Cenaclul literar „Mihai Eminescu“ este un fel de miracol
în viaþa spiritualã a românilor americani. Din 1993, când l-am
înfiinþat, ne întrunim cu regularitate la fiecare douã sãptãmâni,
cu excepþia vacanþelor de varã, Paºti ºi Crãciun. La început eram
axaþi pe lecturi din scriitori români clasici ºi contemporani, ºi pe
comentarii, dar ºi pe prezentãri de carte ale diferitor autori ro-
mâni din USA ºi România. Mai târziu l-am avut ca redactor-ºef
la revistã ºi la cenaclu pe prietenul M.N. Rusu, autoritarul critic
ºi istoric literar, care a dat un nou impuls activitãþilor literare.
Apoi a venit în echipã ca redactor ºef la revistã ºi la cenaclu
Mihaela Albu de la Columbia University, cu care lucrez în prezent
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ºi care a pus amprenta personalitãþii ei creatoare pe munca ce-o
facem aici cu dãruire.

Tot în cenaclu, dar ºi la Biserica „Sf. Ap.Petru ºi Pavel“,
organizãm comunitar tot felul de sãrbãtori (aniversãri, comemorãri
de evenimente din istoria ºi cultura naþionalã) de amploare, sim-
pozioane, conferinþe academice, baluri, hramuri, în frecvenþã de
aproape câte un eveniment pe lunã. Da, adevãrat centru cultu-
ral unde strãluceºte frumuseþea sufletului românesc.

Felul cum membrii comunitãþii româno-americane vãd gru-
pul pe care ei îl constituie diferã de la om la om. Existã, în general,
douã tendinþe. Una — de a vedea comunitatea ca dezbinatã, alta —
de a o vedea unitã. Bârfele, concurenþele, certurile, sunt proba-
bil temeiul pentru opþiunea legatã de dezbinare. Eu nu împãrtãºesc
acest punct de vedere. Trãiesc nu numai între români, dar zil-
nic ºi printre americani, mai ales datoritã catedrei de filosofie ºi
eticã de la Colegiul Metropolitan din New York unde predau din
1992. Ce vãd la români, vãd ºi la americani. Dar nu-i aud pe ame-
ricani vehiculând cuvântul „dezbinare“ pentru a caracteriza socie-
tatea americanã, aºa cum îl aud la români.

Probleme între oameni existã în toate naþiile, în þãrile de
baºtinã ca ºi în emigraþie. Eu am spus-o mereu. Pentru a carac-
teriza o comunitate nu ne uitãm la aspectele individuale ale siste-
mului, ci la tendinþele generale. Ori tendinþa generalã trebuie sã
fie unitatea, adunarea laolaltã. Chiar cei ce vorbesc de „dezbina-
re“ o fac cu nostalgia unitãþii în suflet. Dar dacã ne uitãm la câteva
constante ale comunitãþii: frecvenþa la biserici, la restaurante,
la locurile culturale, cum ar fi cenaclul nostru, Institutul român
ºi altele, magazinele româneºti, vedem cã lumea curge într-acolo.
Dacã luãm doar cazul bisericilor, zece ortodoxe în New York, vedem
cã frecvenþa este foarte bunã, ºi nu accidental ci sãptãmânal.
Deci oamenii nu fug unii de alþii, ci se apropie unii de alþii. La fel,
restaurantele româneºti sunt pline. ªi celelalte locuri de întâlnire,
cum am spus. Eu cred cã avem la New York o comunitate româ-
neascã excelentã. Nu împãrtãºesc scepticismul lui Cioran cu privire
la „neparticiparea la istorie“. Numai în anii de când sunt eu în
America (din 1988) pot aduce mãrturie despre cât de multã isto-
rie au fãcut compatrioþii noºtri.
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PROGRAMUL 
„NECESITÃÞII STRINGENTE“

Tudor Nedelcea
Vestea primirii acestui prestigios premiu, acordat de Asocia-

þie Românã pentru Patrimoniu la fel de prestigioasã, m-a bucu-
rat cu atât mai mult cu cât premiul „cade“ într-un moment când
împlinesc o anumitã vârstã. Dar cel mai mult m-a bucurat fap-
tul cã Domniile Voastre — cãrora þin sã vã mulþumesc în mod deo-
sebit — aþi apreciat colecþia de carte „Românii uitaþi“, iniþiatã ºi
coordonatã de mine în cadrul Fundaþiei „Scrisul Românesc“ din
Craiova. Iniþial, am intenþionat sã includ în „Românii uitaþi“ pe
conaþionalii noºtri din Siberia ºi Asia, de la Locurile Sfinte (po-
pulaþia besã), dar am constatat cu amãrãciune cã Þara i-a uitat
pe românii din nordul Bucovinei, Basarabia, Valea Timocului (sâr-
besc ºi bulgãresc), Voievodina, pe românii sud-dunãreni. Pentru
cunoaºterea lor am editat cãrþi semnate de Grigore Vieru, Nicolae
Dabija, Mihai Cimpoi, Vasile Tãrâþeanu, am reeditat cãrþile sem-
nate de Th. Capidan, Ioan Maiorescu, G. Vâlsan, Ioan Neniþescu
etc. Sperãm sã nu fie cazul sã includem în colecþia de „români
uitaþi“ ºi pe românii din România.

Precizând cã toate aceste cãrþi le distribuim gratuit comu-
nitãþilor româneºti din jurul României ºi cã pentru aceastã activi-
tate nu suntem retribuiþi, primind doar subvenþii pentru tipãrirea
acestora de la Ministerul Culturii ºi Cultelor ºi Ministerul Educa-
þiei ºi Cercetãrii, vã mulþumesc la modul sincer ºi plenar; acest
premiu mã onoreazã, dar mã ºi obligã în acelaºi timp de a-mi
continua activitatea obºteascã pentru afirmarea culturii românilor
de pretutindeni.

Onorând atâtea personalitãþi marcante din spaþiul românesc,
din Þarã sau din comunitãþile româneºti din jurul nostru, Asocia-
þia Românã pentru Patrimoniu s-a onorat pe sine. Într-o þarã ºi
într-o epocã în care „Legea Patrimoniului Naþional Cultural“ a fost
abrogatã cu o uºurinþã ºi lipsã de responsabilitate care dã de
gândit, a fost nevoie de o iniþiativã particularã ca Patrimoniul
Naþional (sau ce-a mai rãmas din el) sã înceapã sã fie salvat.
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Este meritul indiscutabil al scriitorului Artur Silvestri, preºedintele
acestei prestigioase asociaþii, al Doamnei Mariana Brãescu,
preºedinte-director general CASA LUX, principalul susþinãtor al
organizaþiei ºi al colaboratorilor sãi, de a repune în actualitate o
problemã de interes naþional în plinã ofensivã de globalizare. Toc-
mai acum este mai stringentã apãrarea valorilor perene ale
culturii româneºti; în satul globalizant, România trebuie sã aibã
propria sa uliþã, mai curatã ºi mai autenticã.

Ambiþiile Asociaþiei Române pentru Patrimoniu sunt mari,
dar întru-totul realizabile: înzestrarea, prin donaþii, a bibliotecilor
ºcolare ºi comunale, fonduri de manuscrise aparþinând unor per-
sonalitãþi spre a fi donate bibliotecilor publice, înzestrare ºi
monitorizarea monumentelor istorice (de acolo de unde au fost
abandonate, din varii motive, de cãtre Comisia Monumentelor
Istorice), rezervaþii culturale, iniþiative legislative de protecþie a
patrimoniului românesc.

Aº recomanda conducerii Asociaþiei Române pentru Patri-
moniu sã propunã forurilor legislative unificarea bibliotecilor ºcolare
ºi comunale din fiecare comunã din România. Unificarea presupune
o singurã bibliotecã, un singur bibliotecar, un singur buget, mai
mare, evident. Modelul a funcþionat în anii 1980-1985 ºi a dat
rezultate apreciabile.

