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UN SENS AL NÃDEJDII

Soarta operei lui Alexandru Nemoianu este tot atât de stranie ca ºi
opera însãºi. ªi în acest caz, un complex de împrejurãri potrivnice opreºte
privirea calmã ºi cuprinzãtoare ºi amânã în chip greu de înþeles atât valori-
ficarea operei cât ºi percepþia ei dacã nu chiar împiedicã pânã ºi citirea
însãºi. Contribuie la aceasta, între altele, dificultãþile în a fi clasificatã ca
gen ºi formulã. Scriitorul e socotit, prin simplificare stereotipã, când istoric,
când prozator iar producþiile lui, fiind neobiºnuite, nu par sã atragã aprio-
ric sau intimideazã. Dar nici tematica nu pare mai apropiatã spiritului comun.
„Istoria românilor-americani“ (materie cu aspect specios ºi, în aparenþã, obiect
de erudiþie seacã ºi arhivisticã), memorialisticã „þãrãnismului“ afirmat vio-
lent în „Borloveni“ sau aceea i-revendicativã ºi elegiacã din „Puccini 4“ sunt
tot ce poate fi mai rebarbativ în viziunea intelectualului de atitudine creolã
ºi a belferimii lucrând dupã tipar. ªi cum scriitorul vieþuieºte într-o recluzi-
une anahoreticã în þinuturi îndepãrtate ºi nu cultivã prieteºugul zgomotos
ºi spiritul gregar, manifestându-se în manierã gravã, reflexivã ºi ticãitã, inca-
pabil nu a practica ci chiar a pricepe tocmeala, învoielile ºi scara de valori
rezultatã din troc, rãspândirea prin lecturã e restrânsã deºi opera existã
cantitativ ºi, privitã atent, ar trebui sã impunã. ªi exegeza nu putea fi decât
firavã pânã la un punct, conþinând o vreme mai mult recenzii întâmplãtoare
ºi puþine. 

Aceastã situaþie nici nu uimeºte în climatul de grotesc, pestriþ ºi de
ierarhii de valori clãdite anapoda ce domneºte la noi unde în tradiþie ancilarã
se sãrutã pânã ºi papucii boierimii depravate de prin divane în vreme ce
cãrturarului reþinut ºi gânditorului eretic — socotiþi a nu avea greutate în
imediatul chiverniselilor de neam-prost — le rãmân dispreþul ºi omisiunile voite
sau nepãsãtoare. Concluzia ce s-ar fi obþinut pânã deunãzi, indicând cã existã
opera dar lipseºte penetraþia nici nu ar fi avut importanþã cãci nu atât adu-
laþia contemporanilor dã valoarea ci stãruinþa ecoului în timp ºi puterea
„scriselor“ de a înrâuri (fie ºi prin adagiu anonim ºi apoftegma devenitã
„folklor“) creând interogaþii periodice; acestea dacã nu ar ilustra cazul dra-
matic când, ignoratã în vremea ei, opera ar îngãdui abia probabile resti-
tuiri ºi nãdejdi în descoperirea târzie. Cum însã la noi, unde metoda „îngropãrii
de viu“ a celui inconform face furori ºi ridicarea scãrii de valori se face cu
exclusivism încã de azi (dacã nu chiar de ieri prin selecþia aprioristicã) încre-
derea în dreptatea posteritãþii trebuie sã fie mai redusã decât ne-ar întãri-o
vremurile neconvulsive cum nu sunt cele ce le trãim. Rezultã cã ipoteza
justiþiarã în forma ei metafizicã trebuie mai degrabã stimulatã prin ajutor
contemporan ºi contribuþie fãrã iluzii însã cu simþãmântul viu al mãsurilor
echilibrate. 

Cartea aceasta acoperã în fapt goluri anterioare deºi fusese plãnu-
itã ca omagiu de vârstã rotundã într-un fel, totuºi, diferit de obiºnuitele
„melanges“ (incluzând evocãri de personalitate, „fortuna“ ºi studii în subiecte
de tot felul. În locul lor s-au adunat câteva zeci de comentarii, eseuri ºi,
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puþine doar, cronici ºi recenzii care, deºi cântãresc — ca majoritate — sufi-
cient cât sã impunã, abia dacã deschid un dosar al receptãrii în felul unor
pagini preliminare. 

Cãci depãºind prejudecãþile, cititorul începe a descoperi cu uimire
cã acolo unde pare a întâlni examinare de istoric este, de fapt, un gen rar
de literaturã sapienþialã cultivând fãrã model explicit apologul, „cuvântul de
învãþãturã“ ºi „povaþã“ precum în alte vremuri când nu literatura ci cercetarea
ziditoare constituia formula predilectã ºi cu efect ºi cã autorul tinde nu spre
dizertaþie de catedrã ci —prin adagiu ºi apoftegmã — la „exemplar“ ºi înþelep-
tire. Proza însãºi nici mãcar nu-i ficþiune propriu-zisã ci poveºti libere extrase
din viaþã sau, mai bine zis, fulguraþii de un fel memorialistic de o ingenui-
tate uimitoare ºi unde adeseori aripa angelicã a poeziei bate rar, ritmic ºi
impresionant precum în prea puþine din creaþiile de seamã care nici nu au
gen, specie ºi asemãnãri. Literatura însãºi, de fapt „creaþia“ (cãci aceste
întocmiri sunt literatura dar situatã în altã vârstã, poate coetanee cu însem-
nãrile medievale de scriptoriu) e un fel de ºir prelung ºi rapsodic de „eseuri“
adicã de „încercãri“ în sensul originar unde, dacã ar trebui sã se cuprindã
întreaga lor semnificaþie, chiar înþelesul mistic ar fi prezenþa de cãpãtâi.
Dar ºi tematicã se dovedeºte a fi altfel decât pare. Ceea ce, în cercetãrile
despre „românul american“, dã sentimentul studiului de erudiþie pe subiect
impus (fiind, în fond, dovezi de spirit cãrturãresc înzestrat ºi meticulos) se
reveleazã deopotrivã ca reflecþii asupra „modelului existenþial românesc“,
în fond un originism consubstanþial ce se poartã cu sine inerent peste inci-
dentalul geografic ºi contextul îngãduitor sau ostil. „Þãrãnismul“ însuºi al
Borlovenilor se adaugã acestui mister de conformaþie prin ecou de unitãþi
organice ºi, de oriunde am lua-o, se rãsfrânge în impresionantele dovezi
de materie medularã cãlinescianã întruchipate de „spiritul getic“, de sado-
venism ºi de regresiune cãtre arhaic. Filosofia însãºi este aici ieºitã din real-
itãþile necontingente ºi nu-i de mirare cã în satul primordial, codificat de
ritualuri, hotare, obiceiuri ºi cutume enigmatice, sentimentul vieþii în spi-
ritul comunal, de „loc de origine“ dezvoltat prin þinuturi, plasi ºi „þãri“, triumfã
ca legitimitate. Acesta este, la drept vorbind, ºi argumentul memorialisticii
„bucureºtene“ din Puccini 4 ºi împrejurimi care nedumereºte printr-un
bucureºtenism de cartiere tradiþionale, de „mahalale“ strãvechi ºi de lume
aºezatã în mãsurile vieþii la þarã inevitabilã într-o federaþie de sate precum
Bucureºtii originari. 

Perspectiva este pretutindeni „ereticã“ având, de fapt, o inactualita-
te ce se întâlneºte cu greu la noi unde stereotipul impus constã în semi-
doctismul petulant, „urâtul“ steril ºi o maladie a urii faþã de sine ce stricã
pânã ºi destule suflete tari. Însã aducând reacþiune ºi argument, aceasta
trezeºte, impresioneazã pe cãi nelãmurite ºi stimuleazã. 

Fiindcã, în ultimã analizã, aceastã carte cuprinde un ºir de revelaþii
ºi desfãºoarã un sens al nãdejdii care, la rândul ei, este regãsitã cu uluire
ca ºi cum spiritul colectiv se trezeºte dintr-un lung somn dogmatic în luminile
pure, calme ºi aurorale. 

ARTUR SILVESTRI 
25 Aprilie 2008, în Vinerea Mare 
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AUTOBIOGRAFIE —
ALEXANDRU TOMA NEMOIANU

Alexandru Toma Nemoianu, nãscut în 28 Aprilie, 1948 în Bucureºti,
strada Pucini 4, cartierul Floreasca. (Partea de nord a Bucureºtiului,
o parcelãrie nouã, într-o mahala veche.)

Pãrinþii: Tatãl: Virgil Kamil Nemoianu, avocat. Nãscut în 10 Octom-
brie, 1908 în Mehadia, Banat. Fiul lui Virgil Nemoianu, medic în Mehadia
ºi al Elizabethei, nãscutã Knejevici, învãþãtoare dintr-o familie sârbeascã
din Vârºeþ. 

Virgil Nemoianu a avut o carierã productivã de avocat ºi Secre-
tar General al Uniunii Sindicatelor Exportatorilor de animale (l 936-1948).
A avut venituri bune. Venirea comunismului l-a aruncat în anonimat. Jurist
consult la Fabrica de Medicamente Galenica. (Veniturile ºi le suplimen-
ta vânzând prudent din bunurile ce le-a putut salva; terenuri, casã, biju-
terii). Decedat în Noiembrie, 1993. 

Mama, Victoria Nemoianu, nãscutã Boldea. Nãscutã în 8 Aprilie,
1918 în Bijlejina (Bosnia-Herþegovina). Fiica lui Romulus Boldea (atunci
Cãpitan K. u. K) ºi Otiliei Boldea (nãscutã Bauer, din familie fruntaºã de
coloniºti germani). 

Doi fraþi. Virgil Petre, n. l2 Martie, 1940. Scriitor, eseist, Pro-
fesor Universitar în România ºi SUA (Universitatea Catolicã din Washing-
ton DC). Cãsãtorit cu Anca Tifescu, un fiu, Virgil Martin. Virgil (Pilu) a
avut un rol decisiv în formarea intelectualã a lui Alexandru Nemoianu
ºi apoi în viaþa lui. 

Romulus Pavel, n. 21 Martie, 1943. Medic veterinar, cãsãtorit
cu Elena Tetu. Doi fii Liviu ºi Florin. 

Naºii de botez au fost Petre ºi Silvia Nemoianu. (Petre Nemoianu
a fost avocat, om politic ºi scriitor ºi a fost mentorul lui Virgil Nemoianu,
tatãl lui Alexandru). În 1948 a fost arestat ºi moare în închisoarea din
Aiud. 

Primii ani au fost în casa din Puccini 4. Era un adevãrat trib. Pe
lângã familia imediatã erau, în gospodãrie comunã ºi sora Victoriei
Nemoianu, Silvia mãritatã Cincheza, Coriolan Cincheza, nãscut în Mehadia
ºi fiica lor Otilia Mihaela,cu ºase sãptãmâni mai mare decât Alexandru,
n. în 15 Martie, 1948. Cu Otilia, Alexandru a fost mereu prieten, ºi
coleg de grãdiniþã, ºcoalã primarã, generalã, liceu ºi apoi mereu pânã
în ziua de azi. Ulterior în casã a venit ºi Mircea Pora, nepotul lui Virgil
Nemoianu, care a rãmas prieten cu Tani (numele sub care este cunos-
cut Alexandru Nemoianu pânã azi). Pãrinþii lui erau Dr. Iuliu Pora ºi Aurora
(sora cea mai tânãrã a lui Virgil Nemoianu). În casa lor din Topolovãþul
Mare era o liniºte ºi ordine remarcabilã ºi acolo trãia ºi Valeria Ionescu
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(sora mai mare a lui Virgil Nemoianu) al cãrei soþ, notarul Gheorghe
Ionescu din Teregova, fusese împuºcat de comuniºti, fiind unul dintre
conducãtorii miºcãrii de partizani din Banat. 

Otilia a urmat merceologia ºi s-a mãritat cu avocatul Ioan Gheor-
ghe Bârsan, care a fost cel mai bun prieten al lui Alexandru din anii
liceului ºi pânã în ziua de azi. Prin 1950, Alexandru primeºte porecla
Tani sub care este cunoscut prietenilor pânã azi. (Numele Tani a fost
derivat din Sani cum l-a numit Roza Kovacs, „Lala“). 

Din 1952 a mers la grãdiniþa Floreasca având între educatoare
pe Doamnele Popovici, Bacioiu ºi Rãdulescu. Era o grãdiniþã cu program
redus de patru ore. Dintre colegi îmi amintesc de fraþii Coca ºi Relu
Rasoi ºi o fatã grasã , Bonturica. Mai eram prieten ºi cu Mihãiþã Gruescu
ºi fratele lui ªerbãnicã. (Dintr-o bunã familie din Turnu Severin decisiv
scãpãtatã). Prieten mai eram cu Sandra Reininger, fiica compozitoru-
lui cu acelaºi nume ºi a vestitei „Pussy“ Calimachi. Între copii mai erau
Gabriela Dardan ºi Sasa Kilisky. Anii erau dominaþi de teama de comunism.

Verile erau petrecute în Borloveni, Valea Almãjului, în casa Bol-
dea. Acolo Tani a deprins noþiunile fundamentale ºi acel loc l-a consi-
derat mereu, „casã“. 

Urmeazã ªcoalã Primarã ºi Liceul în Bucureºti. Liceul „Ion Luca
Caragiale“ (fost „Titu Maiorescu“) ,pe Calea Dorobanþilor. (Cu o întreru-
pere de un an, clasa a ºasea, urmatã la Liceul „C.A. Rossetti“, din
Floreasca. Un an apãsãtor ºi neplãcut. Acolo îi cunoaºte pe Nicos Alevras.
Din pãrinþi de comuniºti greci refugiaþi în România. Un bãiat de care
se fãcea mult haz. Altcum simpatic.)

Are învãþãtoare pe enorma evreicã Clara Weiss, apoi pe baba
Prisãcaru (o moldoveancã scârboasã), ºi Olimpia Neder (fãgãrãºancã
iute ºi cam curvã). În Liceu se împrieteneºte cu Ion (Pupu) Bârsan. Mai
are legãturi cu unii colegi, Sorin Butoi, Aurel Cojocaru, Liviu Tupran,
Mircea Soceanu, Mihãiþã Guruescu, Olimpiu Ignuþã, Aurel Rasoi, Con-
stanþa Vaida ºi Vera Vezendean. (În acei ani o scrisoare hazlie semnatã
„boºorogii trandafirii“ ajunge sã fie anchetatã de cãtre Securitate. Din
fericire nu s-a întâmplat nimic rãu. Dacã s-ar fi întâmplat un an mai
devreme cu siguranþa am fi fost arestaþi ºi condamnaþi.)

În 1966 devine student al Facultãþii de Istorie din cadrul Univer-
sitãþii Bucureºti pe care o absolvã în 1971. Dintre colegi: Sergiu Iosipes-
cu, Mihnea Berindei ºi George Iordan îi sunt prieteni, mai are legãturi
ocazionale cu Mihai Gheorgon, Mihai Rollea, Adrian Nãstase ºi Editha
Bodo. 

Participã la ºantiere arheologice în Maramureº. ªantiere conduse
de cãtre Radu Popa. Eminent istoric ce îi va fi ºi mentor. Atunci cunoaºte
ºi pe istoricul Banatului I. D. Suciu care îi va îndruma spre istoria
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Banatului. În acest context va scrie ºi lucrarea de diplomã, „Banatul în
veacul al XVIII-lea“. O lucrare de bunã calitate. 

În 1970 se însoarã cu Larissa Gabriela Puºcaºu. Cu ea se împrie-
tenise din anul al doilea de facultate, împreunã au mers pe ºantiere
arheologice ºi practic au fost mereu nedespãrþiþi. Larissa era nãscutã
în Bucureºti dar în întregime aparþinea satului mamei ei, Ciuguzel, Alba.
Acolo a ºi crescut cu mama ei, Suzana, sora ei, Maria Victoria sub
îngrijirea bunicilor materni Aron ºi Mãria. Tatãl ei, Romeo Puºcaºu (care
a fost þinut circa treisprezece ani în temniþele bolºevice ca legionar ºi
unde s-a comportat cu demnitate) nu a avut nici un fel de influenþa sem-
nificativã asupra ei. 

În August 1971 amândoi sunt repartizaþi la Muzeul de Istorie al
României (Muzeul Naþional, printr-o relaþie a lui Virgil (Pilu) Nemoianu).
Acolo vor lucra pânã în August 1981 când sunt daþi afara ca urmare
a cererii de plecare definitivã din þarã, în SUA. Între prietenii buni au
fost Liviu Petculescu, Vlad ºi Milena Protopopescu (prin care cunoaºte
ºi pe tatãl Milenei, admirabilul Luca Dumitrescu, cunoscut în lunga lui
detenþie de ºaisprezece ani, pentru comportamentul eroic ca „Leul“)
Alexandru Oancea, Aurora Anghel, Anca Pãunescu, Radu Coroama,
Georgel Trohani, Lucia Marinescu, Lucica Chitescu. Merge la sãpãturi
arheologice la Cetãþeni (Muscel), Piua Petrii (Ialomiþa), Voivezi (Bihor),
Gura Sada ºi Micia (Hunedoara). Din 1977 este supus, atât el cât ºi
soþia lui, la aspre persecuþii din pricina aºezãrii definitive în SUA a lui
Virgil (Pilu) Nemoianu. În 16 Iulie, 1977 se naºte fiul sãu Andrei Toma.
Ca urmare a persecuþiilor insuportabile în 1981 depune cerere de ple-
care definitivã în SUA. 

Atât el cât ºi Larissa sunt concediaþi ºi ameninþaþi cu evacuarea,
arestarea etc. 