În 1931, un neamþ renumit în epocã, Kurt Hielscher, a fost
invitat de guvernul român sã viziteze þara ºi sã editeze un album,
aºa cum fãcuse pentru Germania, Spania, Italia, þãrile nordice
etc. Hielscher colindã þara în „cruciº ºi-n curmeziº“, cum ar zice
Eminescu, rãmâne entuziasmat de ceea ce vede; el vede „po-
porul rãspândit în þinuturi singuratice, dar strâns în jurul unei lim-
bii ºi a unor obiceiuri deosebite“. Rezultatul; lucrarea cu titlul Ro-
mânia, cu o prefaþã de Octavian Goga, cuprinzând doar 304 de
titluri din cele peste 5000 realizate de neamþ. O carte de pro-
pagandã a României pentru strãinãtate! Dar Kurt Hielscher a pus
degetul pe ranã: pericolul pierderii specificului naþional: „Dar pe
lângã bucuria muncii am simþit cu durere cã întreaga naþionali-
tate românã este ameninþatã de un duºman tenace; nori cenuºii
din vest se apropie de cultura acestei þãrii binecuvântate de soare:
praful care sufocã viaþa multicolorã a civilizaþiei. Deja a cuprins
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sate izolate ºi bucuria culorilor porturilor naþionale este estom-
patã în monotonia ºi apatia modei universale. Aºa îºi va pierde
chipul sãu strãvechi un popor care simte arta. De aceea, am
oferit, eu, naþionalitãþii intenþionat, în aceste tablouri, atât de multe
spaþii imaginilor. Pentru mine este ca ºi cum aº salva cartea mea
pentru vremuri mai târzii când totul ar fi destinat unei dispariþii
lente ºi continui. De-ar avea o soartã mai bunã poporul acestor
munþi, vãi ºi câmpii ºi sã-ºi pãstreze încã multã vreme originali-
tatea ºi frumuseþea sa !”

Artur Silvestri este Kurt Hielscher-ul care ne trebuie, iar
Asociaþia Românã pentru Patrimoniu a apãrut într-un moment
potrivit ca o necesitate urgentã. Cãci trebuie dovedit cã Româ-
nia nu vine la masa marilor bogaþi ca o ruda sãracã, ci îºi are
locul ei binemeritat. Aºa sã ne ajute Dumnezeu!

PERSEVERENÞÃ 
ªI ÎNCREDERE

Viorica Enãchiuc
Sunt asolventã a Facultãþii de Filologie, secþia Românã-Isto-

rie din cadrul Universitãþii „Alex. I.Cuza“ din Iaºi, cu lucrarea de
licenþã în arheologie, anul 1963. Mi-am desfãºurat activitatea
de cercetare ca arheolog la Muzeele judeþene din Dorohoi, Mehe-
dinþi, Ilfov ºi Giurgiu, între anii 1963-1990; ca etnolog, am funcþio-
nat în cadrul Centrului de Conservare ºi Valorificare a Tradiþiei
Populare ºi la ªcoala de Arte a judeþului Giurgiu (1990-1995);
ca expert în probleme de etnologie la ªcoala de Arte a judeþului
Giurgiu, începând cu anul 1999 ºi în prezent.

În perioada 1963-1986 am deþinut funcþia de conducãtor
ºtiinþific ºi arheolog pe ºantierele arheologice din: Moldova (Drã-
guºeni ºi Nichiteni), Oltenia (Baloteºti, Izvorul Bîrzei,Gruia, Salcia)
ºi Muntenia (Buftea, Dridu, Lipia, Mihai Bravu, Mihãileºti, Ogrezeni).
În cadrul ºantierelor arheologice am reuºit sã identific stratigrafic
ºi sã cercetez aºezãri din neoliticul aceramic ºi pânã în secolul
al XIV-lea e.n. Paralel cu studiile arheologice, am studiat inter-
disciplinar ºi lucrãri de istoriografie anticã ºi Ev Mediu timpuriu,
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lingvisticã, gramaticã istoricã comparatã ºi etnologie. Mi-am con-
centrat atenþia asupra scrierilor vechi, cu referire specialã la
limbile indoeuropene, legãturile lor ºi evoluþia în timp cu alte scrieri
învecinate din þinuturile europene ºi asiatice.

Rezultatele obþinute le-am redactat în numeroase lucrãri
ºtiinþifice pe care le-am comunicat prin sesiuni de rapoarte ºtiin-
þifice, anuale, simpozioane ºi sesiuni ºtiinþifice naþionale ºi în cadrul
a peste 14 congrese internaþionale de profil în perioada 1964-2003,
care s-au organizat în România, Austria, Cehoslovacia, Franþa,
Italia, Germania ºi Israel.; aceste lucrãri ºtiinþifice au fost publicate
în diferite reviste de specialitate, interviuri la patru televiziuni ºi
presã ºi prin filme documentare în România ºi în strãinãtate. Fiind
apreciatã activitatea mea în mod deosebit, am beneficiat de burse
de studii în Italia- Roma (pentru probleme de arheologie ºi epi-
grafie) în anul 1983 ºi în Danemarca, (pe probleme de sociolo-
gie, arheologie ºi scriere runicã) în anul 1994. 

Ca o recunoaºtere a activitãþii ºtiinþifice ºi a rezultatelor obþi-
nute, mi s-au conferit pe plan internaþional ºi naþional titluri ºi
premii: 1983 — membru în Comisia pentru Arheologie ºi Epigra-
fie, UNESCO, Paris-Franþa; 1992- membru asociat de onoare al
„Centro Internazionale di Studi e Ricerche sul Popolamento Preis-
torico e Protostorico del Piemonte sud-orientale in Alessandria-
Italia”; mi s-a eliberat ºi Legitimaþia nr. 182/ 1992 de arheolog
în cadrul ºantierelor organizate de Institut; membru IOV — Unesco,
pentru probleme de etnologie- Austria; 2001 — membru în „Comis-
sion Internationale IOV du Projet — Culture de la paix — promu par
l’Unesco“, Lyon — Franþa; 2004 — recunoaºterea mea ca om de
ºtiinþã de cãtre „American Biographical Institute, Inc.“ Din SUA,
Raleigh, North Carolina ºi numirea mea ca membru „Proffesional
Women’s Advisory Board“ al Institutului (ABI); membru al „Inter-
national Directory of Medievalists“ din Turnhout, Belgia; totodatã,
un documentarist al Institutului din Belgia este numit sã mã
informeze lunar cu bibliografia ºtiinþificã editatã pe plan mondial
pentru domeniile: arheologie, istoriografie, muzicã veche, lingvis-
ticã ºi codex-uri; 2005 — Asociaþia Românã pentru Patrimoniu,
Bucureºti, mi-a acordat Premiul de Excelenþã, în semn de recu-
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noºtinþã obºteascã ºi continuã aducere aminte, pentru valoarea
de ansamblu a operei culturale ºi pentru Ediþia „Codex Rohonczi“.

Codexul Rohonczi, aflat în Arhivele Academiei de ªtiinþe
Ungare — Budapesta, încã din anul 1838, a constituit o preocupare
deosebitã în cercetarea pe care am desfãºurat-o timp de 17 ani,
dupã care am oferit în prioritate mondialã descifrarea scrierii cu
care s-au redactat textele pe cele 448 de pagini, transcrierea
semnelor ºi traducerea textelor în limba românã actualã;

Lucrarea Codex Rohonczi — Descifrare, transcriere ºi tra-
ducere, a fost publicatã în Editura Alcor, Edimpex, Bucureºti,
2002. Remarcatã în cadrul Târgului Internaþional de Carte
organizat în Bucureºti, mai 2002, lucrarea este mediatizatã în
universitãþile din: Brazilia, Raleigh-Carolina de Nord, SUA, Colum-
bia-New York, SUA, Elveþia, Germania, Adelaide- Australia, Anglia,
Austria, Israel ºi Italia, Liege ºi Turnhout din Belgia.

Textele Codexului Rohonczi, 448 de pagini ºi 86 de minia-
turi, au fost redactate între anii 1064-1101, cu o scriere blakã,
moºtenitã prin evoluþie de la înaintaºi, în dialectul daco-român,
reprezintã cel mai vechi document scris în limba veche româ-
neascã. Textele sunt organizate în patru cãrþi ºi consemneazã
arhiva diplomaticã a cancelariei statului blak medieval, unitar ºi
independent, condus de „Domnul Vlad, suveran ºi vrednic de un
rege”; totodatã, Codexul este ºi un tratat de artã militarã, de
organizare ecleziasticã, de organizare administrativã, de arhitec-
turã, de ºtiinþã ºi nu în cele din urmã de literaturã. Alãturi de
domnitorul Vlad sunt consemnaþi trei mitropoliþi care s-au succe-
dat pe timpul domniei sale: Sova Trasiu, Niles ºi Timarion. Ulti-
mul este recunoscut ºi ca epigramist în secolele XI-XII.

Pe parcursul cercetãrilor întreprinse, m-am confruntat ºi
cu numeroase dificultãþi (procurarea în timp util a publicaþiilor de
specialitate strãine, inerþia unor cercetãtori români, obþinerea
cu mare greutate a surselor financiare pentru investigaþie, etc.),
dar toate acestea sunt de domeniul trecutului ºi nu doresc sã
mi le amintesc. Am primit un real sprijin de la cercetãtorii ro-
mâni; prof. univ. dr. Ariton Vraciu, prof. univ. dr. Mircea Petrescu-
Dîmboviþa (Universitatea „Alex. I. Cuza“ din Iaºi), prof. univ. dr.
Constantin Daicoviciu (Universitatea din Cluj), prof. univ. dr. Ioan

237



Nestor, prof. univ. dr. Gheorghe ªtefan, prof. univ. dr. Mihai Berzea,
prof. univ. dr. Dumitru Berciu, prof. Univ. dr. I.C. Chiþimia, prof.
Univ. dr. Pandele Olteanu (Universitatea Bucureºti), cercetãtor dr.
Vladimir Dumitrescu, cercetãtor dr. Corneliu Mateescu, cercetãtor
dr. Radu Vulpe (Institutul de Arheologie Bucureºti), cercetãtor dr.
Nicolae Dunãre (Insitutul de Etnografie ºi Folclor Bucureºti), prof.
univ. dr. Gheorghe Ciobanu (Conservatorul Bucureºti); tuturor aces-
tora le voi purta întreaga mea viaþã o aleasã preþuire ºi recunoºtinþã.

Colegilor mei mai tineri aº dori sã le amintesc cã în activita-
tea lor este necesarã perseverenþa în documentarea la zi a pu-
blicaþiilor de specialitate pe plan naþional ºi mondial ºi abordarea
în cercetare a metodei comparatã ºi interdisciplinarã, indiferent
de dificultãþile pe care la întâmpinã pe parcurs. Eu le doresc suc-
ces ºi le recomand sã nu uite, în clipele de restriºte, cã se pot
consulta în permanenþã cu foºtii lor profesori sau cercetãtori în
domeniile abordate, de la care pot primi în timp util sprijin în
rezolvarea unor dificultãþi curente.

CUVINTE DESPRE „LUCEFERISM“

Nicolae Dragoº
Vine un timp, cel mai adesea vine târziu, când pentru om

trecutul nu mai este doar trecut. Când trecutul devine prezent.
E adevãrat cã, pentru unii, acest moment se petrece în anii când
semnele trecerii vremii încã nu ºi-au lãsat apãsat amprentele pe
chip. Pentru alþii, momentul acesta întârzie. Sunt oameni tineri
care, prin cumpãtarea gândului ºi înþelepciunea faptelor, dove-
desc a fi luat-o înaintea vârstei biologice. Dupã cum nu e — nu
poate fi — o surprizã nãscãtoare de stupoare sã întâlneºti oameni
trecuþi de mult de proba de foc a anilor, fãrã ca în gesturile lor
publice, în atitudinile lor spirituale, în iniþiativele lor civice sã poþi
identifica semnele echilibrului, ale înþelegerii complexitãþii evolu-
þiilor colective sau individuale.

Asemenea oameni par a fi clãdiþi din aluat vindicativ ºi se
înfãþiºeazã ca ºi cum n-ar putea exista fãrã a se hrãni cu mate-
riile nesãnãtoase ale unor nesfârºite vendete. Ei se comportã
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ca un fel de procurori autoinvestiþi, gata oricând sã vadã în jurul
lor numai hecatombe morale ºi sã afle în biografiile ºi destinele
înaintaºilor ori contemporanilor doar pretexte pentru cârteli ºi
acuzaþii, otrãvite cu intransigenþele unor false principii, cel mai
adesea obtuze sau aflate sub imperiul unor tardive rãzbunãri de
„complexaþi“ ori „rataþi“. Mereu convinºi cã au fost predestinaþi
sã caute prãpãstiile din vieþile altora, asemenea oameni n-au nici
mãcar o umbrã de ezitare în a practica fãrã reþineri o atare în-
deletnicire detectivisticã, de o precarã condiþie moralã. Cãci, din
pãcate, ei nu se întreabã nici o clipã asupra consecinþelor, une-
ori devastatoare, ale unei asemenea vinovate ºi dezumanizante
opþiuni existenþiale; ºi nu sunt încercaþi nici mãcar de un palid
îndemn spre minime introspecþii. Un asemenea om va uita — vai!,
cu o tragicã suficienþã — sã priveascã în abisurile propriei fiinþe.
Dacã le are, fiindcã adesea fiinþa lui e de o platitudine sorã cu
uitarea, cu non-existenþa. Sau poate, îºi interzice intuitiv o aseme-
nea auto-scrutare dintr-o nemãrturisitã teamã, din prudenþa de
a nu se rãtãci în vidul ce-l poartã în sine ºi cu sine.

Pentru asemenea indivizi înseºi valorile esenþiale — valori ale
umanitãþii, valori naþionale — devin adesea doar niºte banale pre-
texte perisabile menite doar sã le prilejuiascã exerciþii de negãri
cinice, de contestãri în numele unei superioritãþi cu care se
amãgesc (ºi, din pãcate, mai amãgesc ºi pe alþi) cum cã ar avea-o.
Ei nu au nici milã, nici spaimã în faþa deºertului ai cãror autori
ºi victime devin fãrã sã bage de seamã. 

Îmi dau seama: îngrijorate cuvinte scriu, fiindcã îngrijorã-
toare vremuri trãim; din moment ce în numele unor posibile inter-
pretãrii noi, adecvate actualitãþii (în fond, nu odatã al unei false,
artificiale actualitãþi), se aruncã în malaxoarele ale unor aºa-numite
„revizuiri“ ºi ceea ce s-a dovedit în timp a fi esenþial ºi definito-
riu pentru statura istoricã a unei naþii.

Iatã de ce — într-o vreme când atitudini culturale derutante
ºi dizolvante pot fi identificate nu doar la vreun tinerel persecu-
tat de acneea vârstei ºi de precaritatea unor lecturi limitativ orien-
tate, dar ºi la persoane ce îndreptãþeau atitudini potrivite cu
statutul de „personalitãþi“ — o iniþiativã cum a fost cea datoratã
Asociaþiei Romane pentru Patrimoniu al cãrei preºedinte execu-
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tiv este cãrturarul de ample cuprinderi intelectuale Artur Silvestri,
ºi-a dovedit, între altele, rostul de a reaminti cã — în pofida apa-
renþelor, abil mediatizate, ce susþin contrariul — forþele echilibru-
lui, care vegheazã asupra zestrei de valori trecute ºi prezente,
sunt departe de a fi devenit minoritare.