Vreme de un an ºi patru luni trãiesc din ajutorul generos dat de
cãtre pãrinþii lui Alexandru Nemoianu. Majoritatea vremilor periculoase
o petrec în Borloveni unde sunt sprijiniþi de familiile prietene ºi vecine
(mai ales Ion Bãnuº). 

În 3 Decembrie 1982 pãrãseºte, împreunã cu Larissa ºi Andrei,
România. Vreme de douã sãptãmâni stau la Roma, în casa celei mai
bune prietene a Larissei, Teresa Maddalena, cãsãtoritã cu admirabilul
ªtefan Ionescu ºi în 16 Decembrie, 1982 ajung în SUA (Silver Spring,
Maryland). 

Începe imediat sã lucreze, întâi chelner la restaurantul „Roma“
ºi apoi la hotelul „Vista“ (unde are venituri bune). Larissa începe ºi ea
sã lucreze curând la diferite magazine, casierã etc. În Ianuarie 1983
se mutã într-un apartament din localitatea Hyattsville, Maryland, o altã
suburbie, foarte dubioasã, a capitalei SUA, Washington DC. 
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În aceeaºi perioadã relaþiile cu Pilu se rãcesc dramatic pentru a
fi întrerupte, practic definitiv, în Iunie 1983. 

În August 1984 este angajat secretar/arhivist al „Centrului de
Studii ºi Documentare al Românilor-Americani“ din Jackson, Michigan,
în vecinãtatea imediatã a Episcopiei Româno Ortodoxe de la „Vatra
Româneascã“ de cãtre Arhiepiscopul Valerian D. Trifa care, curând, va
fi silit în exil portughez. O nouã etapã începe în viaþa lui ºi a familiei lui. 

Lucreazã cu pasiune la dezvãluirea trecutului comunitãþii româno-
americane ºi este creatorul conceptului de continuitate în modelul exis-
tenþial românesc. 

Este redactor al publicaþiei Centrului, „Information Bulletin“, unde
publica sute de articole ºi studii. În paralel începe sã publice în publi-
caþii din SUA ºi Canada: „Cuvântul Românesc“, „Meridianul Românesc“,
„Lumea Liberã“, „Origini“, „Foaie“, „America“, „Solia“ din România „Tri-
buna“ (Cluj), „Actualitate“ (Lugoj), „Almãjana“ (Bozovici). Publicã volumele:
„Istoria Societãþii Unirea Românilor“ (în colaborare cu Eugen Raica),
Detroit, 1996 ºi singur: „Cuvinte despre Românii-Americani“, I (1997),
vol. II (1999), „Borloveni“ (1999); „Bucureºti, Puccini 4 ºi Împreju-
rimi“(2000), „În America, la Vatra Româneascã“ (2001), „Întâmplãri ºi
Vise“ (2002), „Tãrâmuri“ (2003), „Acum“ (2004), „Treziri“ (2005), „Sem-
nele Vremii“(2005), „Fragmente din vremea persecuþiilor“ (2006),
„Trepte“ (2007). 

La Centru leagã prietenie cu Petru Lupºor, Arhiepiscopul Nathaniel,
Diaconul David Oancea, Eugen Raica, John Santeiu ºi Traian Lascu pen-
tru care, a avut sentimente de specialã prietenie ºi respect. Tot în acei
ani se împrieteneºte cu scriitorul Aurel Sasu din Cluj care îl va influenþa
mult ºi îl va ajuta în cariera publicisticã. Din 2003 este prieten ºi colabo-
reazã cu scriitorul Artur Silvestri. 

Din 1990 va merge mereu în România ºi în special la Borloveni,
în casa Boldea a cãrei comoºtenitor este. Se va împrieteni ºi colabo-
ra cu Profesorii Iosif Bãcilã ºi Pavel Panduru. În acelaºi timp consolideazã
prietenia cu Ion Bãnuº din Borloveni. 

Larissa a fãcut o foarte frumoasã carierã de profesor de istorie
ºi antropologie la Jackson Community College, iar Andrei a terminat emi-
nent Facultatea de Medicinã din cadrul Universitãþii Michigan, AnnArbor. 

Notã: Aspecte în detaliu despre viaþa lui Alexandru Nemoianu sunt
cuprinse în mai toate volumele lui. (Mai ales în „Bucureºti; Puccini 4 ºi
împrejurimi“, „Borloveni“ ºi „În America. la „Vatra Româneascã“.)
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ANALIZE, CRONICI LITERARE, ESEURI

Un spirit desãvârºit
Am remarcat mai demult cã Alexandru Nemoianu este un inte-

lectual deosebit de sensibil ºi aceastã sensibilitate, combinatã cu
un intelect superior, bineînþeles cã a creat un om deosebit, care
natural cã înþelege ºi respectã aceastã ordine divinã universalã, în
care convieþuim. El înþelege probabil mai bine decât mine ºi este
mai devotat pãrþii religioase, cunoscute, a existenþei umane, pe când
eu sunt un religios liber ºi sunt încã pe drum spre un Dumnezeu,
pe care îl numesc Dumnezeu doar pentru cã nu sunt sigur cã aces-
ta este numele lui adevãrat. Mi-aº dori ca totul sã fie mai simplu,
mai direct, dar pentru mine nu este aºa. De asemenea, am o pres-
imþire cã atunci când voi sta de vorbã cu acel, încã necunoscut de
mine, Dumnezeu ºi îmi va destãinui „secretul“, „adevãrul“, voi rãmâne
mut pentru întotdeauna. Alexandru Nemoianu este un spirit desã-
vârºit. El a ajuns acolo unde toþi sperãm sã ajungem, dar puþini avem
tãria ºi puritatea lui sufleteascã. Nu pot decât sã îl invidiez, eu care
sunt încã pe drum, în cãutarea propriei conºtiinþe ºi îmi împãrtãºesc
voiajul, cu speranþa cã ar putea fi de vreun ajutor vreunui alt om
rãtãcit, ca ºi mine, în acest mister, în acest formidabil univers.

Dimitrie Grama (Danemarca)

Unul dintre cei mai aprigi apãrãtori ai
„Sfintei Tradiþii“ ºi a identitãþii neamului
Almãjul — þarã în azurul înþelepciunii ºi rouratã de smerenie,

are un filon al geniului românesc din care au rãsãrit ca florile mari
personalitãþi ale culturii ºi spiritului românesc, „prinþi ai gândirii“ care
au contribuit la formarea culturii neamului românesc, creându-se o
tradiþie româneascã ºi creºtinã. Ei au iubit, mai presus de orice,
neamul ºi libertatea de opinie ºi naþionalã, jertfindu-se pentru aces-
te concepte sacre. Astfel de minþi luminate au existat, dezvoltându-se
ºi în vestita familie Pavel Boldea din Borlovenii Vechi, jud. Caraº Se-
verin, loc al unor energii uriaºe, spaþiu al fericirii ºi liniºtii depline,
unde sufletul gãseºte iluminare. Aici, înþeleptul Alexandru Nemoianu
se simte cuprins de o bucurie simplã, prin care gustã dulceaþa vieþii.

Alexandru Nemoianu vede lumina zilei la 28 aprilie 1948 în
Bucureºti, având ca pãrinþi pe Virgil Kamil Nemoianu, avocat nãscut
la Mehadia ºi Victoria Boldea, fiica colonelului Romulus Boldea din
Borlovenii Vechi, Almãj-Banat, fiu al lui Pavel Boldea.
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A crescut alãturi de cei doi fraþi, Virgil ºi Romulus ºi de veriºorii
dupã tatã Mircea Pora ºi dupã mamã Otilia Cincheza, viitoare Bârsan,
într-o moralã a binelui, a adevãrului, a dreptãþii, a frumosului, a iubirii
de neam ºi suprema iubire de Dumnezeu, unde munca avea rigoare
ºi a dat sens vieþii. A început dezlegarea tainelor slovelor în Bucureºti,
unde urmeazã cursurile învãþãmântului primar ºi liceal la Liceul „Titu
Maiorescu“, pe care îl absolvã în anul 1966. Urmeazã cursurile Fa-
cultãþii de Istorie din cadrul Universitãþii Bucureºti pânã în anul 1971.
În acest timp participã la ºantierele arheologice din Maramureº, con-
duse de eminentul arheolog ºi profesor Radu Popa, care îi va deveni
mentor, influenþându-i cariera ºi viaþa. Tot aici îl va cunoaºte pe prof. I.
D. Suciu, reputat istoric al Banatului, care îl va îndemna spre cer-
cetarea istoriei mirificului Banat. Absolvã Facultatea cu lucrarea de
licenþã „Banatul în veacul al XVIII-lea“, apreciatã la superlativ de
comisie, devenind omul de direcþie în cercetarea istoricã. Repartiþia
o primeºte la Muzeul de Istorie al României, împreunã cu soþia Lari-
ssa Gabriela Nemoianu.

La studii a avut parte de profesori excepþionali de la care a
învãþat respectul pentru muncã ºi pentru cel ce munceºte, precum
ºi cultul lucrului „bine fãcut“ (influenþat de familie ºi bunici la Borloveni).
Verile copilãriei le petrece la Borloveni-Almãj, în casa Boldea, la bunicii
materni, unde a deprins noþiunile fundamentale despre viaþã, ºi despre
acel loc sacru numit „casã“. Aici cunoaºte ºi începe sã înþeleagã
lumea sufletului strãmoºilor, provenind dintr-o familie cu istorie bogatã
ºi realizãri faptice deosebite, vajnici apãrãtori ai dreptãþii, adevãru-
lui ºi libertãþii, primind un simþ adânc al legãturii cu pãmântul
strãmoºesc.

Apreciabili slujitori ai învãþãmântului, au format caractere de
buni români ºi creºtini ortodocºi. Viaþa le-a oferit ºansa de a rãmâne
în marele metropole europene, dupã conturarea noii hãrþi a conti-
nentului în 1918. Glasul conºtiinþei ºi apartenenþei româneºti, dar
ºi „glasul pãmântului“ i-a determinat, însã, sã aleagã drept þarã „limba
românã“, luptând pentru întregirea României Mari, ºi sprijinind acþiu-
nile Consiliului Naþional Român.

Crescut în aceastã atmosferã, Alexandru Nemoianu (Tani) a
devenit unul dintre cei mai aprigi apãrãtori ai „Sfintei Tradiþii“ ºi a
identitãþii neamului. Buna pregãtire ºcolarã cu o aleasã educaþie pri-
mitã în familie, mai ales de la bunicii Romulus ºi Otilia Boldea, la
Borloveni, bazatã pe rigoare ºi ordine, care face lumea frumoasã
ºi inteligibilã, în spirit vienez, îmbinat cu cel al omeniei þãranului
almãjan, creându-i o personalitate atât de complexã, încât este greu
de definit, ca prototip al românului, fiul lui Dumnezeu ºi apãrãtor al
credinþei strãmoºeºti. 
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Viaþa lui este expresia desãvârºitei manifestãri a geniului româ-
nesc, al nobiliarei familii Boldea, în plan spiritual, înscriindu-l între
marile figuri ale culturii naþionale ºi universale. Alexandru Nemoianu
duce mai departe flacãra aprinsã a strãmoºilor sãi din familia Bol-
dea ºi Nemoianu, având o formaþie spiritualã alcãtuitã din surse ce
coexistã în Domnia Sa, alãturi de istoric, intelectualul cu gustul for-
mat în muzee ºi ºantierele arheologice, gust îndelung ºlefuit, deprins
sã afirme, dar ºi sã se îndoiascã, capabil sã emitã un punct de vedere,
în acelaºi timp sintetic ºi personal, un continuator strãlucit atât al
ºcolii istorice româneºti cât ºi al marilor intelectuali români. Cercetãrile
arheologice i-au folosit în exprimãrile ulterioare, în cãrþile publicate,
ca ºi lui Pârvan, Iorga ºi Odobescu.

Credincios rãdãcinilor rurale româneºti, cinstind statornicia
sufletului ºi, pe de altã parte, iubind zborul liber, încearcã o cale intero-
gativã pentru a palpa esenþele. Astfel, în decembrie 1983 pãrãseºte,
împreunã cu soþia Larissa ºi cu Andrei, fiul împlinit al acestora, Româ-
nia, stabilindu-se în S.U.A., din motive politice lesne de înþeles. Din
august 1984 este angajat secretar arhivist al „Centrului de Studii
ºi Documentare al Românilor Americani“ din Jackson, Michigan. Aici
lucreazã cu pasiune la „dezvãluirea trecutului comunitãþii româno-
americane, fiind creatorul conceptului de continuitate în modelul exis-
tenþial românesc, dupã cum mãrturiseºte. Este coredactor al pu-
blicaþiei Centrului „Information Bulletin“, unde publicã sute de articole
ºi studii, ca ºi în alte reviste din SUA, Canada ºi România: „Cuvân-
tul Românesc“, „Meridianul Românesc“, „Lumea Liberã“, „Origini“,
„Foaia“, „Solia“, „Tribuna“ (Cluj), „Actualitate“ (Lugoj), „Almãjana“ (Bozo-
vici), „Vestea“ (Mehadia), „Altarul Banatului“ ºi „Învierea“ (Timiºoara),
º. a. Viaþa-i este una de trãire în evlavie ºi nobleþe, participâd afec-
tiv în egalã mãsurã la cele douã tipuri de civilizaþie: americanã ºi
rãsãritean-europeanã, fiind în el, întocmai ca în structura sufletului
nostru, o sintezã de spirit citadin ºi rural. Este un amestec de duh
vienezo-americano-românesc (almãjan).

Personalitatea sa este o rezonanþã a ordinii divine împletitã
cu cea a istoriei ºi tradiþiei naþionale, luminat de ochiul ceresc, care
face sã înfloreascã pustiul din cultura noastrã de astãzi. Sensibil ºi
discret, ispitit de metafizic ºi dãruit vocaþiei sale, ºi-a creat o lume
ºi o gândire liberã, proprie, deschisã cu generozitate spre binele
aproapelui, devenind un spirit independent care evitã orice cliºee ºi
care îºi cerne impresiile prin filtrul propriei sensibilitãþi. Suflet mare
cu un îndemn spre „vis ºi faptã“, priveºte omul la dimensiunea lui
cosmicã, cu mintea ce se dezleagã întru „Luminã din Luminã“.

Genialul fiu al Þãrii Almãjului ºi al României, trãitor în Ameri-
ca, Alexandru Nemoianu este un „scriitor român din SUA, filosof al
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civilizaþiei, istoric, eseist, exprimat total în universul Tradiþiei, una din
cele mai singulare prezenþe intelectuale din literatura românã, un
uimitor talent de doctrinar, prozator eseistic cu fraza lapidarã ºi sapi-
enþialã“ (Artur Silvestri). Opera sa se compune din cãrþi pilduitoare
pentru cultura românã, cum sunt volumele: „Borloveni“, „Acum“,
„Cuvinte despre românii americani“, vol. I ºi II, „Întâmplãri ºi vise“,
„Tãrâmuri“, „Treziri“, „Semnele vremii“, „Fragmente din vremea per-
secuþiilor“ ºi altele, titluri ale esenþelor ºi profunzimilor. Cãrþile Dlui
Profesor Alexandru Nemoianu poartã titluri sugestive. Au în ele ceva
mãreþ, afectuos ºi îmbietor, fiind o epopee a sufletului, a vieþii românu-
lui din Borlovenii Almãjului ºi de pretutindeni. Ele redau o culturã
moralã la concurenþã cu marile culturi ale umanitãþii, luminate de
„Rãsãritul cel de Sus“. Ele sunt un document sufletesc neobiºnuit,
ce aºazã în lumina cuvintelor experienþa proprie, ca o nevoie dis-
peratã de a comunica imensele sale trãiri de o viaþã. Întâlnim aici
povestirea ca mod de existenþã a prozei, care îmbinã vis ºi reali-
tate, mit ºi istorie. Autorul vorbeºte de viaþã, simte viaþa în evenimen-
tele istorice trecând dincolo de document, precum la Gh. Brãtianu.
Este un exponent al sufletului ºi cugetului românesc, coloanã de luminã
a culturii ºi credinþei neamului nostru.

În cãrþile Domniei Sale, unde existã o frecvenþã a temelor
ca într-un concert, întâlnim un joc ingenios al minþii, cât ºi o miºcare
nãvalnicã a inimii. Ideile ºi pasiunile se scurg, ca apa Nerei la ieºirea
din munþi, trecând prin filtrul cerebral. Textele sale strãbãtute de o
luminã nouã, menitã sã sporeascã taina lumii, prin originalitate ºi
clarviziune, exprimã forþa geniului sãu, concretizând, ca puþini alþii
„gândul în gest.“ Duhul acestor cãrþi lumineazã mintea ºi purificã
sufletul. Ele vin de dincolo de vremuri ºi sunt talisman pentru prezent,
asigurând un viitor pentru neamul nostru românesc. Ele vin prin ilu-
minare din pana unui prinþ al scrisului românesc, care evocã cu ge-
nerozitate figurile ce înnobileazã cultura româneascã, astfel se aºazã
de la sine în galeria iluºtrilor predecesori.

Din cãrþi reiese autenticitatea geniului sãu, deopotrivã cu ori-
ginalitatea ºi unicitatea situaþiei sale, potrivite alcãtuirii firii sale. Evocã
cu mult har al povestitorului, locurile natale, chipurile pãrinþilor, anii
copilãriei ºi ai adolescenþei, întâmplãri mãrunte sau semnificative,
vesele sau tragice din viaþã, în România, ori America, la oraº, ori
la sat, fiind un vajnic apãrãtor al dreptãþii ºi adevãrului. Gãsim în
lucrãrile lui Alexandru Nemoianu esenþialitatea în simplitate, ce
exprimã sacrul, impresionând mintea cu gest de seninãtate ºi înþelep-
ciune. Savant ºi misionar de idei, într-o manierã personalã ºi cu evi-
dentã erudiþie, a definit o teorie recentã privitoare la „Noul Român“,
un punct de vedere nou asupra „modelului existenþial românesc“,
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despre „sufleul românesc, ca expresie a mãsurii ºi a bunului simþ“,
detractorii poporului român ca „elite de mahala“ ºi „atleþii amora-
litãþii“, iar Oamenii Mari, oamenii faptelor bune, definiþi ca „Oameni
Mari, vase alese ale Duhui Sfânt.“ Este istoricul ºi cercetãtorul care
ºtie sã se facã ºi contemporan trecutului pentru a-l putea înþelege
ºi tãlmãci, ca Pârvan ºi Iorga. Aurorale sunt revelaþiile lui asupra
strãvechimii spiritului românesc în spaþiul mioritic, cãutând rãdãci-
nile, izvoarele culturii pentru a asigura identitatea ºi viitorul, în nobleþea
þãranului ºi a blazonului, nobleþea sufletului ºi a minþii þãranului român
(almãjan), precum Ion Bãnuº din Borloveni, arhaicã aºezare bãnãþeanã.

Privit de la înãlþimea calitãþilor sale umane ºi sufleteºti se
dovedeºte a fi un veºnic slujitor al valorilor fundamentale ale Tradiþei
româneºti, al valorilor de nepreþuit ale creaþiei populare: hãrnicia,
mãsura, smerenia cât ºi caracterul puteric al localnicilor din aºezãrile
rurale româneºti. De o mare delicateþe sufleteascã, spirit aristocrat
ºi histrionic, crede în omul de culturã care arde ca o torþã în do-
rinþa împlinirii idealului spiritual, iubirea de oameni ºi de fapte bune.
Nu acceptã parvenitismul, grandomania, trãdarea de neam ºi cre-
dinþã. Detestã veleitarii de tot felul, impostorii, care cred cã pot sã
trãiascã fãrã muncã.

Înzestrat cu darul de comunicare astralã, suflet generos, calm
ºi rãbdãtor, fãrã ascunziºuri are un simþ al prieteniei. Apreciazã prie-
tenia adevãratã, bazatã pe respect ºi iubire, nu pe interese. Sunt
cunoscute prieteniile Domnului Profesor Alexandru Nemoianu cu
þãranii din Almãjul drag lui cât ºi cu oamenii de culturã între care
se remarcã genialul gânditor ºi eruditul savant, Artur Silvestri. Aceºti
mari gânditori, Silvestri ºi Nemoianu, cu vocaþia prieteniei care leagã
spaþii ºi suflete, una din marile virtuþi ale omului, sunt „atleþi ai românis-
mului“. Îi leagã o prietenie spre binele neamului. Opera lor ne este
spre învãþãturã, dar ºi spre desfãtare ºi zidire, devenind „altar al
recunoºtinþei“ în inimile noastre. Domniile lor sunt diamante ce
strãlucesc, ºlefuite în lupta cu vrãjmaºii neamului — „iuzi ºi irozi“ con-
temporani.

Gustul sãu pentru frumos, cultura, stilul de viaþã ºi nobleþea
gândirii asupra rosturilor lumii pãmântene m-au atras ºi au fãcut
sã fiu în apropierea Sa. Simt cã îl cunosc dintodeauna. Prezenþa
Domniei Sale creeazã o atmosferã de necrezutã sacralitate, o imagine
de început de lume, emanã în jur energie ºi bunãtate, fiind fãrã
îndoialã, o mare personalitate. Este un om care ºtie sã ºi asculte,
nu numai sã vorbeascã, un om care respirã acelaºi aer cu toþi
oamenii. Rar se pot întâlni astfel de oameni, care pot sã-þi lumineze
viaþa, chiar în nevoi. Prezenþa lui dã culoare, însufleþire, impune
respect ºi iubire pentru a face vorbele în razã de luminã ºi cântec.
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Noi, almãjenii, îl privim cu stimã ºi respect pentru cã din preaplinul
calitãþilor sale se revarsã benefic asupra tuturor. Emanã bunãtate
ºi înþelegere, înþelepciune ºi blândeþe, ºtie sã fie om ºi sã fie bun,
aduce în jurul lui pace, liniºte, bucurie ºi luminã.

Peste tot, pe cãrãrile purtate de destin, în relaþiile interumane
a adus cu el omenescul, avâd ca primã nãzuinþã, desãvârºirea omu-
lui. Sub domnia soarelui de primãvarã, roadele celor 60 de ani, încãr-
caþi de împliniri, dau imaginea unui OM al gândului sacru, cu suflet
de creºtin, un nepreþuit model de viaþã ºi creaþie.Urãm domnului
profesor, gânditorului ºi filosofului culturii, sã trãiascã mulþi ani ºi
sã rãmânã cu aceeaºi vigoare ºi prospeþime a capacitãþii de muncã
ºi aceeaºi patimã pentru scris. Sã ne trãiþi întru mulþi ºi fericiþi ani!

Prof. Pavel Panduru

Un „legato peste tãcere“ 
Istoricul ºi filosoful creºtin-ortodox român Alexandru Nemoianu

afirmã cu smerenie, la cei 60 de ani pe care-i împlineºte în primã-
vara aceasta, cã el nu este scriitor. Înþelegem cã la începutul celui
de-al treilea mileniu de la Hristos, când vremea apologeþilor creºtini
a trecut de veacuri, intelectualul care a ales sã se mântuiascã prin
scris — dixit et salvavi animam meam — este o „rara avis“. Totuºi,
bunul creºtin se judecã dupã faptã, iar scriitorul dupã operã. ªi
Alexandru Nemoianu are operã. ªi încã una de substanþã. Non mul-
tum sed multa!

Prin parte poþi cunoaºte întregul, iar prin operã omul, aºa cã
mã voi referi aici la una din creaþiile domniei sale puse la dispoziþia
internauþilor prin Biblioteca on-line: „Fragmente din vremea perse-
cuþiilor“ — o carte eminamente la timpul prezent. 

Robul lui Dumnezeu Alexandru Nemoianu (ca sã-i respect voia
de a nu-l numi scriitor, deºi ar avea tot dreptul sã fie recunoscut
ca atare) strãluceºte prin luciditate ºi smerenie, iubeºte lumea, deºi
trãieºte retras într-o anume „pustie“ din mijlocul ei, o iubeºte pânã
la durere ºi lacrimi, cãci veºtile despre pãcatele lumii, mai ales cele
din þara lui, analizate global în contextul globalizãrii forþate, îi provoacã
efectiv o durere fizicã. Este uimit sã gãseascã în scrierile Dlui Artur
Silvestri propriile sale gânduri, îmbrãcate în alte cuvinte, recunoscân-
du-ºi astfel geamãnul în duh ºi descoperind, la capãtul unui lung
rãstimp de însingurare, cã nu este singur! Mai mult, descoperã cã
nimeni nu e singur... Reflecþiile sale, deºi pesimiste uneori, sunt rea-
liste dar nu exagerate, nu alunecã în extremism ºi nu-i îndeamnã
nici pe alþii sã o facã, nu este un fanatic, este doar un istoric lucid
care analizeazã, în „lumina linã“ a Evangheliei, cursul vremii. Cãci
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îndemnurile sale la trezire ºi „luptã dreaptã“ cu sabia cuvântului lui
Dumnezeu sunt spre însãnãtoºire. 

Fraza lui inspiratã este încununatã cu sclipiri de genul: «Vã
rog sã vã amintiþi (ce blândã adresare!) cã Veºnicia nu este o can-
titate, ci o calitate mai aproape ºi mai actualã decât „realitatea“ care
ne înconjoarã». El însuºi este o realitate transcendentalã, iar textul
lui, o invitaþie la înduhovnicire. Dincolo de analiza fenomenologicã a
planurilor istorice puse în oglindã, ºocheazã francheþea mãrturisirii
crezului christic ºi încercarea de a înþelege mai profund mesajul divin
(„e bine sã ascultãm, Dumnezeu mereu ne spune lucruri de enor-
mã importanþã“). „Sã ascultãm“ spune multe. Se înþelege cã a avut
un bun duhovnic, cãci mai mult decât necesitatea eliberãrii proprii-
lor gânduri este înþelepciunea de a te adãpa din Izvorul libertãþii. 

Pentru mine, ca femeie, recunosc cã este mai puþin obiºnuit
sã constat cã în zilele noastre un bãrbat, intelectual de marcã,
mãrturiseºte în scris — ºi ce scris! — cã se roagã, cã citeºte zilnic
fragmente din Sfânta Scripturã, cã mãsoarã timpul în ritm liturgic,
respectând sãrbãtorile religioase, cã dã sens duhovnicesc faptelor
istorice, inclusiv cotidiene, intuind în tot ce-l înconjoarã „semne“ ale
intervenþiei în viaþa noastrã a proniei divine. Datã fiind înduhovnicirea
de care aminteam, totuºi nu e de mirare cã înaintea lui Dumnezeu
nu existã tânãr sau bãtrân, bãrbat sau femeie, bogat sau sãrac,
învãþat sau neºtiutor de carte. 

Exhaustiv, el remarcã faptul cã întreaga istorie a omenirii se
scrie la timpul prezent. Hic et nunc, adicã în veºnicie, se petrec toate
lucrurile. Persecuþiile primilor oameni care L-au urmat pe Hristos
sunt ºi persecuþiile întâmplate astãzi. Au fost, sunt ºi poate vor mai
fi vremuri când mãrturisirea de credinþã s-a plãtit cu pierderea vieþii
acesteia, spre dobândirea celei viitoare. Dar... nihil sine Deo! Aces-
ta este jertfa ºi ºansa noastrã de mântuire în acest prezent con-
tinuu, timpul lui Dumnezeu. Cãci dacã cineva ºi-ar salva trupul ºi sufle-
tul ºi-l va pierde, ce ar dobândi?

În viaþa retrasã pe care mãrturiseºte cã o trãieºte departe
de þarã, Alexandru Nemoianu recupereazã printr-o anume ascezã
timpul pierdut în lume. A plecat în þara cãutãtorilor de aur ºi a ales
comoara cea mai de preþ a trãirii în Duh ºi Adevãr. Aceastã
descoperire poate veni oriunde, cãci patria creºtinului este „Ierusa-
limul ceresc“, unde matricea pe care o poartã în suflet are locul ei
bine stabilit. 

Cât priveºte „mai binele“ râvnit, pe care unii îl tot aºteaptã de
la „împãrãþia“ lumeascã la fiecare schimbare de regim, el este con-
vins cã nu aici este rãspunsul, cãci pentru bunii creºtini, „Împãrãþia“
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nu e din lumea aceasta. Darul ei însã nu se primeºte cu braþele
încruciºate, ci se dobândeºte prin Faptã. 

Iar Fapta creºtinului Alexandru Nemoianu a fost sã fie apostolatul.
În lumea noastrã secularizatã, dar la fel de idolatrã ca întot-

deauna, cãci singurul zeu pe care îl recunosc toate generaþiile, fãrã
opreliºti, este banul, apostolatul creºtin poate suna ca o predicã în
pustiu. Nu tot aºa suna ºi pe vremea Profeþilor? Cu toate riscurile
asumate, el simte nevoia sã atragã atenþia ºi altora asupra propor-
þiilor mondiale ale dezastrului, nemaiîntâmplate pânã acum — prin-
tre altele, strãdania marilor puteri de a distruge tot ce nu pot
dezbina, nici cumpãra, inclusiv Biserica Ortodoxã Românã! 

Viziunea lui nu este însã catastroficã. El vede cum creºte rãul,
cum îºi schimbã ca un actor mãºtile ºi veºmintele, dar nu se
înfricoºeazã, cãci ºtie cã a primit puterea de a cãlca în picioare ºerpi
ºi scorpioni, ca Marele Antonie. „Sã fim înþelepþi ca ºerpii ºi nevino-
vaþi ca porumbeii“, sã nu ne temem mai mult decât „leii pentru mãgarii
sãlbatici“ — este mesajul acestei admirabile cãrþi, scrisã de un „ne-
scriitor“ de geniu. 

În „pustiul“ aglomeraþiei ºi al indiferenþei în care trãim, acest
mesaj este, ca în muzicã, un „legato peste tãcere“. Peste tãcerea
necuvenitã a prea multora, din pãcate. 

Violeta Ionescu

„Citadela Nemoianu“
Apariþia recentelor scrieri ale domnului Alexandru Nemoianu

„Fragmente din vremea persecuþiilor“ ºi „Semnele vremii“, apãrute
la editura Carpathia Press, în anul 2007, mi le-a semnalat un prie-
ten în modul cel mai simplu: „Ia citeºte, ce pãrere ai?“

Le-am rãsfoit într-o zi cu soare de aprilie ºi cãrþile parcã nu
se potriveau cu vremea. Apoi s-a pus un tâlhar de timp ploios ºi
rece care mi-a furat toatã buna dispoziþie ºi tot n-a fost chip sã o
iau pe îndelete cu cititul. Cu toate astea, în vâltoarea pregãtirii
alegerilor din iunie, douã zile am tot avut impresia cã oraºul ºi ordinea
de drept nu mã mai apãrã ºi musai sã gãsesc o citadelã unde sã
mã ascund de lume ca un asediat. Ideea îmi intrase în subconºtient
ºi într-un moment de luciditate, mi-am dat seama cã citadela aceas-
ta chiar exista: cãrþile lui Nemoianu!

Pentru cã asta e scrierea Nemoianu, o citadelã! Intri acolo
ca într-un labirint unde totul e arhicunoscut. Fiecare dalã de piatrã,
fiecare cãrãmidã, fiecare absidã. Un univers interior care te
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copleºeºte prin grandoarea sa dar ºi te întãrâtã totodatã, între-
bându-te: are ieºire labirintul lumesc?

Intrat în citadela Nemoianu, nu vezi birouri, aparate de aer
condiþionat, calculatoare, xerox-uri, playere, reportofoane. ªi nici
mãcar nelipsitele telefoane celulare. Labirintul acela arhicunoscut
al lui Nemoianu este un labirint de idei. Care-þi trec mereu prin cap.
Care te streseazã zilnic. Dar pentru care n-ai soluþie de vindecare
fiind ºi paradoxul tãu lãuntric ºi tainic. „Eu am ales, din felurite motive,
sã trãiesc izolat, la limita sihãstriei. 

La început, asta a fost greu dar apoi m-am obiºnuit ºi, acuma,
agitaþia ºi aglomeraþia mi se par, concomitent, hazlii ºi producãtoare
de spaimã (sau, oricum, inconfort)“, zice autorul, ºi-l înþelegi perfect.

Pentru cã, ia spune tu însuþi, cititorule: este lumea acesta
perfectã în ciuda avântului nemaipomenit al mijloacelor tehnice pe
care le pune ºtiinþa în mâna noastrã? Nu þi se pare cã lumea intrã
încet dar sigur într-o crizã moralã fãrã de seamãn? Nu-i aºa cã ai
vrea sã faci ceva? Poate chiar ai o soluþie dar nu depinde numai de
tine. ªi domnul Nemoianu are una: „Nu suntem eroi, nu suntem per-
sonalitãþi ce pot înfãptui schimbãri gigantice, dar suntem oameni ºi
ar trebui sã facem ceva pentru a merita sã fim în aceastã condiþie…
dacã nu avem îndrãzneala de a spune adevãrul, mãcar sã nu minþim
deliberat“!

Citeºti ºi te gândeºti întâi ca român: „S-a dus dracu Româ-
nia, nu mai este ce era!“. Apoi te gândeºti cã ai devenit european
degeaba, cã nici Europa nu-i mai breazã! Dl. Nemoianu trãieºte însã
în America, e acolo altfel? Iatã ce ne spune: „Ceea ce se întâmplã
în lume este tragic ºi înspãimântãtor deopotrivã. Statele Unite, pu-
terea cea mai mare pe care istoria lumii a cunoscut-o, au ales sã
umble pe calea brutalitãþii fãrã discriminare, a cruzimii degradante,
a cinismului demonic.“

E vremea persecuþiei popoarelor — ne spune Nemoianu ºi ne
pune în faþã „inegalitatea socialã obscenã“ din SUA unde 0, 5% din
cetãþeni stãpânesc 90% din avuþia þãrii. Hmmm! Cam neisprãviþi
americanii ãia! Pãi la noi, de la zero avere în vremea lui Ceauºescu
am ajuns la 50% în mai puþin de 20 de ani, ia veniþi mãi cow-boy-lor
încoace sã vã înveþe ai noºtri persecuþie a poporului! 

Domnul Nemoianu nu vorbeºte însã de persecuþie în sine ci
se gândeºte la persecuþia creºtinã. ªi porneºte de la exemple con-
crete din SUA, unde Biserica devine subordonatã faþã de dogmele
„religiei“ statale. Dar la noi , în România? Oare nu vedem cum Bis-
erica a ajuns de râsul lumii prin intermediul unor televiziuni „libere“
în cãutare de „rating“? Iatã, cu doar o sãptãmânã înainte de Sfin-
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tele Paºti, vedem cum un cretin ca Diaconescu de la OTV, prezintã
în faþa lumii o sorã nebunã, fugitã din mãnãstire pentru a face praf
onoarea ºi sfinþenia stareþelor care i-au dat hranã ºi gãzduire! 