Argumentul faptelor — spirituale, civice — fapte memorabile
ºi perene datorate atâtor personalitãþi în viaþã au avut, fiecare,
darul de a dovedi cã opera, creaþiile lor s-au adãugat unor tradiþii
cu adevãrat esenþiale pentru permanenþa vieþuirii în spaþiul ro-
mânesc de istorie ºi destin naþional, cã — urmând povaþa unor
iluºtri înaintaºi întru spirit ºi convingeri — cei astfel nominalizaþi
ºi omagiaþi cu sobrietatea proprie actelor publice de vãditã respon-
sabilitate, pot deveni repere pentru opþiunile contemporanilor
ºi — de ce nu? — ºi ale celor meniþi sã poarte în viitor nobilã povarã
a pãstrãrii identitãþii fiinþei naþiei, specificitãþii ei culturale în con-
textul contemporan, de globalizare planetarã.

În ce-l priveºte, semnatarul gândurilor de mai sus perseve-
reazã în credinþa cã, socotindu-se discipol prin metaforã al
verbului arghezian, a fost ºi continuã sã fie mereu tutelat ºi su-
pravegheat în fapta sa omeneascã ºi scriitoriceascã, de convingerea
emblematicã a marelui poet exprimatã cu genialã (aparentã) sim-
plitate în eternul „Testament“, „Nu-þi voi lãsa drept bunuri dupã
moarte/decât un nume adunat pe-o carte“. 

*
În anii 1974 — 1980, ani în care — în pofida unor teze strãine

de spiritul creator care veneau sã impunã supremaþia dogmelor
limitative — nu puþine au fost cãutãrile pentru eludarea consecinþelor
acestora, sau pentru restrângerea lor. Pe atunci, în colaborare
cu un prestigios colectiv redacþional, am avut responsabilitatea
unei reviste menite cu precãdere tinerilor creatori, revista
„Luceafãrul“. Preocuparea pentru pãstrarea identitãþii prin cul-
turã a fost acolo una dintre opþiuni. Am crezut, ºi cred, cã numai
o cunoaºtere în profunzime a moºtenirii culturale autohtone în
vederea continuãrii ºi înavuþirii ei cu noi opere, numai respectul
pentru tot ce s-a clãdit valoros ºi durabil de cãtre înaintaºii întru
spirit, pot îngãdui aspiraþia cu adevãrat fertilã ºi de perspectivã
cãtre înnoiri esenþiale, pentru originalitatea cu adevãrat creatoare.
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Inovaþia nu poate exista ignorând tradiþia. Nu contestând, cu
suficienþã, înaintaºii în numele unei triste celebritãþi momentane,
nu trecând cu condeiul grãbit peste lumina de nestins a unor
creaþii clasice se poate construi un veritabil destin artistic.

Încrederea în valorile proprii, în perenitatea operelor
naþionale, în capacitatea culturii române de a se armoniza demn
între culturile lumii, aducând — fãrã megalomanii nicicând de
dorit — contribuþiile sale de preþ ºi întâietãþile sale creatoare la
marea zestre a umanitãþii a fost una din constantele programa-
tice ale revistei „Luceafãrul“ din acei ani, preþuitã de mulþi dintre
scriitorii ºi oameni de culturã ai þãrii. A avut darul sã confere
personalitate revistei, individualizând-o în contextul acelor ani, ºi
solidaritatea cu ideile unui cãrturar de înãlþime spiritualã cum a
fost profesorul Edgar Papu, pledoariile ºi dezbaterile gãzduite în
paginile revistei nãzuind a favoriza o dreapta receptare a teoriei
sale privitoare la protocronism. Niciodatã protocronismul nu l-am
înþeles ca situându-se într-un orizont de adversitate faþã de teoria
sincronismului ci mai degrabã ca o dimensiune de complemen-
taritate a culturii române. Teoria protocronismului a fost însã
respinsã ºi rãstãlmãcitã de cãtre unii, poate ºi datoritã exclu-
sivismului ºi exagerãrilor din afirmaþiile unor participanþi la dez-
batere. Dar e de reflectat dacã, în unele cazuri, nu a fost ºi nu
este vorba de dezacordul contestatarilor cu opþiunile acestei teo-
rii ce pot fi subsumate ideii de subliniere a originalitãþii creaþiei
autohtone, a prioritãþilor spirituale naþionale, dovedite nu ima-
ginate. Cu atât mai mult asemenea nuanþãri se impun azi, când,
în multe þãri, existã preocupãri asemãnãtoare privind pãstrarea
identitãþii culturale, în condiþiile iminenþei procesului de globalizare
economicã, ºi nu numai economicã.

Campaniile revistei pentru reeditarea monumentalei „Istorii
a literaturii române...“ a lui G. Cãlinescu, pentru repunerea în
circuitul receptãrii curente a unor scriitori ºi gãnditori pe nedrept
ignoraþi sau marginalizaþi, situarea fãrã echivoc întru apãrarea
romanului “Delirul“ al marelui scriitor Marin Preda, supus, la apa-
riþia cãrþii, atât din þarã cât ºi din strãinãtate, unor critici de
sorginte proletcultistã ºi unor grave acuzaþii de naturã ideologicã,
neacceptarea tentativelor de minimalizare a locului specificului
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naþional în afirmarea creaþiei literare, folosirea unor date aniver-
sare pentru a pãstra în prim-planul atenþiei opera unor mari
înaintaºi (Eminescu, Arghezi, Sadoveanu), dezacordul faþã de încer-
carea de a se minimaliza opera de critic ºi istoric literar a lui G.
Cãlinescu sau de a se restrânge creaþia sadovenianã la doar câte-
va cãrþi, neacceptarea supralicitãrii disputelor literare pentru a
se ajunge la crearea unor prãpãstii între generaþiile de creatori —
iatã, desprinse cu ajutorul amintirilor, doar câteva dintre iniþia-
tivele ºi opþiunile „Luceafãrului“. ªi ele pot fi înmulþite prin apelul
la colecþia revistei din acei ani ºi din deceniul urmãtor, când în
fruntea ei s-a aflat poetul Nicolae Dan Fruntelatã, avându-l ca
redactor ºef adjunct pe cunoscutul critic literar Mihai Ungheanu
pe care — în aceiaºi calitate — timp de peste ºase ani, l-am avut
colaborator apropiat. 

Toate acestea — la care se cuvine adãugat aportul minu-
natului colectiv al redacþiei ca ºi al unei pleiade de colaboratori
din toate generaþiile, dar cu deosebire din rândul tinerilor scrii-
tori — au putut contribui la constituirea a ceea ce s-a numit ºi se
numeºte spiritul luceferist. Adicã, la situarea atitudinilor cri-
tice ºi opþiunilor programatice ale „Luceafãrului“ în spaþiul spiri-
tual construit de înaintaºi, începând cu scriitorii paºoptiºti, cu opera
de iluminare ºi consolidare a idealurilor Unirii ºi independenþei
naþionale, cu decisiva contribuþie a junimiºtilor ºi continuând cu
valoroasele contribuþii creatoare din deceniile de început ale vea-
cului trecut dar ºi cu ceea ce s-a produs valoros în anii de dupã
al doilea Rãzboi Mondial, ani adesea neprielnici pentru afirmarea
în libertate a spiritului creator.

Pe lângã asemenea orientãri programatice ºi iniþiative pu-
blicistice care au fãcut din „Luceafãrul“ o revistã cu personali-
tate distinctã în contextul presei culturale a acelor ani, realiza-
rea pe care se cuvine neapãrat sã o amintesc, ºi pe care o consider
între cele mai importante, este publicarea unui mare numãr de
scriitori tineri de pe tot cuprinsul þãrii. Aflaþi la debutul literar sau
la primele lor cãrþi, ei au gãsit în paginile revistei o susþinere
obiectivã a creaþiei lor, sprijinind impunerea lor, inclusiv prin activi-
tãþile cenaclului literar al revistei. E o realizare majorã, dãtãtoare
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de mari satisfacþii, sã constaþi cã aproape toþi scriitori tineri ai
acelor ani au fost prezenþi în paginile „Luceafãrului“ cu creaþii ori-
ginale — poezii, prozã, criticã, eseisticã, reportaj — cã aceºtia au
participat la dezbaterea unor subiecte de interes privind literatura
tânãrã ºi cã opera lor a fost comentatã cu discernãmânt ºi so-
lidaritate. Oricine cerceteazã epoca, în mod competent ºi neu-
tru, poate uºor evidenþia ºi exemplifica faptul cã numeroºi dintre
cei aflaþi astãzi în deplinã maturitate creatoare, fiind pe atunci
tineri sau foarte tineri scriitori, s-au aflat între colaboratorii revis-
tei sau au fost întâmpinaþi cu încredere de cãtre criticii ei. 

Toate acestea laolaltã ºi multe alte documente de istorie
literarã adevãratã, pãstrate în memoria revistei, pot da seama
pentru azi ºi viitorime despre ceea ce s-a numit ºi se va numi ºi
în viitor cu un singur ºi cuprinzãtor cuvânt: luceferismul.

„ÎN EUROPA, SE POATE INTRA CU
GRÂU ªI MAªINI DAR ªI CU OPERE

SPIRITUALE DE CALITATE“

Jean-Louis Courriol
Am primit cu multã bucurie vestea nominalizãrii mele în

cadrul premiilor acordate de Asociatia Românã pentru Patrimo-
niu. Mã simt deosebit de onorat sã fi fost ales pentru o aseme-
nea recunoaºtere a eforturilor fãcute pentru a face cunoscute
în lume valorile mari ale culturii româneºti, în special pe cele din
literaturã, prin traducere.

Patrimoniul spiritual al unei þãri nu-ºi poate cãpãta toatã
valoarea dacã nu dobândeºte ºi o dimensiune universalã; în cazul
þãrilor cu limbi de circulaþie mai restrânsã, aceastã dimensiune
trece neapãrat prin actul traducerii care, singurã, poate asigu-
ra accesul altor cititori spre tainele creaþiei naþionale.

Aºadar, a susþine, sus ºi tare, cum s-a fãcut de prea multe
ori, cã cei mai mari creatori români sunt universali, este totoda-
tã un adevãr evident ºi o afirmaþie lipsitã de realitate atâta timp
cât operele lor nu pot fi citite în limbi strãine majore. Este sigur
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cã Eminescu sau Rebreanu sunt autori de valoare universalã, pe
care toate culturile ar avea un mare interes sã-i descopere ºi
sã-i citeascã; dar, în acelaºi timp, nu înseamnã absolut nimic sã
repetãm o atare lozincã dacã nu am fãcut ceea ce trebuie pen-
tru a-i pune la dispoziþia cititorilor alofoni prin traduceri de cali-
tate, în francezã, de pildã.

Ceea ce face Asociaþia Românã pentru Patrimoniu este
demn de toatã lauda, cu atât mai mult cu cât ea se substituie
autoritãþilor competente în materie, Statului român care, din pã-
cate, nu a înþeles decât parþial însemnãtatea ºi urgenþa unui efort
susþinut, conºtient ºi de mare amploare, în scopul promovãrii
activitãþilor de traducere de înaltã calitate.

Personal, sunt încântat cã m-aþi onorat cu atenþia Domnii-
lor Voastre ºi vreau sã cred cã aþi fãcut-o nu numai pentru a
rãsplãti un efort individual de traducere ºi de publicare în Franþa
a marilor clasici morþi sau în viaþã dar ºi pentru a sublinia efor-
tul colectiv de a înfiinþa la Universitatea din Piteºti, cu sprijinul
luminat al domnului Rector Gheorghe Barbu, un Institut Inter-
naþional de Cercetare în Traductologie Literarã ºi Simultanã, în
2001. Acest Institut pe care-l prezidez are drept scop formarea
viitorilor traducãtori literari din românã în francezã ºi invers ºi a
dezvoltat un master de traducere, care din 2005-2006, va con-
duce spre un doctorat de Traducere Literarã ºi Comparatã, ceea
ce reprezintã un caz unic în România ºi chiar ºi în Franþa. Doresc,
cu permisiunea dvs, sã-i asociez, astfel, pe domnul Rector la no-
minalizarea pe care am primit-o ºi pe directorul Institutului, dom-
nul profesor Gabriel Pârvan. 

În concluzie, vreau sã vã mulþumesc din inimã pentru
onoarea acordatã, pentru generozitatea cu care întelegeþi sã spri-
jiniþi personal, în absenþa unei politici vitale a statului în acest sens,
ceea ce înseamnã condiþia sine qua non a unei adevãrate intrãri
în Europa: traducerea valorilor creaþiei româneºti, singura cale
de a ne face cunoscuþi ºi recunoscuþi în lume întrucât, dacã se
poate intra în Europa cu grâu, gaze sau masini, este greu sã
intri în conºtiinta europeanã fãrã opere spirituale de calitate. ªi
doar traducerea le poate pune la dispoziþia minþilor tuturor locuito-
rilor Europei.
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PROLOG CÃTRE VIITOR
Cãtre sfîrºit de veac

Edgar Papu
Secolele au ºi ele vîrsta lor, asemenea unor organisme vii,

care se nasc, cresc, îmbãtrînesc ºi mor. Orice veac, cînd vede
întreaga sa viaþã dinainte, începe cu mari promisiuni ºi speranþe,
cu aspiraþii de expansiune a spiritului, cu entuziasm juvenil. Dim-
potrivã, cãtre miezul ºi, mai cu seamã cãtre sfîrºitul sãu, con-
ºtiinþele apar mai aºezate, mai lucide, mai trecute bãtrîneºte prin
varii experienþe ºi, deci, mai reflectate. Aº crede cã pe mai mul-
te planuri s-ar arãta valabilã o asemenea vedere. N-am avut, însã,
prilejul ºi nici rãgazul sã verific acest fapt decît în domeniul creaþiei
literare. Voi folosi cîteva ilustrãri.

În plinã Renaºtere, începutul secolului al XVI-lea se vede do-
minat de veselia coloratã a lui Ariosto sau, puþin dupã aceea, de
rîsul pantagruelic ºi de exuberanþa verbalã a lui Rabelais. Sfîr-
ºeºte, însã, cu reprimarea unor asemenea izbucniri, aºa cum ara-
tã, bunãoarã, cumpãna scepticã a lui Montaigne ºi interiorizata
melancolie a lui Tasso. Secolul al XVII-lea începe cu fantezia, ade-
sea cu fantasmagoria barocã, ºi se încheie cu ponderea clasicã.
Dar chiar ºi înlãuntrul clasicismului se deosebesc incipientele ela-
nuri generoase ale lui Corneille de matura luciditate analiticã a
lui Racine, care moare aproape odatã cu secolul (1699). Vea-
cul al XVIII-lea debuteazã cu optimismul ideologic iluminist ºi ex-
pirã cu grava reticenþã neoclasicã (André Chénier) ºi mai ales
neoumanistã (Goethe din faza sa finisecularã, cu Ifigenia, cu Ele-
giile romane, cu Hermann ºi Dorothea). Secolul al XIX-lea se dez-
lãnþuie la început furtunos cu idealismul romantic ºi se consumã
în final cu decepþia ºi lipsa de iluzie a naturalismului. La noi, în
acelaºi secol, apare evidentã deosebirea de fizionomie a vîrstei
între generaþia care a pregãtit anul 1848 ºi criticismul matur al
„Junimii“, care anunþã un sfîrºit de veac.

Este interesant de stabilit cînd s-au nãscut, au debutat ºi
au sfîrºit cei mai mari scriitori ºi poeþi ai lumii, un Dante, un
Shakespeare, un Cervantes, un Goethe, un Tolstoi. Toþi se ivesc
la cîte un sfîrºit de secol, cãruia îi creeazã sinteza sau summa,
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anunþînd, totodatã, ºi aurora secolului urmãtor în care ei pãtrund
ºi îºi continuã creaþia. Eminescu, care la noi urma sã îndeplineascã
aceeaºi funcþiune, i-a ajuns numai cu geniul, dar nu ºi cu viaþa.
Nici unul din cei mari amintiþi mai sus n-a trãit mai puþin de
cincizeci de ani, apucînd ºi veacul urmãtor naºterii lor, aºa cum
n-a izbutit poetul nostru.