ªi cazul Tanacu la care face referire Nemoianu în scrierile sale
tot adeptul „oricãrei libertãþi“ Diaconescu, l-a judecat la televiziune.
Incredibil! În România nu Biserica judecã ordinea din interiorul ei ci
televiziunea! Pentru cã în aceasta constã vina propagandiºtilor, spune
Nemoianu. „În chip voit ei au ales sã mintã ºi este mereu cutremurã-
tor atunci când afli cã în spatele spuselor lor s-a aflat mereu doar
voinþa de a nu spune adevãrul. Aceºti oameni nu cunosc ideea de
ruºine moralã, obrazul lor poate fi înroºit doar de palme, iar atunci
când puternicii zilei se schimbã ei vor trece, instantaneu, de partea
celor ce vor fi fiind în fruntea bucatelor.“

Mass-media de astãzi care ne sfâºie creierul ºi la care ºi eu
fac referire în articolele mele, se aflã în mâinile a 90% din politi-
cieni ºi ciocoi postrevoluþionari care umplu astãzi România sub sin-
tagma „oameni de afaceri“. Ne-am adaptat al dracului de repede la
cutumele putregaiului american. Napoleon încercuit în deºert într-o
capcanã a beduinilor striga: „savanþii ºi mãgarii la mijloc!“. Astãzi,
nu savanþii gândesc calea pe care trebuie sã meargã lumea ci politi-
cieni ca Bush, Merkel, Putin iar în România marionetele lor de ne-
simþiþi în frunte cu lingãul de Bãsescu care mai ºi afirmã public, ca
o spurcatã de curvã, cã decât sã sugã la mai mulþi licurici mai bine
sã sugã la licuriciul cel mare american. 

Aceasta este vremea persecuþiilor anti-creºtine — spune Nemoianu
trimiþându-ne sã studiem istoria ei. Zice acesta: „Cu mare greutate
autoritãþile romane au putut fi convinse sã înceapã persecuþia con-
tra creºtinilor. Iniþial, romanii nu înþelegeau ce li se cere ºi de ce.
Dupã ce a început persecuþia, din trufia nebunã a puterii, Imperiul
nu a mai dat înapoi, nu a putut recunoaºte cã face o greºealã. În
aceste condiþii creºtinismul, mai degrabã indirect, prin contrast, a
expus defectele sistemice ale Imperiului, contradicþiile lui interne. Iar
apoi iuþirea prigoanei contra unor oameni care erau recunoscuþi pen-
tru buna purtare a schimbat opinia publicã în favoarea lor ºi împotri-
va autoritãþilor. Persecuþiile au avut un efect contrar pentru Imperiu.
Autoritatea lui moralã s-a prãbuºit, cultul oficial a ajuns de batjocurã,
ºi hidoºenia aparatului represiv a condamnat Imperiul la moarte în
ruºine.“

Eu aº numi fenomenul actual global al decãderii morale nu per-
secuþie anti-creºtinã ci erã postcreºtinã ducând lumea spre apocalip-
sã. Nemoianu ne explicã destul de clar: „În primãvara lui 2002
întreaga lumea a fost adusã la uluire ºi deznãdejde (deocamdatã
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neputincioasã) când George W. Bush a declarat (în binecunoscuta
lui manierã negramaticalã) cã Statele Unite sunt gata sã loveascã
nuclear regimurile ce le considerã „adverse“. În acest context tre-
buie sã ne fie limpede cã tot ce se leagã de istoria creºtinismului
nu a fost vreodatã marginal ori periferic. Din prima clipã, Creºtinis-
mul a lovit în chiar inima „centrului“ puterii lumeºti, Roma, în cul-
mea puterii Imperiului Roman ºi la rându-i a fost lovit în „centru“,
Bizanþ (iconoclasmul), Rusia (bolºevism). Iar noua prigoanã contra
Creºtinismului, care este în desfãºurare, a început în noul „centru“
al puterii lumeºti, „singura“ super-putere. Din cele petrecute pânã
astãzi putem desluºi „modelul“ prigoanei“. „A reapãrut în forþã, spune
puþin mai departe autorul, una dintre cele mai dezgustãtoare for-
mulãri (pe care, naivi, am considerat-o repauzatã odatã cu regimul
bolºevic): „cine nu este cu noi, este împotriva noastrã“. Este inutil
sã ne mai întrebãm ce ar avea în comun asemenea formulare bes-
tialã cu însãºi esenþa libertãþii“.

Era postcreºtinã a început ºi ne va conduce la o lume fãrã
plãmân aidoma broaºtei Barbourula Kalimantanesis descoperitã în
jungla indonezianã Borneo. Amfibianul, recoltat dintr-un pârâu ca
gheaþa, a uimit lumea ºtiinþificã pentru cã nu respira. Presupunerea
cã n-are plãmâni a venit imediat. Fiind unicul exemplar prins, nu se
putea face o disecþie ºi s-a cãutat cu greu un altul. Operaþia a lãsat
savanþii cu gura cãscatã: chiar ºi fãrã plãmâni amfibianul respira
oxigenul din apã prin piele! În apele îngheþate, funcþionarea unui plãmân
ar fi fost mare consumatoare de energie, de cãldurã. 

Aºa ºi lumea de astãzi. Fãrã plãmânul ei (creºtinismul), lumea
va trebui sã-ºi adapteze existenþa trecând prin chinuri groaznice de
supravieþuire. Demersul supravieþuirii însã, fãrã siguranþa ajungerii
la þintã ºi fãrã ajutorul lui Dumnezeu, e un demers sinucigaº.  Putem
noi sã riscãm aceasta din cauza câtorva demenþi care conduc lumea
dupã semnalele „oamenilor de afaceri“? 

Prof. Nicolae N. Tomoniu

Prilej de încântare ºi iluminare culturalã
O carte de un deosebit interes (apãrutã la Carpathia Press,

2007) este „Fragmente din vremea persecuþiilor“ de Alexandru
Nemoianu, cu o Prefaþã de Artur Silvestri ce radiografiazã douã mo-
dele de Reconquista: Pãstor ºi sãmânþã. 

Cartea incumbã eseuri, adnotãri ºi însemnãri fugare scrise de
autor în anii 2005 ºi 2006. Aºa cum ne atenþioneazã, încã de la
început, sunt câteva reluãri din volumele Intâmplãri ºi vise, Tãrâmuri,
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Treziri ºi Acum. Acestea sunt doar elemente anexe ce creioneazã
nuanþãrile mesajului ºi a poziþiei gânditorului creºtin Alexandru
Nemoianu asupra modelului existenþial românesc. 

Cartea se deschide cu capitolul Modelul noii prigoane anti-
creºtine, care, de la primele rânduri, descoperim câteva precizãri,
privind înþelegerea schimbãrilor de regim, concluzionând cã mân-
tuirea nu vine în ºi prin istorie ci la capãtul ei. 

Autorul stipuleazã rolul Bisericii în stat, dar ºi impunerea aces-
tuia faþã de dogmele religiei statale. Acest fapt este relatat prin exem-
plul penibilei înscenãri de la Tanacu. Tragicul eveniment fãcând parte
din multiplele acþiuni ale statului de a goli Biserica de conþinut, ºi
marginalizarea acesteia. 

În Capitolul I, gânditorul creºtin Alexandru Nemoianu îmbinã
într-o sintezã, rareori întâlnitã, cercetarea fenomenului istoric din
unghiul timpului istoric cu demonstraþia filozoficã a fondului spiritual.
Autorul distinge douã modele care au existat ºi existã: unul întemeiat
pe extinderea unor idei (sau principii) ºi altul întemeiat pe pragma-
tism, materialism, câºtig imediat ºi eficienþã. Acestea fiind modele
preluatã de la Roma ºi de la Cartagina. 

În Modelele repetitive ale rãului, abordarea frontalã a percepþiei
cã fiecare generaþie a simþit consecinþele schimbãrii însoþitã de spe-
ranþa în mai bine conduce la inevitabila constatare cã lumea, în care
coexistãm, este o stare cãzutã, contaminatã de rãu, sub pãcat. Exem-
plul elocvent, prin citarea Jurnalului fericirii de Nicolae Steinhardt,
cã din perspectiva creºtinã cartea este o demonstraþie convingã-
toare împotriva totalitarismului. 

Evenimentele din 11 septembrie 2001 din Statele Unite sunt
abordate în capitolul Cine seamãnã vânt..., ele reprezentând furia
celor care pe nedrept sau pe drept, contextã hegemonismul lor ºi
modul în care acest hegemonism ºi l-au exercitat în ultimii zece ani. 

Practica de dublu standard: nu faceþi ce facem noi ci ceea
ce spunem noi, nu este o soluþie pentru SUA, concluzioneazã Alexan-
dru Nemoianu. Exemplificãrile cu unele evenimente din SUA ºi România
din Începutul unor Vremuri de plumb conduc, prin particularitatea
lor, la sensul general cã toate marile fãrã-de-legi urmeazã un plan
care cel mai cutremurãtor a fost arãtat în uciderea Fiului lui Dumnezeu. 

Simptom de putreziciune ºi Note despre imperiu sunt conside-
raþii generale despre problema polarizãrii dramatice a societãþii ame-
ricane. Gânditorul, eseistul Alexandru Nemoianu, stã sub semnul
raþiunii ºi al zodiei intelectului. Ipocrizia sistemului american, candi-
daþii pe care-i propune România la alegerile din 2004, deficienþa
moralã ºi afectivã ºi superficialitatea lor, dar cu un orgoliu gigantic,
sunt elemente ale ateismului ce înjoseºte condiþia umanã. 
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Calitatea textului ºi a demonstraþiei, ceremonia investigaþiei
ºi interpretãrii, în formulãri, uneori aforistice, care prind memora-
bil esenþa gândirii, sunt elemente definitorii ale acestei cãrþi. 

Observaþia lui Artur Silvestri din Prefaþã ºi concluzia la care
ajunge: când pãstorul dispare fãrã a i se afla substitutul, inevitabil,
îºi face apariþia, soluþia miraculoasã ºi tainicã:aceasta moare pen-
tru a face grâul sã rodeascã în viitorul nesfârºit ºi binecuvântat. Pre-
cizia argumentelor din Fragmente din vremea persecuþiilor este
infailibilã. Eseul seduce întâi de toate prin felul cum se articuleazã
ipotezele ºi exemplele reale, ºi prin aspectul clar de construcþie
închegatã, care lumineazã neaºteptat istoria, dar ºi contemporanei-
tatea. Cartea este o sintezã exemplarã de instrucþie ºi talent, deopotrivã
prilej de încântare ºi de iluminare culturalã. 

Al. Florin Þene

Cu discreþie ºi rãspundere despre neam 
Cu discreþie, despre rãspunderea faþã de înaintaºi, despre ros-

tul nostru ca parte dintr-o naþiune. Toate acestea, cuprinse doar
în câteva pagini. Multe SEMNE ALE VREMII sunt adunate aici.  Aºa
s-ar putea defini în formula concentratã, semnificaþia cãrþii „Sem-
nele Vremii. Gânduri ºoptite cãtre Fratele Gavriil de pe Ceahlãu“ ºi
apãrutã la Editura Carpathia Press, carte semnatã de profesorul
Alexandru Nemoianu. 

O personalitate deprinsã cu exerciþiul studiului, precum este
profesorul Al. Nemoianu, chiar ºi în „conversaþiile“ purtate pe inter-
net (aºa cum sunt textele despre care facem vorbire) au alura unor
studii. Autorul porneºte de la o idee, o sintetizeazã, o argumenteazã,
îi aflã miezul ºi îl contureazã. Tehnica-blitz. Lumina din interiorul unui
concept, al unei opinii, se rãsfrânge scurt, penetrant, fãrã divagaþii
ºi alambicuri imaginative. 

Adeseori, de cele mai multe ori, punctul forte al intervenþiilor
care determinã, apoi, o mãrturie interioarã, punctul din eºafodajul
ideilor este România. Þara ca stare de spirit. Þara ca loc existenþial
pentru idei, tradiþii, coordonate pãstrãtoare ale emblemei spirituale
fãrã de care nu am avea identitate. 

„Toþi suntem condamnaþi la veºnicie“, afirma undeva autorul,
(pag. 21), în sensul cã, fiecare preluãm o parte din ceea ce numim
de obicei specific naþional, emblemã spiritualã, tradiþie, elemente care
nu se pierd ºi avem datoria sã le îmbogãþim, sã le pãstrãm, sã fim
rãspunzãtori faþã de perpetuarea lor. Rãspunderea ºi responsabili-
tatea faþã de înaintaºi îºi are ºi conotaþii afective ºi educaþionale în
chiar persoana profesorului, care nu se putea sã ignore ceea ce a
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moºtenit spiritual, mai ales cã este de formaþie ºi istoric ºi arheo-
log. Tradiþia poate fi, în esenþa sa, pentru noi, românii, „un model
existenþial“ în care se include ºi credinþa ortodoxã. Fãrã a mai fi nevoie
de alte argumente.  Ideea cã suntem „o verigã“ din lanþul vieþii spi-
rituale specificã neamului nostru îl face pe omul de culturã sã con-
sidere foarte importantã aceastã conjuncturã numitã „prezent“. Acel
„acum“ obligã la relaþionarea cu ceea ce a fost, ceea ce ni s-a trans-
mis printr-un COD SPIRITUAL. 

Þara este „piatra din capul unghiului“. Zãdãrnicia ºi finitul nos-
tru pãmântesc, nu se cade sã ne domine. Dimpotrivã, modelul pre-
decesorilor este acela de rezistenþã în timp a esenþei noastre naþionale.
DATORIA NOASTRÃ ca parte dintr-un întreg este cheia de boltã a
acestor texte care se constituie în mãrturii interioare într-o întreagã filo-
zofie de viaþã exprimatã în mesaje scurte, pline de înþelepciune. 

Întreaga carte este ca o construcþie verticalã. Opinii ferme,
pãreri constituite în ani ºi ani, trãite, simþite, argumente de gând
ºi suflet, o carte din care se poate învãþa sã fim confesivi ºi demni,
consecvenþi ºi îndatoritori, reflexivi ºi explozivi. Dupã caz. 

Veronica Bãlaj

Ad honores, ab immo pectore!
Întotdeauna momentele aniversare au o oarecare încãrcãturã

emoþionalã ºi afectivã, care te transpune într-un obiectivism cât mai
autentic. În cadrul acestui obiectivism ºi realism, mã simt deosebit
de onorat cã am ocazia sã scriu câteva gânduri omagiale, pentru Dom-
nul Profesor Alexandru Nemoianu, deºi condeiul poate rãmâne în
acest caz fãrã cernealã iar slovele de prisos deoarece personali-
tatea ºi realizãrile Domniei Sale vorbesc de la sine. Încerc cu sfialã
ºi smerenie sã aºtern pe hârtie câteva gânduri ºi simþãminte, ce
mi se îndreaptã acum, la moment aniversar spre Domnia Sa, deºi
nu sunt eu cel mai potrivit ºi avizat a face, poate, acest lucru.
Modesta mea încercare are ca notã dominantã uimirea ºi totodatã
admiraþia stârnitã de personalitatea Domnului Profesor. Deºi nu
încerc ºi nici nu mi-am propus a satisface pretenþiile cititorilor,
pentru cã existã ºi vor mai apãrea comentarii avizate ºi poate chiar
biografii minuþioase pe care nu încerc eu sã le egalez sau sã le
depãºesc, dar cred cã scriitorii sau mânuitorii cuvintelor cu greu
vor putea exprima cu suficientã claritate ºi precizie adevãratul portret
al dascãlului, istoricului ºi Omului Alexandru Nemoianu.

Se spune despre „destinul“ uman cã numai atunci este valoros
ºi împlinitor când urmãreºte un scop ºi un ideal înãlþãtor, nobil. Or,
astfel de „destine“ nu pot fi rânduite aici pe pãmânt, în trecerea noas-

22



trã de meteorit prin înveliºul vieþii, decât prin grija ºi nemãrginita
dragoste a Pãrintelui Ceresc. Un astfel de destin valoros îl poartã
ºi Domnul Alexandru Nemoianu, pe care, personal, l-am privit, încã
din copilãrie, ca pe un om care trãieºte în legendã ºi se miºcã pe
coordonate cu totul speciale, într-o lume cu mirabile dimensiuni; iar
noi, pentru cã nu putem defini cu precizie acest perimetru miracu-
los, îl numim simplu legendã vie. ªi, ca în toate legendele, pãstrãm
acel grãunte al realitãþii „istorice“ ale contemporanului nostru pen-
tru a încerca sã parcurgem mereu uimitoare peregrinãri, eliberate
de orice constrângeri, în preajma Domniei Sale.

Vorbeam despre dânsul ca despre o persoanã aureolatã de
legendã, nu pentru cã ar fi un introvertit lipsit de comunicare ci
datoritã faptului cã îºi trage seva din însãºi familia  Boldea, care
poartã pentru zona Banatului acel iz de legendã. 

Am avut neasãmuitul prilej, în primul rând sã mã nasc la
Borlovenii Vechi, satul de obârºie ºi „Edenul“ pãmântesc al lui Alexan-
dru Nemoianu. Nu au existat, pentru mine, cel nãscut la sat ºi ple-
cat apoi la ºcoli, ideal mai mare ºi mai râvnit decât sã mã întoarc
la ai mei, pentru ai mei. Nicãieri pe lume nu te poþi realiza mai
deplin ca în locurile de obârºie. Chiar ºi atunci când eºti plecat
departe de ele trãieºti, sufleteºte, pe aceste locuri. Filosoful Blaga,
sculptorul Brâncuºi, muzicianul Enescu au vorbit în creaþiile lor despre
locurile de obârºie. Întoarcerea la obârºii înseamnã o preþuire a lor,
o datorie moralã faþã de cei din jurul nostru. Revenirea la izvoare
nu înseamnã, cum greºit se crede, uneori, plafonare ºi uniformizare.
Universul cel mare nu se deschide numai în strâmtoarea unei sãli
de bibliotecã ci ºi acolo unde, cum spune marele Eminescu, poþi
„s-auzi cum iarba creºte“. Am învãþat toate aceste lucruri urmând
exemplul Domnului Nemoianu, care, an de an, trecea Oceanul din
îndepãrtata Americã pentru a sorbi din necreata energie ºi liniºte,
ce înconjoarã aceste tãrâmuri de basm ºi legendã.

L-am cunoscut pe Domnul Profesor la Borloveni. De fapt,
m-am nãscut cunoscându-l în fiecare varã când venea din America
ºi admirându-l datoritã faptului cã provenea din acea familie despre
care bunicii mei îmi povestiserã multe lucruri, vestitã pentru altru-
ismul ºi omenia ce o caracteriza. Mai târziu am avut prilejul sã-l cunosc
mai bine prin intermediul scrierilor. O vie impresie a produs cartea
„Borloveni“, dar ºi celelalte ediþii memorialistice ºi eseistice, care
pot concura cu multe altele consacrate în literatura noastrã.
Ataºamentul Domnului Profesor Nemoianu faþã de tot ceea ce este
valoare, sfinþenie ºi sentiment, reiese pregnant din ultimile apariþii:
„Fragmente din vremea persecuþiilor“ ºi „Semnele vremii“ care conþin
eseuri ºi adnotãri ale autorului. Faptul cã majoritatea scrierilor Dom-

23



niei Sale pot fi încadrate în tipare ºi nuanþe patristice, mã gândesc
cã se datoreazã nu numai sensibilitãþii specifice  scriitorilor  creºtini
ci mai ales faptului cã Alexandru Nemoianu a ajuns la ceea ce noi
încã tindem, ca expresie a stãrilor trãite la Borloveni.

Prof. drd. Petricã Zamela

O realitate de care avem nevoie 
Alexandru Nemoianu, admirabilul nostru contemporan din Ame-

rica, „rãmas — acolo unde e — un adevãrat reazem al spiritului tradiþiei
româneºti“, vegheazã ºi trãieºte clipa ºtiind cã „nimeni nu este sin-
gur“; cu noi fiind Dumnezeu. De peste ape, îndemnul cald „sã nu
ne fie fricã“, sã ne pãstrãm credinþa moºtenitã, ca niºte adevãraþi
„tradiþionaliºti“, cu inima sus cãtre Dumnezeu, încrezãtori în noi ºi
în taina locului, vine ºoptit prin paginile cãrþilor Domniei Sale. 

Cãrþile Domnului Alexandru Nemoianu „dezvoltã în mod natu-
ral opera de gânditor creºtin, fiind un punct de vedere nou ºi arti-
culat asupra modelului existenþial românesc“. Este OMUL care crede
în ADEVÃR, ºtiind cã doar El ne face liberi. „Adevãrul este o Per-
soanã ºi mai exact, Una care cuprinde, într-un întreg de o fiinþã,
Adevãrul, Calea ºi Viaþa.“ 

ªi mie îmi place expresia Dlui Artur Silvestri „Enigma prin Nea-
muri“. „Ceva nevãzut, de demult, ce uneºte ºi întregeºte indiferent
de timp ºi spaþiu. Venind din vãile Almãjului, unde „oamenii lui sunt
doina, începutã cine ºtie când ºi care se continua mereu aceaºi în
fond ºi mereu tânãrã ºi fermecãtoare în formã, în forma nouã în
care se îmbracã“, îl regãsim adesea pribegind prin locurile dragi,
cu ochi de prunc, cu ochi de adult, cu sufletul încãrcat de acelaºi
miraj. Probabil în tainicul lumii îndepãrtate, asemenea unui cãlugãr
vizionar, prin rugãciunile sale, retras din rãutatea lumii, ne-a facut
o radiografie completã a vremurilor ce le trãim. 

Într-o societate bulversatã de multã „politichie“ ºi confuzie,
m-am aplecat în aceste zile asupra cãrþilor Domniei Sale, ºi m-am
oprit asupra unor „Fragmente din vremea persecuþiilor“, o carte de
eseuri ºi „însemnãri rãzleþe“ ºi adnotãri scrise de autor în anii 2005
ºi 2006. Dacã nu aº cunoaºte drumul Domniei sale, citindu-l, aº fi
fost convinsã cã mã aflu în faþa unei cãrþi scrise în chilia unui blând
monah ce încearcã sã descifreze ecuaþia lui Dumnezeu. ªi cred cã
pentru dânsul nu existã necunoscute. Biblia i-a fost abecedarul, isto-
ria, ºi celelalte ºtiinþe. Harul divin se primeºte prin credinþã ºi multã
rugãciune. Dumnezeu l-a mângâiat la vreme pentru vremuri... Pen-
tru Alexandru Nemoianu „lumea aceasta, în care trãim, este o stare
cãzutã, contaminatã de rãu, sub pãcat. Ea este stãpânitã de pute-
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rile rãului ºi acestea nu pot oferi decât o iluzie, o minciunã / o fraudã,
singurul rod ce îl poate zãmisli „tatãl minciunii“. 

Suntem în prag de alegeri. Poate ar fi bine sã meditãm la spu-
sele „Înþeleptului din America“. Fiecare din noi având un „rol unic“:
„Diversitatea uluitoare a evenimentelor istorice, „schimbãrile“ de care
vorbeam, sunt toate ocazie, posibilitate, pentru fiecare persoanã de
a alege între bine ºi rãu ºi, astfel, putinþa de mântuire. Formele sub
care suntem chemaþi la participare sunt mereu noi ºi fãrã prece-
dent ºi de aceea alãturarea la bine sau la rãu tot mereu va fi fãrã
echivoc.“

Dl. Alexandru Nemoianu ne avertizeazã cã, „împlinirea perso-
nalitãþii umane, mântuirea ei, nu vine în ºi prin Istorie ci la capãtul
ei. Dar cele spuse la nici un caz nu înseamnã cã în existenþa sa
pãmânteascã omului i se cere sã fie pasiv, detaºat, „neangajat“. E
dovada adâncii înþelegeri pravoslavnice a rostului individului cãci
aºa aratã Sfântul Teofan Zãvorâtul „Nimic nu vine fãrã trudã. Aju-
torul lui Dumnezeu este întotdeauna alãturi de noi ºi gata sã se
iveascã, dar el se dãruie doar acelora care cautã ºi trudesc ºi încã
mai vârtos acelora care cãutând îºi istovesc tot talentul ce le-a fost
dat ºi abia atunci, cu toatã inima îºi înalþã glasul strigând: «Doamne
ajutã-mã!»

Alexandrul Nemoianu — „un truditor“ al neamului! Sfinþenia „locu-
lui“ o trãieºte tainic. ªtie cã dãruind, va dobândi! Un OM puternic,
avându-l pe Dumnezeu alãturi. 

Alexandru Nemoianu — un scriitor complex. O profunzime
ºlefuitã, alãturi de oameni, naturã, necuvântãtoare, într-un „Rai în
care ne-a vrut Dumnezeu“. Un fin observator al Lumii, ce ºtie ce
înseamnã „jertfa“, arãtându-ne drumul spre ADEVÃR, SPRE MÂN-
TUIRE. 

Nu am citit niciodatã ceva atât de compact în câteva fraze.
O trecere fireascã de la adevãr ºi religie, loc ºi lume. Domnia sa
meritã sã fie încurajat! Mai are multe de spus! Rãmân chiar la convin-
gerea cã ar trebui sã-i scoatem separat, într-o carte, frazele înþelepte
pline de tâlc ºi adevãr, adevãrate poveþe. 

Citindu-l, m-am cutremurat cum a gândit în anii trecuþi ºi ce
se întâmplã astãzi; modul Domniei Sale de a vedea lumea este impre-
sionant. Aºa o vãd ºi eu... o nebunie în plus. Globalizarea, religia,
problemele social-economice sunt prinse perfect. Aºa ºi este. Un curaj
uimitor! Nici nu ai spune cã ar fi arheolog sau istoric... mai degrabã
sociolog... ºi cred cã ar fi fost un Patriarh bun... Pe aceeaºi linie
cu Iustin Pârvu... 
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ªi eu... sunt contemporanã cu acest OM! Alexandru Nemoianu
„e o realitate izbitoare“. O realitate de care avem nevoie. Cu Dum-
nezeu înainte, Domnule Alexandru Nemoianu!

Mariana Gurza

Scrisoare cãtre domnul Alexandru Nemoianu
Domnule Alexandru Nemoianu, 
Am citit cartea dumneavostrã „Fragmente din vremea persecu-

þiilor“ ºi am simþit nevoia sã las deoparte orice demers exegetic ºi
sã mã adresez direct, printr-o scrisoare în care, de la bun început,
sã exprim sentimentele mele de admiraþie pentru curajul de a expune
în acest eseu o atitudine civicã, la care îndemnaþi cititorii. 

Sunt profesor ajuns la vârsta de 70 de ani, am trãit multe
din experienþele regimului totalitar, am încercat foamea ºi umilinþa,
dar credinþa în Cel de Sus, în pãrinþii mei ºi în dreapta lor atitudine,
cuminte ºi nerãutãcioasã, m-au ajutat sã traversez cu bine þinutul
vieþii din România de dupã al Doilea Rãzboi Mondial. 

Exprim aici solidaritatea cu ideile expuse în eseu, l-am citit cu
condeiul în mânã ºi mi-am notat: întemeierea demersului pe fapte
istorice incontestabile, a celor douã modele imperiale, cel roman
(structurat pe idei) ºi cel cartaginez — pe pragmatism; ideea mo-
delelor repetabile, potenþial pozitive sau negative. Ideea modelelor ucise
de comuniºti m-a determinat sã scriu ºi sã public o carte, „Modelul
meu“, despre marii dascãli ai ªcolii Pedagogice din Buzãu; proble-
ma fiecãrei existenþe omeneºti, a fiecãrui neam ºi a fiecãrei societãþi
care „sunt chemate sã aibã un rol unic“. Cel aflat de domnia vostrã
este un model exemplar; ideea globalismului susþinut prin arme; com-
plicitatea faþã cu diavolul; tulburãtoarea idee cã este de luat în seamã
convingerea fiecãrui individ „dacã un om, un român este convins ºi
tot este ceva“. Eu cred cã cei conviºi de adevãrurile expuse în eseu
sunt nu mulþi, ci foarte mulþi. 

Sunt ºi eu un român convins de ideile expuse atât de clar ºi
într-o elevatã formã literarã. 

M-am apucat de scris ºi publicat cãrþi dupã pensionare, dând
un semn modest de atitudine civicã ºi bucurie intelectualã. 

Similitudinea ideilor doar ca declaraþie de bune-intenþii spre a
vã procura vreo satisfacþie ar fi „apa chioarã“ dacã nu aº fi scris o
carte / „Galeria cu ploºniþe“, în care mi-am mãrturisit gândurile cu
cea mai mare bunã-credinþã de care sunt în stare, ca un gest civic,
ca o atitudine, faþã de ce a fost la noi ºi vãd cã se repetã ºi la alþii
mai «deºtepþi ºi mai democraþi“.
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Cu acordul domniei voastre vã pot trimite cartea în formã elec-
tronicã spre a vã convinge cã nu vã scriu aceste rânduri decât
dintr-un onest sentiment de solidaritate cu cei care au detectat Rãul
ºi cautã sã se depãrteze de el. 

Vã înþeleg perfect sentimentele ºi vã admir pentru curajul de
care daþi dovadã supunând unui demers critic acut politica impe-
rialã a Americii, cea care se aflã actualmente „în frunte“. 

M-a impresionat alãturi de logica demonstraþiei ºi mijoacele
prin care aþi reuºit sã mã faceþi sã citesc cu condeiul în mânã ºi
sã notez adevãruri ca acestea: „un rãu corectat prin alt rãu“, „imbe-
cilii utili ai momentului“, „sã fim de partea victimelor ºi a celor care
pierd“, un nobil îndemn la atitudine civicã ºi creºtinã, semnalizarea
coordonatelor decadenþei: domnia proºtilor, nãvala mârºãviei, trãdarea
oamenilor cumsecade. 

Aþi evidenþiat cu claritate în eseul dumneavoastrã aceste indu-
bitabile „semne ale tiraniilor putrede“.

Am citit de curând douã cãrþi excepþionale despre care ºtiam
ºi nu mi-au cãzut în mânã: „Parfum ºi flori pentru Algernon“. 

Am avut o adevãratã revelaþie citind în eseul domniei voastre
cã „iadul este o infinitã putoare“ ºi am plusat, poate, cã ceva în lumea
de azi are o asemãnare perfectã cu zãdãrnicia personajului Grenouille,
cel care îºi desãvârºeºte „opera“ ucigând douãzeci ºi cinci de tinere
nevinovate. Sã fie oare crima mobilul acestei lumi în care trãim spre
a ne desãvârºi percepþia vieþii ca respiraþie ultimã a celui mai desãvârºit
parfum?

Eseul domniei voastre este un excelent semnal de alarmã. 
Dar nu vã temeþi, existã în lumea de azi ºi conºtiinþe, clare ºi

pure ca picãtura de rouã de pe stratul de gând (trifoi pitic) pe care
l-am vãzut astãzi la prima orã a dimineþii aici, la Shanghai, unde mã
aflu pentru ºase luni. Aici unde am vãzut atâtea minunãþii în singu-
rul imperiu care a rezistat ºi unde am trãit zilele trecute experienþa
unui jaf pentru banii pe care-i aveam în buzunar. În bãtaie de joc,
din cei 220 de yoani, jefuitorii mi-au lãsat doar unul singur. Semn
al milei jefuitorilor trãitori în Marele Imperiu Chinez. 

Ultimul gând în loc de încheiere: Sunt oameni care, aflaþi de
partea Binelui, þin treazã conºtiinþa unei naþii. Sunt din structura
coloanei vertebrale a poporului în mijlocul cãruia au trãit ºi s-au format.
Ei ne reprezintã ºi ne fac cunoscuþi lumii. Sunt intelectualii noºtri exem-
plari, din categoria aleasã, din tagma cea mai de sus a unei naþiuni.
Domnul Alexandru Nemoianu mã reprezintã ºi pe mine prin tot ce
face, prin tot ce scrie ºi-I mulþumesc. Aº dori ca mãcar aceste ultime
cuvinte sã vadã lumina tiparului ºi sã fie modesta mea contribuþie
la susþinerea ideii cã oricât de mare ar fi rãul sau „oricât de negru
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ar fi dracul“, cel scormonitor ºi batjocoritor, cu oameni ca scriitorul
Alexandru Nemoianu ºansele de a pune stãpânire pe omenire sunt
doar posibile, nu ºi realizabile.

Cu deosebitã stima, Aurel Anghel 
16.04.2008 Shanghai, China 

Modelul arhaic 
Motto: „Sã-þi pierzi un ochi, o ureche, o mânã, 

un picior, dar sã nu-þi pierzi credinþa.“
Sunt cuvintele tatãlui meu Ion I.I. Anghel, Parnod, din comu-

na Cocora, judeþul Ialomiþa. Le-am auzit de la el când s-a întors pe
jos de la Cotul Donului. Ne-a mai spus un adevãr care abia acum
mã tulburã pofund. „Voi m-aþi adus acasã“. Îi vãd chipul frumos, de
þãran, om fãrã ºtiinþã de carte, doar o clasa la ºcoalã dar ºi cu
ºtiinþa — fãrã de asemãnare — a vieþii. El ne-a învãþat cum sã trãim.
Este ºi acum în viaþã, mutat la o sorã la Ploieºti ºi priveºte mirat
cum s-au dus trei din copiii lui, tace îndelung, nu mai doreºte nimic
ºi cu o cutremurãtoare luciditate, întreabã din când în când pe sora
mea: „Când se întoarce Aurel din China?“

Aceste gânduri îmi sunt rãscolite de scrierea inconfundabilã
a domnului Alexandru Nemoianu, dãruit nouã de Dumnezeu ca sã
ne recunoaºtem tiparele, arhetipurile din care ne-am zãmislit ca neam
ºi sã nu uitãm, indiferent unde ne-ar risipi soarta. ªi mai ales „sã
nu ne pierdem credinþa“. 

„Gândurile ºoptite“ au harul inconfundabil de a coagula fluidul
ce ne cuprinde în elementul solid de care avem atâta nevoie. Suntem
încã în stare fluidã, cãutãm fãgaºe, alunecãm încã în dispersia clipei
istorice ºi va trebui sã alcãtuim acea materie care sã ne conþinã ºi
pe care nimic sã n-o mai poatã descompune sau risipi. Este cu atât
mai remarcabilã opera domnului Alexandru Nemoianu, cel care prin
centrifugarea istoriei timpului sãu se aflã acum departe. Depãrtarea
ar putea fi la suprafaþã motiv de dispersie a gândului, dar iatã cum
tot depãrtarea e în acelaºi timp ºi temeiul vederii de sus spre a þine
împreunã ceea ce risipeºte un popor care, vãzându-se liber ºi neavând
din ce trãi, migreazã „unde vede cu ochii“. 

Modelul românesc este o fiinþã greu de pus cu faþa în jos,
greu de supus ºi de imitat. Am traversat o istorie milenarã, ne-am
pãstrat locul, deºi am fost aºezaþi „în calea tuturor rãutãþilor“. Alexan-
dru Nemoianu noteazã un surprinzãtor adevãr: „…modelul românesc
este nespus de încãpãþânat ºi are o vitalitate care dovedeºte multe
lucruri.“
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Fusesem „adus în fiinþã“, vieþuiam aproape inconºtient, aveam
sentimentul apartenenþei, dar iatã cum un text citit cu emoþie mã
lumineazã ºi mã face pe deplin conºtient de „multe lucruri“. 