Toatã seria de procese pe care am evocat-o — pentru mo-
ment numai pe plan literar — s-a petrecut în mod natural de-a
lungul vremilor, fãrã nimic dirijat în acest sens, ºi chiar fãrã con-
ºtiinþa unei asemenea ordini de succesiune a lucrurilor. Astãzi,
însã, cînd, poate pentru prima datã, ºtim cã existã o vîrstã or-
ganicã a secolelor, putem pãtrunde mai viu caracterul sfîrºitului
de veac pe care îl trãim pentru a ne orienta în cele ce avem de
fãcut, ºi pentru a vedea ce anume corespunde momentului nos-
tru, care se îndreaptã cãtre al treilea mileniu. Desigur cã sîntem
încã înconjuraþi de necunoscut. Þinînd, însã, seama de faptul cert
al vîrstei înaintate de veac. nu putem ignora felul grav ºi cum-
pãnit în care se cere sã ne comportãm ºi sã acþionãm.

Este timpul maturizãrii depline, în mãsurã sã punã capãt
acelei serii nesfîrºite de ºocuri cu care a fost, pînã de curînd,
încercatã omenirea. Trei sferturi din secolul nostru — adicã tot
ceea ce cunoaºtem dintr-însul — s-a dirijat violent cãtre afarã,
prin þîºniri, prin izbucniri, prin explozii. Acest din urmã termen a
ajuns chiar la modã. Se vorbeºte de o „explozie demograficã“,
de o „explozie tehnicã“, de o „explozie monetarã“ etc. Totul intrã
în caracterul spectaculos al acestui secol tentacular ºi aventu-
rier, înlãuntrul cãruia nimic nu ne mai poate uimi. Omenirea se
simte încã saturatã ºi copleºitã de atîta desfãºurare în afarã.

Iluzia unei tinereþi prea prelungite poate deveni dãu-
nãtoare nu numai pentru indivizi, ci ºi pentru secole. Este
timpul sã se treacã de la vîrsta aventurilor ºi a „exploziilor“
la aceea a înþelepciunii. Domeniul interior, în sensul adîncurilor
sale, a rãmas uneori singur ºi pãrãsit. Sau chiar dacã i s-a acor-
dat atenþie, nu de fiecare datã el a putut echilibra împrejurãrile
din afarã. La vîrsta actualã a secolului s-a ajuns la exigenþa unei
operaþii opuse. Viaþa lãuntricã a omului trebuie, în sfîrºit, sã ajun-
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gã suveranã, sã nu se mai vadã, neîncetat, la discreþia „situa-
þiei date“, bineînþeles nocive.

În zilele noastre planeta apare încã dominatã de Ananké,
cumplita zeiþã a nevoii. Sã nu fi ajuns, oare, omul la putinþa de
a se elibera din lanþurile ei? Trecutã de „pãcatele tinereþii“, sã-
vîrºite în trecutul nevîrstnic al secolului XX, omenirea se cere sã
descopere cel mai preþios dar al vieþii în propria ei conºtiinþã.
Deoarece adîncul acestei conºtiinþe omeneºti cuprinde. în stare
maturã, comori mai bogate decît tot aurul lumii, valorile lãuntrice
sînt chemate sã comande ºi asupra „situaþiei date“, ºi asupra
„nevoii“, pe care sfîrºitul de veac le impune, în pragul unui nou
mileniu. România este pe cale de-a rãspunde unei asemenea ce-
rinþe. Ea dã exemplul unei þãri mici, dar al unui spirit mare, care
a învins „imposibilul“. Este încununarea unei calitãþi de totdeauna
a poporului nostru. Împrejurãrile istorice au concurat ca el sã-ºi
însuºeascã vocaþia maturitãþii. În ciuda faptului cã ni s-a frînt mereu
firul creaþiilor, trebuind sã îndeplinim iarãºi ºi iarãºi rolul de începã-
tori, noi ne-am manifestat invariabil ca maturi, ca oameni tre-
cuþi prin experienþa marilor dificultãþi ale istoriei ºi vieþii.

Funcþiunea de sintezã între cele douã Europe, care ne lumi-
neazã fenomenul atît de frecvent al protocronismului românesc,
se vede puternic stimulatã de spiritul acestei continue maturitãþi.

Pe planul literar, cercetat în cartea de faþã, am evocat numai
figuri de clasici români, fãrã a depãºi perioada dintre cele douã
rãzboaie, dat fiind cã anticipãrile pe plan universal nu pot fi înre-
gistrate decît retrospectiv. Ultimele douã sau trei decenii, începînd
de la strãlucita „generaþie a lui Labiº“ — poate chiar de mai-nainte —
sînt prea recente pentru a permite urmãrirea unor expresii pro-
tocronice în rîndul ei. Cu atît mai puþin putem vorbi, în acest sens,
de urmãtoarele douã decenii, încã inexistente, din veacul XX.

Ne aflãm, aºadar, în imposibilitatea materialã de a exami-
na, pentru moment, o continuare a protocronismului românesc.
Aceastã interdicþie existã, însã, numai în ceea ce priveºte iden-
tificarea precisã a exemplelor, dar nu ºi în identificarea la fel de
precisã a unor premise certe. Cãtre încercatul nostru sfîrºit de
secol lumea întreagã simte, mai mult decît oricînd, nevoia de
maturitate. Este tocmai ceea ce noi ne-am însuºit de milenii. Iar
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literatura ºtim iarãºi cã nu va rãmînea în afarã. De pe acum în
toate genurile literare putem prevedea, venind de la noi, un mesaj
de maturitate, de aºezare, de echilibru adînc. Vîrsta înaintatã a
secolului, prefinalui sãu. ne stimuleazã puternic o asemenea vocaþie
protocronicã, destinatã sã anticipe atîtea înfãptuiri din alte regiuni
ale globului.

Þinînd, totodatã, seama de copleºitorul elan fãuritor care
ne cãlãuzeºte, poate cã acum, dupã un întreg secol ce ne desparte
de Eminescu. un nou Eminescu, la fel de matur, dar mai noro-
cos, s-a ºi nãscut la noi. Nu este exclus ca de-aci sã se conceapã,
odatã cu sinteza veacului XX. ªi premisele veacului XXI.

[1979]

„PRINCIPIUL NAÞIONAL ROMÂN“

Ion di la Vidin
Ideea de a scrie a venit încã de când eram copil. Eu sunt

nãscut în Bulgaria, dar neamul meu avea un nume al nostru —
românesc — diferit de al bulgarilor ºi atunci, copil fiind, împreunã
cu ceilalþi colegi de ºcoalã îi întrebam pe vârstnici de ce se în-
tâmplâ acest lucru pe care îl consider aºa: o criminalitate naþio-
nalã. Din 1938 am început sã mã despart complet de Bulgaria
mai ales dupã ce am absolvit Liceul Român din Sofia. Mama ºi
cei apropiaþi îmi spuneau tot timpul: „Noi suntem români“ — idee
ce mi-a fost insuflatã ca un îndemn tainic ºi hotãrâtor în viaþã
pentru zilele ce au urmat.

Dragostea de carte am avut-o de mic pentru cã pãrinþi îmi
spuneau cã doar aºa pot rãzbi în viaþã — „Puiule, tu eºti român,
nu trebui sã-i asculþi pe bulgari. Sã nu uiþi niciodatã cã eºti român“.

În drumul vieþii mele am avut ca obiectiv principal Princi-
piul Naþional Român pentru cã sunt român ºi trebuia sã-mi
cãlãuzesc paºii cãtre un drum românesc. În viaþã am fost un mare
optimist, drept pentru care nu am avut dificultãþi în atingerea obiec-
tivelor pe care mi le-am propus; aceasta probabil se datoreazã
si faptului cã mare parte din ceea ce am realizat este aici, în
Franþa, nu în Bulgaria.
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Cartea mea — Sacra Tribalia — a fost rãspânditã foarte repe-
de in lumea occidentalã, deoarece sunt convins cã toþi copii o
lectureazã cu plãcere fiind încântaþi sã-ºi cunoascã istoria.