Alegerea binelui din jur s-a produs firesc ºi marele noroc pe
care l-am avut a fost sã am în jurul meu pãrinþi, oameni simpli, dar
modele inconfundabile de omenie ºi moralitate. Nu i-am auzit vorbind
de rãu pe alþii, mama, când auzea pe alþii vorbind de rãu „schimba
vorba“, bunica se uita lung ºi adânc în ochii celui pornit pe rãu ºi-l
descumpãnea. Tata ne îndemna permanent ºi ne ameninþa cu bãta-
ia sã nu furãm, ne asigura cã avem ce ne trebuie, ºi dacã nu avem,
ne va da Dumnezeu când va crede el ce ne lipseºte. Viaþa a dove-
dit cã are dreptate. Nici în cele mai vii închipuri nu aº fi crezut cã
voi ajunge profesor, cã voi cânta la vioara, cã voi scrie cãrþi. Toate
au venit firesc pe fãgaºul destinului meu ºi mulþumesc lui Dumnezeu
cã mi le-a dãruit. 

Modelul Binelui se formeazã în timp din modele simple, din
fapte, ºi nu din vorbe. A sãri în ajutorul altuia era în familia mea
cea mai frumoasã faptã, a ospeþi un trecãtor era pentru tata o
bucurie. Stãtea la vorbã cu cei care ne aduceau fructe de la munte
ºi poveºtile lor, cu cei care ne aduceau var ºi pãcurã la poartã, cu
marchidanii care vindeu pânze ºi stofe. Aºa a dormit o noapte la
noi un elev de la ªcoala Comercialã din Buzãu, orfan de rãzboi care
vindea mere. Peste ani a ajuns directorul Direcþiei Finaciare la Buzãu,
ne-am recunoscut ºi am devenit prieteni. 

Coagularea unui popor este acest fel de „alte lucruri“ despre
care citesc cu uimire în cãrþile domnului Alexandru Nemoianu, ridicate
la înaltul grad de idei fãrã moarte privind „încãpãþânatul meu neam“
din care fac parte cu adânc respect. 

Vânturãtori de rãu au fost ºi vor fi desigur mulþi printre noi.
Ei se aflã ºi printre alte neamuri ce s-au coagulat în istorie, impor-
tant rãmâne însã altceva. Aderarea conºtientã la fluidul din care faci
parte, alinierea conºtientã la acele molecule care limpezesc ºuvoiul.
Pe fundul râului rãmâne materialul care se aºeazã în straturi, este
acea materie ce stã pe pietre ºi care te descumpãneºte o clipã,
aluneci, te þii tare ºi mergi mai departe. 

Aºa înþeleg eu, citind aceste cãrþi, demersul de înaltã intelec-
tualite al sentimentului românesc pe care îl detectez în fiecare cuvânt
scris despre coagularea tradiþiei. Citesc despre rolul bisericii, ca ele-
ment de coagualare a neamului meu ºi înþeleg ºi mai bine de ce
acest dar primit de SUS a fost obiectivul major al luptei comuniºtilor.
Descumpãnirea în credinþã ºi pierderea ei putea fi mortalã pentru
neamul meu ºi nu a fost. Izolarea celor care au þinut-o vie, arestarea
ºi uciderea multor feþe bisericeºti a dus la încrâncenare. Suntem
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un neam „încãpãþânat“, reþin aceastã sintagmã în care mã regã-
sesc. ªi mulþumesc autorului Alexandru Nemoianu cã mã face ºi
mai conºtient de misiunea mea pentru zilele ce mai am de trãit. 

În semn de înalt respect adaug aici douã din poeziile mele:
Bunica: „Bunica mea se ruga, / Murmura rugãciuni / Cu ochii

spre lunã, spre o stea / Care era doar a mea. / Cãlãtorea atât
de departe / Trecea de atâtea ori peste moarte / ªi se întorcea
dintre stele / Sã lumineze cu ele / Rugãciunile mele. / Acum ea
se roagã în flori / Plâns de rouã în zori / Fãrã ºtiinþã de carte /
Fãrã fricã de moarte / Nãvãdeºte din stele ºi flori / Chipul mamei
mele în zori / Rostesc, Doamne ºi eu rugãciune / Pânã steaua mea
va apune.“ (Rescrisã 19.11.2007)

Învãþãturi: „Firul de mohor / M-a învãþat / Cum se acopera
câmpia, / Cum sã caut în iarbã / Poezia. / Macul din lan / M-a
dãdãcit an de an / Varã de varã, / Cum sã adun literã cu literã /
Snopul uriaº cât câmpia / sã colorez cu roºul lui / Poezia. / Pãlãmi-
da m-a sfãtuit / Sã învelesc puf cu puf câmpia / sã pitesc în uºorul
ei / Poezia. / Cicoarea mi-a arãtat / Cum curge din cer / Varã
de varã / Culoarea albastrã / Îmbrãþiºând toatã câmpia, / Cum
sã iubesc ºi sã pier / În braþele ei… / Peste tot / Poezia. / Buni-
ca m-a dus / la Altar / M-a învãþat sã fac prima cruce / Un preot
bãtrân / cu mult har / mi-a picurat / Sfânta împãrtãºanie. / ªi
tot acolo am luat / Prima Sfântã Grijanie. (Rescrisã 19.11.2007
Buzãu)

Mai stau o vreme la Shanghai. Aceste ultime zile stau sub unda
binefãcãtoare a spiritului din cãrþile scriitorului român Alexandru
Nemoianu. 

Cu bucurie, Aurel Anghel

Spirite alese. Cu referire la scrierile
Dlui Alexandru Nemoianu 

Sunt copleºitã de scrierile Dlui Alexandru Nemoianu. Am înþe-
les cu ce har l-a înzestrat Dumnezeu. ªi ºtiu cât este de greu sã
exprimi în cuvinte unele mesaje Divine, pe de o parte spre a
nu micºora importanþa de care erai conºtient în timpul primirii mesaju-
lui, iar pe de altã parte sã nu pari infatuat sau ridicol chiar în faþa
semenilor sau, pur ºi simplu, sã nu fii înþeles. Am experienþã cât
de cât în acest domeniu, fiindcã am scris ºi eu despre mesaje Divine
în cartea „Clipa de Luminã“ ºi de aceea ºtiu cã nu existã cuvinte
corespunzãtoare pentru a relata îndeajuns de clar un fapt. Am þinut
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sã redau citate din scrierile Domniei Sale, considerând cã astfel nu
voi reduce din importanþa lor.

„De unde acest DOR ce-i arde pe români? / E viiturã sfântã
rãmasã din strãbuni? / E tainã pomostitã în funduri de fântâni?“
Am început cu aceste versuri, respectiv cu întrebarea care, pe de
o parte nu-mi dã pace, deºi sunt conºtientã cã nu-i voi afla nicio-
datã rãspuns, iar pe de altã parte aducându-i mulþumiri lui Dum-
nezeu fiindcã Neamul Românesc poate fi unic, diferenþierea de alte
Neamuri fãcându-se prin sentimente înãlþãtoare, sufleteºti, încãr-
cate de frumos, de iubire pentru Neam ºi Rãdãcina de unde aces-
ta lãstãreºte.

Dacã din cartea intitulatã: „Semnele vremii. Gânduri ºoptite
cãtre fratele Gavriil de pe Ceahlãu“, am citi mãcar o frazã ºi
anume: „Iarãºi ºtiu cã Nera curge limpede, cã pãdurea de sub
Semenic stã în picioare ºi cimitirul („mortãria“) din Coasta Casei Bol-
dea mã aºteaptã primitoare“ — am afla cã Dl. Alexandru Nãmoianu
stabilit de câtva timp în America ºi-a lãsat sufletul în România, þara
de baºtinã. Iar aceasta li s-a întâmplat ºi fraþilor întru Neam ai Dom-
niei Sale, de asemenea stabiliþi pe alte meleaguri. „Românii plecaþi
din þarã s-au preschimbat prin a-ºi uita limba maternã, dar nu ºi-au
schimbat firea, au rãmas credincioºi modelului esenþial Românesc“
— spune Dl. Alexandru Nemoianu, cutreierând cu sufletul þinuturile
natale, mai ales locurile de tainã.

Crezul pe care-l are Domnia Sa despre Neam ºi Spaþiu, respec-
tiv Neamul Românesc ºi România þinut „special“, unul dintre centrele
sfinte „rãmãºiþã pãstratã prin har, pe care Dumnezeu le þine Sieºi
spre mãrturie ºi sub un Gând pe care nu îl putem pãtrunde“, întãreºte
cele spuse de mine în materialul intitulat „Viziune despre România“
— publicat în „Revista Societãþii Scriitorilor Români“. De asemenea
prin destãinuirea „Hristos — Luminã Linã care ne copleºeºte“, ne
îndeamnã sã credem cã Dl. Alexandru Nemoianu este un spirit la
nivel înalt, legãtura permanentã cu Divinitatea fiindu-i hrana care
multor pãmânteni le-ar fi de folos.

„Vechimea Neamului Românesc nu o vom putea stabili nicio-
datã, ci doar o putem contempla“, „este dintotdeauna, din veºnicie,
o lume care dãinuie din vreme post-edenicã“ — spune Dl. Alexandru
Nemoianu. „Scriu din dragoste pentru Neam, aºa cum simt sau aºa
cum mi se porunceºte prin inspiraþie ºi dintr-un loc pe care doar îl
bãnui“ — spune Domnia Sa, prin aceasta susþinându-mi convingerile
din motto-ul pe care l-am aºezat la începutul volumului intitulat „Clipa
de Luminã“ (editura Miracol, 2001): „Din anii pe care i-am trãit pânã
acum ºi din evenimentele prin care am trecut, am înþeles cã fiecare
lucru în parte, are legãturã cu un alt lucru, cã aici pe pãmânt nimic
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nu este întâmplãtor ºi cã acolo sus este cineva care vede tot, ºtie
tot, iar eu fãrã ajutorul lui, nimic nu pot, nimic nu sunt“.

Mesajele Divine le considerã „daruri pe care le primim întot-
deauna sub forme pe care mintea noastrã nu le poate închipui, per-
cepe ci doar contempla în umilinþã“. Spun eu acum: „Doar cei ce
primesc mesaje Divine pot înþelege acest aspect“. Respectul pen-
tru Neam ºi Tradiþie, respectiv dintre Neam ºi Loc, aducerea ade-
sea în discuþie a luptei dintre Bine ºi Rãu, dovedesc încã o datã cã
Dl. Alexandru Nemoianu a rãmas credincios seminþiei din care se
trage, ºi cã, mãcar prin atragerea atenþiei în cuvinte scrise sã ajute
la aºezarea Binelui pe o treaptã pe care Rãul nu-l va putea atinge.
Este dorinþa fiecãrui om cu spirit sãnãtos, ales, indiferent în ce parte
a globului pãmântesc ar fi stabilit cu trupul. Spirite curate precum
Dl. Alexandru Nemoianu poate cã nu sunt multe, dar Slavã Domnu-
lui cã existã, iar prin existenþa lor Neamul Românesc nu va avea
decât de câºtigat.

Ioana Stuparu

Un însingurat în cãutarea comunitãþii:
Alexandru Nemoianu

Orice individ cu oarecare conºtiinþã de sine, care, deci, cugetã,
gândeºte, se teme de Necunoscut. De aici ºi expresia deja stan-
dardizatã ºi devenitã un loc comun atât în eseuri literare sau socio-
logice, cât ºi în tratate de psihologie: „teama de necunoscut“. Ca
atare, decizia de a emigra este un act de voinþã greu de luat ºi,
mai ales, de înfãptuit. Emigrarea este dãtãtoare de angoase ante
ºi post factum, dar, mai ales, este însoþitã ºi de o suferinþã pro-
fundã atunci când ea este echivalentã cu „drumul fãrã întoarcere“:
ruperea oricãror legãturi cu rudele, cu „neamurile“, cu locurile natale,
cu Þara, în genere, înseamnã, realmente, o des-þãrare, o înstrãi-
nare deplinã. Dar dimensiunea tragicã ºi absolutã a emigrãrii este
datã de situaþia în care nici nu-þi gãseºti rolul potrivit în noul loc de
vieþuire, când nu te integrezi în societatea adoptivã. În acest caz,
nu eºti doar un pribeag, ci ai decãzut la statutul chiar mai grav decât
ceea ce juridic se cheamã un „apatrid“.

Pentru a înlãtura chinul suportat de emigrant se recurge,
aproape spontan — în virtutea, probabil, a unui ancestral instinct de
supravieþuire — la constituirea de comunitãþi etnice, naþionale, în cadrul
cãrora se recreeazã „neamul“, matricea naþionalã, în care se rein-
stituie „natul“, datele locului natal, caracteristicile, tradiþiile defini-
torii ale „neamului“, ale Patriei pãrãsite din varii motive.
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Cuvântul latinesc ºi, totodatã, strãromân, patria înseamnã „loc
natal“, iar expresia ad patres înseamnã „la pãrinþi“, la genitori, la
cei care þi-au dat naºtere. Patriotismul înseamnã, aºadar, dragostea
faþã de pãrinþi, de locurile natale ºi, prin extrapolare, de neamul din
care faci parte, de Patrie. Patriotismul la români, este, esenþialmente,
ortodox, el fiind, în genere, o dimensiune creºtinã. Cum, însã, s-a
constatat, la români, existenþa unui paleocreºtinism, se poate spune
cã patriotismul este, deci, o trãsãturã înscrisã în matricea ances-
tralã, strãromânã, traco-daco-geticã.

Decalogul este baza moralei creºtine. Dar, sub diverse for-
mulãri, Decalogul se distinge în etica tuturor popoarelor conºtiente
de sine. Deci, putem conchide cã, în mod categoric, Decalogul este
baza moralei general umane. Or, porunca a cincea ne îndeamnã:
„Cinsteºte pe tatãl tãu ºi pe mama ta, ca sã-þi fie bine ºi sã
trãieºti ani mulþi pe pãmântul pe care Domnul Dumnezeu þi-l
va da“ (Ieºirea, 20, 12). A cinsti pe pãrinþi înseamnã a-i iubi, a ascul-
ta de ei, a nu-i supãra, a-i ajuta la nevoie ºi a ne ruga la Dumnezeu
pentru ajutorarea lor. Aºadar, porunca a cincea a Decalogului ne
porunceºte sã fim patrioþi!

Bestiarul postdecembrist
Lectura fie ºi rapidã a culegerii de eseuri Fragmente din vre-

mea persecuþiilor (cf. http://bibliotecaonline.files.wordpress.com
/2007/03/fragmente-din-vremea-persecutiilor.pdf) ne relevã, în mod
categoric, faptul cã Alexandru Nemoianu este un pribeag român orto-
dox care nu s-a înstrãinat de Patria sa ºi, în ciuda vicisitudinilor sorþii,
a dezamãgirilor trãite dupã emigrare, nu a abandonat lupta pentru
a-ºi pãstra identitatea naþionalã. Mai mult, a cãutat sã-ºi recreeze,
într-adevãr, în S.U.A., micro-comunitatea naþionalã pe care sã se
sprijine ºi, totodatã, sã extindã ºi sã consolideze Românismul în noile
condiþii de viaþã, de la antipozi.

Fireºte, din pasajele referitoare la anii tinereþii, la vizitele în
locurile natale, rãzbate un aer elegiac, uºor paseist, dar oricum,
revigorant atât pentru el, care retrãieºte sentimentele din vremea
copilãriei ºi adolescenþei, cât ºi pentru noi, cei rãmaºi acasã, care
le aflãm citindu-l ºi constatãm cã, iatã, avem români rãspândiþi în
lume care nu ne uitã, se gândesc la noi, suferã pentru noi, dar ne
ºi îndeamnã sã nu abandonãm lupta.

Fãrã îndoialã, depãrtarea de þarã, însingurarea de þarã ºi chi-
nurile calvarului pribegiei i-au mãrit sensibilitatea ºi l-au fragilizat,
sporindu-i suferinþa, dar regãsirea comuniunii româneºti l-a întãrit
ºi l-a pregãtit pentru luptã. Din unele pasaje, modul cum îºi
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exteriorizeazã ideile, sentimentele, îndemnurile la acþiune ºi chiar
acuzele aduse unor indivizi din Þarã sau din afara ei ne amintesc de
figura legendarã a þãranului român, care, chemat la luptã sã apere
hotarele þãrii, dezlega calul de la plug ºi, cu arma la brâu, pleca
direct pe front. Pentru Alexandru Nemoianu frontul este peste tot,
fiindcã este vorba de un front de idei, în care se contrapun ideile
moralei ortodoxe româneºti cu ale „moralei“ sataniste occidentale,
de sorginte mondialistã.

Comuniunea de idei ºi sentimente cu românii din Statele Unite,
precum ºi cu aceia din România l-au determinat sã ne împãrtãºeascã
din experienþa sa de viaþã spre a nu repeta greºelile lui ºi ale alto-
ra ca el, sã învãþãm din ele ºi sã evitãm suferinþele pe care le trã-
iesc emigranþii ºi, în genere, cei care se trezesc, dezamãgiþi, „în
þara tuturor posibilitãþilor“, când constatã cã nici acolo nu „umblã
câinii cu covrigi în coadã“.

Ca român ºi patriot, Alexandru Nemoianu este ipso facto,
naþionalist ºi creºtin în linia sa genuinã, ortodoxã, a creºtinismului.
În mod regretabil, el constatã, aºa cum am constatat ºi noi, cei de
aici, cã patriotismul a ajuns o valoare socialã ridiculizatã sau chiar
blamatã de cohorta „analiºtilor“ internaþionaliºti postdecembriºti, pe
care el îi subsumeazã în sintagma „ideologia descurajãrii“: «În Româ-
nia lupta contra „neamului“ se dã prin „ideologia descurajãrii“», de
sorginte occidentalã, în speþã mondialistã.

Sunt memorabile analizele pe care le face unor astfel de indi-
vizi, precum Andrei Pleºu ºi Haº-eR Patapievici. «În esenþã, lupta
se dã împotriva „modelului existenþial românesc“, a înþelegerii
româneºti a rostului vieþii, a diferenþei dintre „bine“ ºi „rãu“. Aceastã
luptã are un scop sinistru.

Surparea identitãþii naþionale, a valorilor care susþin aceastã
identitate, reprezintã pasul decisiv în doborârea credinþei în rostul
istoric al unui Neam. Iar dupã ce aceastã încredere ar fi doborâtã,
trecerea sub ocupaþie strãinã, fizicã ºi moralã, ar fi un pas prea

lesne de fãcut. Promovarea acestei „ideologii a descurajãrii“
este rostul actualelor administraþii din România. Un simptom al mo-
dului de acþiune — modus operandi — al acestei ideologii l-am vãzut
la începutul lui Martie, 2006. Într-un interviu, Horia Roman Patapie-
vici, o figurã dubioasã a noilor conducãtori din România ºi care are
„meritul“, de neinvidiat, de a fi autorul unora dintre cele mai obscene
insulte la adresa Neamului Românesc ºi care, în chip sfidãtor, a fost
instalat ca „Preºedinte“ al Institutului Cultural Român, a prezentat
un „program“ de lucru cu „diaspora“ româneascã. Un program abso-
lut jalnic.
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Horia Roman Patapievici (secondat ºi, poate, direct consiliat
de cãtre, întotdeauna prezentul, Vladimir „Tismeneanul“) afirmã cã
se trudeºte sã organizeze un soi de conferinþã a circa douãzeci de
profesori de limba românã de pe la felurite Universitãþi din S.U.A.
(…). În fond, el (HRP) nu fãcea decât sã înfãþiºeze o cutremurãtoare
sãrãcie de gândire ºi imaginaþie.»

Sau: «Andrei Pleºu nu poate înþelege cã „modelul existenþial
românesc“, înþelegerea româneascã a diferenþei dintre bine ºi rãu,
este o stare indivizibilã ºi indestructibilã, care se þine cu jertfã ºi cu
emoþionantã credinþã. Excepþiile la care se referã Andrei Pleºu nu
au legãturã cu „diaspora“, au legãturã cu psihologia „elitei de maha-
la“, cu acei intelectuali români care sunt mereu gata sã îºi schimbe
culoarea ºi convingerea, la voia stãpânitorului vremelnic. Între mem-
brii „diaspora“ sunt oameni de nimic, dar ei sunt din aceiaºi cate-
gorie cu cei care, azi, insultã simbolurile româneºti, scriu blasfemii,
de felul „Evangheliºtilor“ (Alina Pippidi-Mungiu) sau laudã nãtângele
obscenitãþi anti-naþionale ale unui Horia Roman Patapievici.»

La aceste observaþii extrem de pertinente mai adaug doar
o remarcã: noi, în România, trãim, deja, într-un regim de ocu-
paþie, suntem sub ocupaþia Tranziþiei, dirijatã de organizaþii externe
ºi impusã nouã de cozile de topor din Þarã!

Pe alocuri, totuºi, Alexandru Nemoianu ne cere, nouã, citito-
rilor, scuze cã are la adresa unor asemenea indivizi un „limbaj vio-
lent“ sau, mãcar, neacademic. Aceste „scuze“ sunt, se pare, expre-
sia delicateþii sale funciare, de român plin de omenie ºi, totodatã,
de creºtin învãþat „sã-ºi iubeascã aproapele“, chiar ºi pe „duºmanul
sãu“! De aceea, asemenea „fineþuri“ — chiar dacã nu sunt doar li-
terare, ci sunt expresia unui comportament de creºtin convins — lasã
impresia cã el îi trateazã pe aceºti indivizi ca pe un fel de piatrã intratã
în pantof, pe care o dai afarã ºi mergi mai departe, eventual dupã
ce ºchiopãtezi puþin. Mie mi se pare cã un asemenea tratament
delicat este, în primul rând, caduc: odatã intrat în arena luptei, tre-
buie sã-þi tãbãceºti pielea, trebuie sã te aºtepþi „sã o încasezi“ ºi,
mai ales, trebuie sã înveþi sã ripostezi. Iar, în orice luptã, regula de
bazã este aceasta: „Cine dã primul, dã de douã ori!“ Pentru cã, prac-
tic, trebuie sã dea o singurã datã, ca sã fie lovitura decisivã. Aces-
ta este ºi principiul strategic esenþial al acestei epoci de ameninþare
termonuclearã: cã trebuie sã dai primul lovitura, altfel nu vei mai
avea timpul real de ripostã! În al doilea rând, un asemenea trata-
ment delicat minimalizeazã periculozitatea acestor indivizi: ei nu sunt
niºte bagatele, ci, aºa cum am mai spus-o în alte articole, ei sunt
vectori ai rãzboiului axiologic dus contra României. Ei sunt unii
dintre membrii Coloanelor a V-a ºi a VI-a, care poartã rãzboiului
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axiologic contra valorilor româneºti, ridiculizându-le, bagatelizându-le,
distrugându-le ºi, apoi, înlocuindu-le cu non-valori, cu „valorile“ occi-
dentale, de esenþã satanistã, în fruntea cãrora troneazã obþinerea
profitului cu orice preþ, inclusiv cu hecatombe de cadavre. 

În profund contrast cu peroraþiile antiromâneºti, antiortodoxe
ºi antipatriotice ale unor Andrei Pleºu, Alina Mungiu-Pippidi, Haº-eR.
Patapievici, Dorin Tudoran, Vladimir Tismãneanu-Tismineþki, Gabriel
Andreescu, Mircea Mihãieº et ejusdem farinae, Alexandru Nemoianu
constatã cã, în Occident, patriotismul — patriotismul lor, al occiden-
talilor! — are valoare, este pus pe primul loc, dar în detrimentul celor-
lalþi, al celorlalte „Neamuri“. Culmea este cã patriotismul însuºi este
invocat ca paravan în denumirea unei legi teroriste, cum este chiar
Patriot Act, prin care se încalcã, în S.U.A., drepturile cetãþeneºti
elementare, deoarece, sub pretextul luptei universale contra tero-
rismului, s-a legiferat „ascultarea convorbirilor telefonice ºi inter-
ceptarea, supravegherea corespondenþei normale ori electronice,
arestãrile arbitrare, bunul plac al poliþiei ºi securitãþii (i. e. CIA, FBI
et comp.)“. 

Dar S.U.A. au început sã aplice politica „dublului standard“:
ceea ce este valabil pentru ele ºi/sau pentru amicii lor (care vor fi
fiind ãia?!), nu se aplicã ºi altora; adicã, pe româneºte zis, „pentru
unii mumã, pentru alþii ciumã!“. Iar exemplul „Marelui licurici“ a fost
luat de „licuricii mici“.

La câþiva ani de la atacul desemnat prin grafia americanã
ca fiind „9/11“, Alexandru Nemoianu face unele consideraþii situa-
te în „trendul“ general al comentariilor despre acel eveniment. Para-
doxal este faptul cã, deºi românul-american Alexandru Nemoianu
deplânge tragedia cãreia le-au cãzut victime circa 3.000 de oameni
(printre care ºi câþiva români!), punând aceastã tragedie, ca ºi ofi-
cialitãþile americane ºi þuþãrii lor, în spinarea unor teroriºti arabi,
totuºi, chiar el îºi exhibã starea dubitativã, scriind: „Ceea ce a uluit
din capul locului a fost ineficacitatea monumentalã a serviciilor de
securitate americane. Cum este cu putinþã ca aceste servicii, plãtite
cu bugete de miliarde de dolari, bugete mai mari decât cele ale
majoritãþii þãrilor lumii, sã nu aibã idee de ce se punea la cale? Ce
scuzã vor putea invoca incompetenþii directori ai acestor agenþii?“

La fel s-au întrebat, între timp, ºi mulþi alþii, ceea ce a dus,
însã, la apariþia altor elemente ºi argumente care pot sã susþinã
teoria contrarã celei afiºate de Comisia 9/11 a oficialitãþilor ame-
ricane (comisie care seamãnã, prin concluzii, cu Comisia Warren,
referitoare la asasinarea preºedintelui J. F. Kennedy): anume, tot
mai mulþi analiºti independenþi ºi Serviciile Secrete din tot mai multe
þãri sunt înclinate sã creadã cã prãbuºirea Turnurilor Gemene a fost
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provocatã de atacul regizat de cãtre înseºi autoritãþile americane,
ca sã aibã ca pretext desfãºurarea rãzboiului mondial contra tero-
rismului. Elocvent, în acest sens, este faptul cã ºi un american
get-beget ca James Bamford, autorul celebrelor cãrþi The Puzzle
Palace ºi Body of Secrets, vorbeºte despre acest pretext în ultima
sa lucrare, A Pretext for War: 9/11, Iraq, and the Abuse of Amer-
ica’s Intelligence Agencies (cf. link-ul http://www.amazon.com/Pre-
text-War-Americas-Intelligence-Agencies/dp/B000C25WQS/
ref=pd_sim_b_title_2). De altfel, Thierry Meyssan fusese primul care
a stârnit un mare scandal când, în martie 2002, a publicat cartea
11 septembre 2001 L’EFFROYABLE IMPOSTURE, prin care a con-
trazis poziþia oficialilor americani, spunând, încã de pe coperta cãrþii,
„cã nici un avion nu a lovit Pentagonul!“ ºi cã totul fusese o înscenare.

Concepte dialectice
De fapt, consider cã nu este nimic paradoxal în mirarea com-

patriotului nostru, deoarece toate analizele sale au la bazã o dialec-
ticã nativã, intuitivã, proprie omului care gândeºte fãrã sã se opreascã
la suprafaþa lucrurilor ºi care, deci, vede cu ochii minþii inclusiv ceea
ce alþii, mai puþin meditativi ºi pertinenþi, nu observã. Pe de altã parte,
dialectica este ºi în natura lucrurilor. „Dialectica naturii“, despre care
scria Engels, are o raþiune, la care meritã sã revenim ºi sã cugetãm.

Sub acest aspect vreau sã relev incompletitudinea cu care
tovarãºul nostru de idei ºi de luptã întru românism, Alexandru
Nemoianu, trateazã globalismul ºi pe unii reprezentanþi ai sãi. Glo-
balismul, fiind un concept, are, ca noþiune logicã, o maximã gene-
ralitate; totodatã, fiind o formã de miºcare a umanitãþii spre ceva,
spre un progres indefinit, sã zicem, are, în conþinutul sãu, niºte trãsã-
turi contradictorii, ca orice concept dialectic. La fel se poate spune,
de exemplu, ºi despre alt concept, „diaspora“, referitor la care chiar
A. Nemoianu discerne: «Fenomenul „diaspora“ este strãvechi. (…)
El (fenomenul) a fost întâlnit din antichitate ºi, apoi, mereu pânã în
zilele noastre. Iar astãzi, „globalismul“ i-a dat o amploare efectiv fãrã
precedent. Zeci de milioane de oameni se mutã dintr-o parte în alta
a lumii în cãutare de oportunitãþi. Configuraþia unor continente se
schimbã ºi „cazul“ S.U.A. este, poate, cel mai ilustrativ. Mutarea
unui numãr tot mai mare de sud-americani la nord de Rio Grande
schimbã total S.U.A. Aceºti oameni nu mai sunt separaþi sufleteºte
de Neamul din care provin, sunt separaþi de distanþã ºi de circum-
stanþele imediate ale traiului. În plus, aceºti oameni dobândesc o
mai largã ºi, fãrã îndoialã, mai corectã înþelegere asupra complexi-
tãþii lumii în care trãim, în ansamblu ºi în detaliu. Ca observaþie
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generalã este de subliniat cã, în majoritatea covârºitoare, membrii
„diaspora“ reprezintã un beneficiu pentru Neamul din care provin.
În condiþii adverse, ei dovedesc cã sunt competitivi ºi egal capabili
sã înfrunte rigorile societãþilor celor mai înaintate ºi, în plus, con-
tribuie substanþial la susþinerea economiei þãrii din care au plecat.
Membrii „diaspora“ demonstreazã în mod absolut eroic felul în care
valorile perene ale unui Neam pot fi ºi sunt menþinute în lume, atunci
când cei care le profeseazã cred în ele ºi nu le considerã decor.»

Printre aceºti eroi se numãrã, evident, ºi românul-american
Alexandru Nemoianu. Cel puþin pentru faptul cã recunoaºte starea
în care se aflã ºi ni se confeseazã nouã, cu sinceritate ºi, totodatã,
cu generozitate, ca sã ºtim ce ne aºteaptã dacã apucãm „pe cãi
greºite“; pardon, am vrut sã zic „pe cãi strãine“, eventual chiar ame-
ricane. Dar, prin asta, prietenul nostru trebuie sã admitã cã, implic-
it, globalismul are ºi niºte trãsãturi pozitive, nu numai negative, ºi,
ca atare, trebuie sã ºtim sã i le decelãm spre a le dezvolta în folo-
sul nostru, al tuturora, nu sã fie utilizat doar în detrimentul nostru
ºi în folosul acelui „unu la sutã“ din populaþia S.U.A., de care autorul
aminteºte frecvent!

Un efect pozitiv al globalismului este chiar reþeaua Internet,
graþie cãreia corespondãm ºi ne citim unii pe alþii rapid, chiar dacã
ne aflãm la antipozi. Aºadar, globalismul nu trebuie incriminat glo-
bal, la grãmadã, fiindcã riscãm sã aruncãm, din copaie, ºi copilul,
odatã cu apa murdarã! De altfel, în faimoasa lui carte, Galaxia Guten-
berg, Marshall McLuhan anticipase, încã din 1962, cã, prin extin-
derea exponenþialã a publicaþiilor ºi a reþelelor de radio ºi televiziune,
„Planeta va deveni un sat global“!

Tot prin aceastã grilã de descifrat contradicþiile — dialectice,
evident — trebuie descifratã ºi postura realã, dincolo de aparenþe,
a lui George Soros, pe care Alexandru Nemoianu îl invocã în textele
sale, în mod expres, sau când se referã la emulii sãi „fripturiºti“.
Pe Soros îl calificã, în genere, drept „finanþist internaþionalist“, „glo-
balist“ ºi, evident, are dreptate. Deoarece ºi-a rãspândit tentaculele
„caracatiþei Soros“ în toatã lumea, ceea de constituie o formã a glo-
balismului. Dar, nu trebuie uitat cã Fundaþia Soros pentru o Soci-
etate Deschisã a fost datã afarã din China, din Rusia, Ucraina, din
Croaþia ºi s-a încercat chiar din Serbia. De ce oare, dacã era atât
de „deschisã“, de sincerã?! Simplu: pentru cã a încãlcat legile þãrilor
în care se infiltra; pentru cã aplica „dublul standard“: termenul
„deschisã“ era aplicabil celorlalþi, ca sã aibã graniþele ºi instituþiile
deschise la penetrarea oamenilor speciali ai Fundaþiei, ea fiind, în
esenþã, închisã privirilor celorlalþi. Altfel spus, Fundaþia Soros pen-
tru o Societate Deschisã este o foarte abilã organizaþie de spionaj
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sub toate aspectele: este un aspirator de informaþii din toate dome-
niile. Dar patronul ei, George Soros, nu este un globalist, un mon-
dialist decât în acest sens: sã i se dea lui voie sã pãtrundã peste
tot, ca sã îºi aproprieze informaþiile de care are nevoie pentru
îmbogãþirea lui ºi a celor care-l manevreazã. Dar, evident, dacã nu
este un globalist, nu trebuie sã credem cã ar fi, prin contrapoziþie,
un naþionalist: ar fi o gravã eroare din partea noastrã! Deoarece
George Soros este doar un reprezentant, un pion, de fapt, al unor
organizaþii transnaþionale, de facturã imperialistã, care, sub masca
mondialismului, acþioneazã contra mondialismului, spre a deruta
lumea, spre a „ºterge urmele“, a tulbura mai bine apele ºi a „pes-
cui în ape tulburi“. Pentru demonstraþie, sã ne închipuim cã sinarhii
Jean Monnet, Conrad Adenauer, Robert Schuman º.a., care au fãcut
Uniunea Europeanã (fostã Piaþa Comunã, fostã Comunitatea Eco-
nomicã a Cãrbunelui ºi Oþelului), ar fi putut sã introducã moneda
unicã europeanã nu la 1 ianuarie 2002, ci, de exemplu, în 1984 —
asta ca sã ne amintim de cartea 1984, a tizului sãu, George Orwell.
Acum sã ne amintim ºi de toamna anului 1992, când George Soros
a „provocat cãderea pound-ului britanic ºi, implicit, a Bãncii Naþionale
Britanice“ (cf. http://www.wall-street.ro/articol/Money/32558/
George-Soros-mai-mult-decat-un-investitor.html)! Amintiþi-vã cã, pen-
tru a se lãuda mai mult, George Soros a fãcut chiar ºi un filmuleþ
romanþat despre acea afacere, cu titlul „A spart Banca Angliei“,
„afacere“ în urma cãreia, se comenta euforic atunci, ar fi câºtigat
circa douã miliarde de dolari. 