Celor care vor veni dupã noi le spun din suflet sã vorbeas-
cã, sã cânte ºi sã plângã româneºte pentru cã aceasta este lecþia
vieþii si faptei mele.

Eu sunt aici, la Paris, am îmbãtrânit, au trecut mulþi ani
peste mine, dar românii mei sunt acolo, în România, ºi mã simt
rãu cã nu pot sã merg sã schimb câteva vorbe cu ei; dar vor
lectura aceste rânduri ºi vor înþelege cã noi românii niciodatã nu
ne uitãm originea.

Paris, august 2005

POVEÞE DE LA UN PUSTNIC

Al. Husar
Cu gîndul la „o predanie, un cuvînt de învãþãturã pentru

urmaºi, o chintesenþã“, v-aº mãrturisi: nu uit ce-mi spunea mie
cu ani în urmã un bãtrîn pustnic, temut cãrturar, abia întors din
lume: 

Aºezãm acum lumea nu pe-un an-doi, ci pe o sutã, poate
o mie de ani. Nu e vorba acum de a dãrîma sau de a distruge.
E vremea de a clãdi din temelii o lume nouã, o lume mai bunã.
E vorba de a pune, deci, baze noi acestei lumi. ªi atunci? Vrei
sã schimbi lumea? — zicea. Gîndeºte sã te schimbi pe tine, în
primul rînd, spre a fi un model pentru ceilalþi. Aºa cum vrei sã
fie ei înaintea ta, sã fii tu însuþi înaintea lor. Dumneata eºti omul
chemat de soartã (aºa-mi spunea bãtrînul sihastru: cînd tu, cînd
dumneata...) ca unul care simþi ce nu simt toþi ceilalþi, înþelegi
ce nu înþeleg ei toþi ºi crezi în ce nu cred toþi, dar îi faci sã simtã
ºi ce nu simt ei, sã-nþeleagã ºi ce nu-nþeleg ei ºi sã creadã în
ceea ce crezi dumneata. Totul e sã crezi, aºadar, în ceva, sã lupþi
pentru ceea ce crezi. Indiferent de ecoul luptei tale în aceastã
lume, fii drept cu tine însuþi ºi cu toþi ceilalþi. Împarte dreptatea
oriunde vei fi ºi — nu îndurînd tirania — cu sînge rece, fii ca un
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leu împotriva tiranului, cu ochii þintã spre el ºi, înfruntînd furtuni
cu luare aminte, ai milã mai ales de cel lovit...

Da — zicea — eºti un singuratec, alergi printre ruine, prin
cetãþile vechi, ca scriitor te ocupi de trecut. Poate cã nu faci
rãu, dar nu uita ce-þi spun: trãind în prezent, nu uita oamenii,
mai ales. Eºti om, nu uita cã eºti om!

Ca om, gîndeºte, þi s-a dat o viaþã în lumea aceasta; þi se
pare totul trecãtor, zadarnic, bucurã-te cã-n aceastã lume zadar-
nicã þi-ai gãsit un rost. Ai în vedere un þel, þelul vieþii tale ºi, avînd
un þel în viaþã, te îndreaptã statornic spre acest þel. Fã din
propria-þi viaþã un sanctuar, un templu, din creaþia ta — un imn
adresat vieþii, fiinþei a tot ce existã ºi viazã întru sine iar prin opera
ta va trãi în noi. Nimic nu-þi treacã, deci, zadarnic prin faþa ochilor.
Nu bagateliza, nu dispreþui nimic în viaþã. Totul este important,
toate au sau pot avea un sens. Ceea ce-þi pare azi anodin, banal,
obiºnuit, comun, mîine îþi va pãrea rar, neobiºnuit ºi demn de
toatã atenþia unui condei. Nu închide ochii în faþa vieþii. Lumineazã
mintea dumitale ºi, dînd fiecãrei clipe preþul ei, cheltuieºte-þi viaþa
cu deplinã cruþare; nu te risipi, nu-þi pierde anii în zadar. Pãtrunde
în viaþã gãsind fiecãrei clipe eternitatea ei. Cert, nu-þi cere nimeni
sã spui oricînd, orice. Avînd ca om, în primul rînd, o viaþã pro-
prie, nu încerca sã-þi pui multe probleme, cãci multe sunt sau
au fost lãmurite de mult. Mai ales, þine minte, nu scrie orice, nu
dispreþui înþelepciunea tãcerii. Cînd n-ai de spus ceva al tãu, mai
bine taci! Ca om, deci, problemele mari ale vieþii, enigmele ei,
sã te frãmînte ºi chinul tãu nu va rãmîne steril. Ca om, dumnea-
ta va trebui sã trãieºti, însã. Apãrã-þi sãnãtatea ºi puterea moralã.
Pãstreazã-þi cu grijã tãria sufleteascã, pãzeºte-þi tot ce ai mai
scump — numele bun; cu frîne puternice apãrã în viaþã un hotar
de cumpãnã în statornic echilibru. Fii val lovind în mal fãrã rãgaz,
cu minte, cautã-þi vadul tãu ºi nu-þi ieºi din albie, nu inunda valea,
nu spulbera surpînd sensul unei vieþi.

Aici e totul, zicea bãtrînul sihastru, în sfîrºit. Stãpîn pe tine
însuþi, aibi o bunã conducere de sine în lume. Nu putem fi stãpînii
vieþii noastre decît în mãsura în care ne stãpînim noi înºine pe
noi. De rest, ce-þi pasã?
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Vrei liniºte în jurul tãu, sã te retragi cu modestie, lipsit de
îngîmfare, cu o înþelepciune, în pace cu conºtiinþa ta. Ai o con-
ºtiinþã, înþelege-te cu ea! Ceea ce-þi spune ea „nu!“ sã nu faci
niciodatã. Treci cu nepãsare peste ce zic alþii. Ai un principiu per-
sonal de viaþã, prin care tu însuþi te organizezi? Nu te lãsa dus
de vînt, cãci vîntul trece. Adunã-þi puterile în ceasuri grele, rãmîi
tare, senin ºi cinstit în cãderi ºi înfrîngeri, cãci ele vin fãrã veste
ºi fãrã numãr. Loviturile vieþi sã le suporþi cu demnitate. Lovituri
ºi mai grele se pot ivi. Vei avea necazuri, mîhniri ºi dureri.
Primeºte-le la fel, cuminte ºi senin. Nu te frãmînta din pricina
lor, nu te lãsa zdrobit... Curajos în cãdere, fii gata la timp pen-
tru un nou pas în viaþã. În cãdere, gîndeºte: nu e nimic stator-
nic, precum nici un triumf nu e pecetluit. Aflat în dureri, sã le
înduri în tãcere, pãrãsind întristarea, nu-þi pierde nãdejdea în tine
ºi în oameni. Alungã durerea prin muncã îndîrjitã. Unica ta povarã,
deci, munca sã-þi fie, povarã ºi pavãzã în viaþã. Înfrînt, vino-þi în
fire ºi te reculege, te regãseºte în munca dumitale. Convins cã
faci bine ceea ce faci, fã chiar de-ar fi sã nu-i vezi numaidecît
rodul. Urmeazã-þi calea cu ochii þintã înainte, nu te lãsa înfrînt.
Fii calm în suferinþã, se va întoarce din nou la tine un om, cînd îi
vei duce dorul, un prieten uitat ºi-þi vei gãsi în el un înger pierdut...

ªi-apoi, zicea bãtrînul pustnic, recules, treci la luptã! ºi izbãvit
în viaþã, cautã oamenii! Iubeºte-i ºi pe cei care nu te iubesc. De
duºmani sã n-ai teamã, treci printre ei cu nepãsare. În iubire
cautã-þi mîntuirea... ªi ia aminte, în luptã, avînd sufletul cald ºi
inima bunã, va trebui sã arzi, sã fii o vãpaie pe rug, nu o flacãrã
de opaiþ. Stins cîndva între oameni, plecat dintre ei, dispãrut ca
om, vei supravieþui în inima lor prin opera ta ce va trãi ea însãºi
prin propria-þi inimã nestinsã în ea.

Aºa ascultîndu-l — închei mãrturisindu-vã — mi-aminteam
marea vorbã a unui iubit dascãl al nostru care, gîndeam, îndrep-
tãþit spunea: “... tot ce adunã omul în liniºtea lui solitarã ºi tot
ce, deplin izolat de mulþime, poate modela în forme statornice
ale gîndului, e un dar al inimii sale iubitoare de oameni în tot ce
aceºtia pot avea sublim în ea“.
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ROATA

Emil Poenaru
Am vãzut-o imaginatã în vechi frece de vechi biserici, oare-

cum ºtearsã, cu culorile abia perceptibile ºi mi-am spus cã, iatã,
hieroglifa ce vizualizeazã timpul nu se poate nici ea sustrage efec-
tului a toate marcator al acestuia, ca o pedeapsã pentru faptul
cã timpul, cel care se sustrage înþelegerii noastre nu poate fi
definit în cuvinte ºi, cu atât mai puþin, imaginat în forme. Într-o
scrisoare cãtre Lucilius, Seneca scria cã, din tot ce avem, nimic
nu este al nostru, decât timpul; dar ºi pe acesta, la un moment
dat, ni-l ia cineva. Aºa ºi este! Ce putem avea noi, fiinþele trãi-
toare în timp mãsurat, pe fruntea fiecãruia dintre noi fiind adânc
gravatã sentinþa de condamnaþi la moarte, în afarã de timpul exis-
tenþei noastre, pe care îl avem pânã la executarea sentinþei
capitale?

Timpul nu îl putem imagina în forme sau descrie, fiindcã îl
trãim, este în noi. Bãtrânii înþelepþi ne-au lãsat formula „Vremea
vremuieºte“ — amarã constatare, care ascunde în ea ºi o capi-
tulare resemnatã. Ori, profunzimea înþelepciunii acestei formulãri
este datã tocmai de resemnare. Desigur, ca fiinþe raþionale, pu-
tem sã fim nemultumiþi, putem considera nedrept faptul cã nimeni
nu ne-a întrebat unde ºi când vrem sã ne naºtem, cum nu am
fost întrebaþi nici dacã vrem sã murim. Dar, ce conteazã pãrerile
noastre în faþa a ceea ce numim „destin”? Spunem cã cel al cãrui
timp s-a împlinit „a plecat dintre noi“. E o formulare legatã de
speranþa post-existenþei. Numai cã nu avem nici o dovadã cã „cel
care a plecat“ mai merge sau mai ajunge undeva. Aceastã nesi-
guranþã face ca taina ce o întruchipeazã timpul sã fie mai adânc
de neînþeles.

În cercul nostru de fiinþe trecãtoare încercam sã privim
moartea ca pe o „uitare“ ºi sã ne amãgim cu idea cã prin fapte
cu ecou larg sau piramide, mausoleuri sau cripte, înfrângem moar-
tea sau neuitarea. Ce mare greºeala! Uitarea sau neuitarea
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aparþine „celorlaþi“ nu „celui plecat“, peste care s-a aºezat grea,
pecetea destinului, indiferenþa la atitudinea celorlalþi.

În adevãr, singura „razvrãtire“ posibilã a omului în faþa tim-
pului este aceea de a-l mãsura. „Trãind“ timpul omul este fasci-
nat de „clipele“ când nopþile se desfac în dimineþi sau când zilele
se sting încet, începând de la asfinþit; când fazele lunii se schim-
bã; când anotimpurile se urmeazã unele dupã altele ºi, ciudat,
atunci când începe un an nou se bucurã, uitând cã anul ce a tre-
cut se scade din multul sau puþinul ce îl mai are de trãit, apro-
piindu-l de finalul inexorabil. Pentru a mãsura timpul, omul ºi-a
fixat „unitãþi“ precum orele, lunile, anii, deceniile, secolele, mileniile.
Dar aceste unitãþi de mãsurã nu le-a putut ordona liniar, fiindcã
din „punctul sãu de observaþie“ ar fi trebuit sã meargã cu mintea
ºi „înainte“ ºi „înapoi“ spre infinit, ori infinitul din care se desprin-
de timpul mãsurabil, „timpul nostru“ nu ni-l putem imagina cum
nu putem imagina ce se aflã în spaþiul marii taine a timpului. Dar,
omul a observat cã unitãþile sale de mãsurã a timpului sunt
repetabile ºi de aici a apãrut posibilitatea vizualizãrii curgerii tim-
pului prin imaginarea roþii care se roteºte, precum în monumen-
tele cu rost calendaristic ale antichitãþii. Sã se fi pãstrat în
cugetele celor care au realizat vechile fresce modul de a ima-
gina curgerea timpului prin sanctuarele circulare ale dacilor
atunci când au pictat Roata Lumii? Posibil.

Imaginea aproape ºtearsã de pe peretele vechii bisericuþe
ne sugereazã cã „vremea vremuieºte“, cã toate „se petrec prin
vremi“, cã „toate-s vechi ºi noi îs toate“, cã existã „un timp“ al
tuturor alcãtuirilor omeneºti, chiar mari ºi crezute trainice, pre-
cum imperiile. Dar, roata timpului se roteºte ca o piatrã de moarã
ce macinã fãrã oprire tot ce aparþine existentei. Între alcãtuire
ºi destrãmare, între naºtere ºi moarte, între a fi sau a nu fi,
timpul, sã îi spunem Morarul care învârte roata, ºterge hota-
rele, anuleazã deosebirile. ªi atunci? Ce ne rãmâne? Poate doar
înþelegerea faptului cã suntem singura fiinþã trãitoare în timp
mãsurat capabilã de a plãsmui ºi sluji un ideal.
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CÂTÃ CREAÞIE, ATÂTA MISTER

Mariana Brãescu
Fiecare faptã are o cauzã dar mai ales fiecare faptã are

o tainã.
Câtã referinþã logicã ºi cât mister desluºesc în privinþa

creaþiei mele?
Greu de spus unde începe una ºi unde se terminã cealaltã.

Graniþa între cele douã este atât de neclarã, atât de înºelãtoare.
Ce ºtiu sigur e cã taina predominã. O pot asemui cu umbra care
se întinde pe un deal într-un asfinþit; aproape totul e acoperit,
aproape totul; ºi totuºi, undeva, o stânca albã sau o coamã îm-
pãduritã strãluceºte orbitor.

Ce m-a determinat pe mine? Au fost cãrþi? Au fost perso-
nalitãþi pe care le-am cunoscut ori despre care am citit? Sigur
au fost, dar din fericire aceasta nu se vede, nu se simte, nu le-am
preluat ca pe niºte citate, cu ghilimelele pierdute pe drum. 

Au fost momente de rãscruce. Au fost. Cred cã viaþa mi-a
oferit destule, bune ºi rele. 

Din punctul de vedere al vieþii, n-am pierdut o clipã busola
luciditãþii. Din punctul de vedere al creaþiei, ceea ce am scris
sau revistele-program pe care le-am conceput nu le-am contro-
lat eu ci ele m-au controlat pe mine.

N-au fost zile lungi ori ani de proiecte, de ciorne, de gân-
duri. Ele au venit trimise poate de la Dumnezeu, aºa cum de la
El vin toate cele bune.

Eu a trebuit doar sã le organizez în cãrþi de povestiri, în
piese de teatru, în reviste — program care sigur au rotit într-un
sens special ºi pentru totdeauna o mare parte din naþiune.

Mi-e greu sã mã refer la revistele pe care le-am creat ca
la niºte „publicaþii“, de oricât succes s-au dovedit ele. Le-am gân-
dit ca pe programe ale societãþii româneºti care acþioneazã nu
doar din paginile oricât de frumos ilustrate. Fiecare are o misiu-
ne: sã propage binele. Fiecare din cei care le citesc.

Ce poþi cere mai mult într-o viaþã de om? Numai sãnãtate,
pentru toþi cei pe care-i iubeºti.
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