În cartea lui Miguel Pedrero, Corupþia marilor puteri. Strate-
gii ºi minciuni în politica mondialã, recent tradusã în româneºte, se
spune cã, de fapt, ar fi câºtigat nu douã, ci 10 miliarde de dolari!
Þinând cont de secretul care învãluie asemenea escrocherii — numite,
eufemistic, „speculaþii financiare“ —, sunt tentat sã admit suma
dezvãluitã, acum, de Pedrero. Dar, indiferent care ar fi fost suma,
esenþial e de ºtiut cum a fost posibilã escrocheria: prin specularea
diferenþei de curs dintre marca germanã, în care cumpãrase Soros
acþiuni ºi alte titluri valorice, ºi lira britanicã, în care convertise el,
ulterior, pachetele de acþiuni deþinute. Dacã ar fi existat numai mo-
neta unicã euro, nu ar mai fi existat diferenþa de curs, iar „cel mai
mare speculant financiar Soros“ nu ar mai fi putut face nimic. Con-
cluzia: sub aspectul unificãrii internaþionale a sistemului monetar, glo-
balismul este un act sanogen, fiindcã îi exterminã pe speculatorii
financiari, care, prin acþiunile lor dolozive, ruineazã economiile unor
þãri întregi, cum s-a întâmplat acum câþiva ani în Asia de Sud-Vest.
ªi, cum vã mai amintiþi, „tartorul“ a fost tot Soros. Dar, sub aspectul
acþiunii absconse a Fondului Monetar Internaþional — o formã pernicioasã
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a mondialismului —, globalismul este criminogen. Dovada o fac þãrile
care, ca Argentina, Rusia, România etc., au aplicat „reformele“ pro-
puse de F.M.I. ºi care s-au ruinat. Toatã lumea ºtie cã, în timp de
rãzboi, specula — în special de alimente — era pedepsitã prompt ºi
radical: cu împuºcarea pe loc. Speculaþiile financiare internaþionale
nu sunt pedepsite, deºi au acelaºi efect: înfometarea unor popoare
întregi. Dar ºi speculaþiile financiare intra-naþionale au acelaºi efect.
Aºa s-au îmbogãþit parveniþii Retrovoluþiei din decembrie 1989, care,
acum, conduc România în condiþiile în care discrepanþele sociale au
ajuns la fel ca în S.U.A., iar românii, în imensa lor majoritate, trã-
iesc sub limita sãrãciei sau, când pot, iau calea pribegiei pentru a
munci, la „negru“, în Italia, Spania, Grecia, Israel etc. 

E necesar sã menþionez cã, în cartea sa, comentând atacul
9/11, Miguel Pedrero face trimitere ºi la lucrarea „ziaristului de
investigaþie Bruno Cardeñas, 9-11. Istoria unei ticãloºii, lucrare de
referinþã legatã de conspiraþia care se ascunde în spatele atentatelor
din New York“, ºi relevã: «…uimeºte faptul cã unii dintre foºtii con-
ducãtori ai guvernului american au ºtiut cã urmau sã se producã
atentatele din 11 septembrie înainte ca acestea sã aibã loc. Cert
este faptul cã, în data de 10 septembrie, la bursa de valori nord-
americanã s-au realizat o serie de operaþiuni referitoare la firmele
care aveau sã fie cel mai afectate în urma atacului terorist — anu-
mite companii de asigurãri, firme cu sediul în turnuri, companii aeriene
ale cãror avioane au fost sechestrate etc. Aceste operaþiuni spe-
culative, cunoscute sub numele de „opþiuni de vânzare“, au adus
câºtiguri incredibile unui grup de „iniþiaþi“, adicã unor indivizi care
ºtiau cã a doua zi se va produce un mare atentat.» Despre aseme-
nea suspecte speculaþii financiare s-a vorbit ºi în presa noastrã, prin
preluãri din presa strãinã, încã la începutul lui 2002. Apoi, Pedrero
citeazã din Cardeñas: „S-a putut dovedi faptul cã cea care gestionase
miºcãrile [speculative] era compania lui Alex Brown, filiala nord-ame-
ricanã a Deutsche Bank, la conducerea cãreia se afla, de puþin timp,
Buzzy Krongard, în prezent numãrul trei în C.I.A. În plus, Alex Brown
are legãturi cu o corporaþie comercialã, Carlyle Group, al cãrei direc-
tor executiv este Frank Carlucci, fost secretar de stat pentru Apãrare
ºi apropiat al lui Donald Rumsfeld, cel care astãzi ocupã aceeaºi
funcþie“.

Deci, unii mor în prãbuºirea WTC regizatã de oficiali, iar ofi-
cialii câºtigã bani de pe urma prãbuºirii ºi, cu deplinã ipocrizie ºi
cinism, organizeazã comemorãri în amintirea victimelor. Aceasta-i
America înfricoºãtoare în care s-a refugiat de comunism Alexandru
Nemoianu, care, acum, deziluzionat ºi alarmat, ne descrie situaþia
nefericitã a S.U.A. — care impun unora „cu bomba“, altora cu F.M.I.,
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la fel ca nouã, modul de viaþã american ca fiind the best one way
— ºi, tot el, oricum, ne încurajeazã spunând cã, totuºi, „în România
încã e bine“! 

Valorile fundamentale româneºti
În opinia mea, este esenþial sã renunþãm la formula maniheistã

de a aprecia lucrurile, la disjuncþia absolutã — alb sau negru — pe
care o utilizeazã, acum, „analiºtii“ de doi bani, precum ºi dogmaticii
rãmaºi printre noi: „Comunismul (adicã Socialismul) a fost exclusiv
rãu“, fãcându-se, astfel, ecoul unui „gânditor american“, actorul de
mâna a doua ajuns preºedintele S.U.A., Ronald Reagan, care vor-
bea despre Comunism (adicã Socialism) ca despre „Imperiul Rãu-
lui“. Gândirea dialecticã surprinde o variaþie multiplã de nuanþe, care,
tocmai ele, fac posibilã trecerea de la o stare la alta. Remarcabil
este faptul cã ºi gândirea autorilor Sfintei Scripturi era dialecticã.
De exemplu, când Dumnezeu a fãcut Lumea, a trecut de la o zi la
alta în mod treptat ºi insesizabil ºi, pentru a marca aceastã trecere
treptatã, se spune: „ªi a fost searã ºi a fost dimineaþã: ziua întâi“
(Facerea, 1, 3). Iar dupã fiecare zi de muncã se repetã ca o litanie:
„ªi a fost searã ºi a fost dimineaþã: ziua a doua“ (idem, 1, 6); „ªi
a fost searã ºi a fost dimineaþã: ziua a ºasea“ (idem, 1, 28). Dar
Dumnezeu, în omniscienþa Lui, nu precizeazã când s-a terminat ziua
întâi ºi când a început a doua, ºi nici când a început dimineaþa sau
când s-a sfârºit seara. Noþiunile „searã“ ºi „dimineaþã“ au rolul toc-
mai de a releva trecerea insesizabilã de la zi la noapte ºi de a insista
asupra faptului cã lucrurile, ca ºi ziua ºi noaptea, nu sunt absolut
albe sau negre: ele sunt despãrþite printr-o serie infinitezimalã de
nuanþe de gri. Tot aºa adevãrul este — într-o exprimare paradoxalã
a unui mare filozof român al matematicii, Imre Toth — „limita spre
care tinde la infinit un ºir de afirmaþii riguros false“!

Alexandru Nemoianu aminteºte adesea de proporþia de „unu
la sutã“ din populaþie reprezentatã de bogãtaºii din S.U.A., care aca-
pareazã peste 90 la sutã din avuþia þãrii, iar „restul“ de 99 la sutã
din populaþia S.U.A. deþine doar 10 la sutã din averea naþionalã!
Confirmând, recent, aceastã disproporþie necreºtineascã, ba, aº
putea zice, de-a dreptul satanistã, un ziarist releva, rezumând un
material din Financial Times, situaþia de-a dreptul înfricoºãtoare la
care s-a ajuns în ceea ce priveºte discrepanþa existentã atât în S.U.A.
ºi în Marea Britanie, cât ºi pe plan mondial: „Acest stat (S.U.A.)
are peste 3,1 milioane de milionari în dolari ºi 460 de miliardari.
Împreunã, aceºtia reprezintã 1% din populaþia þãrii. S.U.A. este (sic)
urmatã de Japonia în topul þãrilor cu cei mai mulþi milionari în dolari,
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765.000, ºi de Marea Britanie — cu 557.000. Regatul britanic este
locul unde numãrul milionarilor a consemnat, anul trecut, cea mai
mare creºtere, de circa 40 la sutã (vezi Adrian Popa, „Bogãtaºii
lumii, imuni la criza financiarã“, în Evenimentul zilei, nr. 5148, 22
aprilie 2008, http://www.evz.ro/articole/detalii-articol/800725/
Bogatasii-lumii-imuni-la-criza-financiara/). 

Acestea sunt etica ºi echitatea democraþiei americane ºi a
lumii libere: libere sã moarã de foame. Dar, dacã te exprimi astfel,
eºti acuzat cã eºti „nostalgic“ sau chiar „comunist“! 

„Conºtiinþa de sine este conºtiinþa nefericitã“, spune Hegel.
Alexandru Nemoianu a ajuns la conºtiinþa de sine a emigrantului ºi,
de acea, are parte de nefericirea provocatã, cum singur recunoaºte,
de înºiºi membrii familiei. Pentru cã a ajuns — de-acolo, de la antipozi
— sã înþeleagã lucrurile din România, în toatã grozãvia lor, anume
cã înlãturarea „comunismului“ — din care el fugise — nu a reinstau-
rat dreptatea, ci, dimpotrivã, a dus la mai multã nedreptate, pen-
tru aceastã concluzie fireascã, deci, a ajuns sã fie etichetat de unii
membri ai familiei, de prieteni, poate, ca „legionar“, „comunist“: «Ceea
ce se întâmplã în România este încã mãrunt. În partea de lume în
care trãiesc, sub 1% din populaþie stãpâneºte peste 90% din avuþia
celei mai bogate þãri din lume. Diferenþele sunt obscene! Iar acest
„model“ este promovat în lume cu bomba! Dar mai este ceva. Efectele
se vãd ºi se vor vedea încã mai bine în câþiva ani. Efectiv, un pumn
de oameni strigã cu disperare ºi lacrimi adevãrul ºi sunt marginal-
izaþi, ignoraþi ºi, foarte curând, persecutaþi fizic. (Nu vreau sã devin
personal, dar am fost numit, în familia mea, ba nebun, ba comu-
nist (?!), ba legionar (?!). Încercând sã spun cã nu pot fi toate în
acelaºi timp a fost zadarnic.» Zadarnic pentru aceia, dar nu pentru
noi. Pentru cã noi suntem mai receptivi la argumente, mai ales pen-
tru cã simþim pe pielea ºi pe buzunarul nostru „binefacerile“
democraþiei emanate de Retrovoluþia din Decembrie, democraþie ase-
zonatã cu directive impuse de U.S.A. (Uniunea Sovieticã Ailaltã) ºi
de Uniunea Europeanã.

Trebuie sã recunoaºtem cã este o veritabilã dramã sufleteascã
ºi, totodatã, social-politicã, sã fii injuriat cu epitete contradictorii ºi
nu de fitecine, ci de înºiºi membrii familiei tale, care, de bine, de
rãu, te cunosc mai profund decât alþii ºi, deci, ar trebui sã te înþe-
leagã, sã te preþuiascã! La prima vedere situaþia pare o comedie,
dar este, mai degrabã, o tragi-comedie, care, în fond, este tot o
tragedie. ªi aceastã neînþelegere, aceastã lipsã de comunicare se
produce deoarece mulþi oameni nu vor sau, mai grav, nu mai pot
sã distingã adevãrul nici când li-l bagi cu forþa în ochi. Aceasta-i con-
secinþa marii manipulãri contemporane comise de organizaþiile oculte,
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care, ca sã ne prosteascã, sã ne hipnotizeze, sã ne diminueze capa-
citatea de împotrivire ºi de rezistenþã la agresiune, se servesc de
niºte indivizi ca Alina Mungiu-Pippidi, H.-R. Patapievici, Elie Wiesel,
Radu Ioanid, Mircea Mihãieº, Andrei Pleºu, Andrei Oiºteanu sau
Tismãneanu-Ticãlosu’ (vezi „Tismãneanu-Ticãlosu’ ºi Bãsescu Bengosu’“,
în SANTINELA, nr. 13, ianuarie 2007, pag. 8-9, pe http://www.stra-
jerii.ro/santinela013.pdf.).

Alina Mungiu-Pippidi, Mircea Mihãieº, Gabriel Andreescu,
Vladimir Tismãneanu-Tismineþki, Mircea Dinescu et comp. au ºi o
mare contribuþie la agresarea valorilor naþionale, la denigrarea Nea-
mului Românesc, dupã cum am relevat în studiul „Culpabilizarea Bi-
sericii Ortodoxe Române: o campanie satanistã“, republicat recent
(cf. http://neamul-romanesc.com/opinii-si-atitudini/vasile-zarnescu-
%E2%80%9Eculpabilizarea-bisericii-ortodoxe-romane-o-campanie-
satanista%E2%80%9C/). Explicaþia acestei agresiuni axiologice o
relevã, cu acuitatea-i specificã, ºi Alexandru Nemoianu: «Pentru
români, Biserica Ortodoxã a însemnat mai mult decât mãrturisirea
unei credinþe, a însemnat însãºi fiinþa vie a Neamului. Biserica Orto-
doxã a dat românilor uluitoarea conºtiinþã a unitãþii de „lege ºi neam“
(iar dacã cineva ar avea neputincioasa îndrãznealã de a minimaliza
acest dar, de ajuns ar fi sã vadã ce s-a întâmplat slavilor din sudul
Dunãrii, care, de un neam fiind, au ajuns sã se sfâºie, cãci þin de
„legi“ felurite)».

Biserica Ortodoxã a fost unul din stâlpii principali ai Români-
tãþii, ai Românismului, în toatã istoria bimilenarã a Bisericii, deoarece
Ortodoxismul s-a pliat pe tradiþiile arhimilenare ale poporului român,
de sorginte exclusiv traco-daco-geticã. Cãci ea a preluat aceste tradiþii
perene ºi le-a menþinut ºi dezvoltat. Tocmai de aceea Ortodoxismul
a reprezentat, pentru români, o a doua matrice, alãturi de naþio-
nalism, deoarece era în conjuncþie cu matricea iniþialã, traco-daco-getã.
„Romanizarea“ românilor este un basm atestat de însãºi respingerea
catolicismului, puternic pânã în secolul trecut în Europa Occidentalã,
dar aflat în cãdere liberã chiar acolo tocmai din cauza particularitãþii
sale, a „diferenþei specifice“ — în termenii logicii formale — faþã de
Ortodoxism: autoritarismul absolut, personificat de papa de la Roma,
asistat de curia papalã (care, totdeauna, a constituit o bandã de
hoþi, mincinoºi, perverºi, simoniaci ºi criminali). Teza „romanizãrii“
românilor este absolut falsã, deoarece, cum se ºtie, Traian (de ori-
gine tracã!) a cucerit doar circa 14 la sutã din teritoriul Daciei, care
a fost ocupat doar 140 de ani — suprafaþã ºi timp insuficiente pen-
tru „romanizare“.

Biserica Ortodoxã, prin organizarea sa sinodalã, soborniceascã,
este expresia democraþiei reprezentative sub aspectul ei teologic,
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spre deosebire de Biserica Catolicã, în cadrul cãreia dominã spiri-
tul imperialist, moºtenit de la Imperiul Roman, care a uzurpat, defi-
nitiv, republica romanã — a cãrei dispariþie o deplânge, la începutul
culegerii sale de eseuri, Alexandru Nemoianu.

Pe de altã parte, trebuie sã renunþãm la cliºeele dogmatice
impuse de istoriografia confecþionatã de iudeo-bolºevicii veniþi pe tan-
curile sovietice, ºi anume la periodizarea darwinistã a Istoriei, împãrþitã
în orânduirile primitivã, sclavagistã, feudalã, capitalistã ºi socialistã
(zisã, acum, peiorativ-acuzator, „comunistã“). Admit, la limitã, cã
aceastã clasificare este potrivitã Europei Occidentale. Dar ea nu este
adecvatã României decât parþial ºi de-abia dupã impunerea Regu-
lamentelor Organice de cãtre Kiseleff, de conivenþã cu aliaþii occi-
dentali ai Rusiei Þariste. Pe teritoriul strãvechii Dacii ºi, ulterior, al
celor trei Principate Române, a funcþionat modul de producþie tri-
butal, numit de Marx ºi „asiatic“. De altfel, Marx presupune cã aces-
ta a ºi fost modul de producþie preponderent pe glob, iar modul de
producþie capitalist (cu formele sale premergãtoare) este doar
excepþia întâlnitã numai în Europa Occidentalã — de unde s-a extins,
treptat, în zonele apropiate. Pe teritoriul României de azi, modul de
producþie tributal a avut forma organizãrii devãlmaºe a satelor
româneºti. Devãlmãºia era forma economicã de exploatare a pãmân-
tului, a pãºunilor, a pãdurilor etc., a proprietãþii publice, în genere,
în condiþiile în care proprietatea privatã era restrânsã la locuinþã ºi
la domeniul ei limitrof. Devãlmãºia era forma economicã comuni-
tarã. Ca formã politicã de organizare, acesteia îi corespundea „obºtea
sãteascã“, mergând, teritorial-ierarhic, pânã la „Sfatul Domnesc“,
în fruntea cãruia se afla Domnitorul, ales, democratic, dintre cei mai
vrednici ºefi zonali. Prin unele locuri, organizarea devãlmaºã a
supravieþuit pânã în 1947!

Aºadar, ca derivatã politicã a devãlmãºiei, obºtea sãteascã a
constituit organizarea prin excelenþã democraticã. Ca atare, demo-
cratismul este o caracteristicã funciarã a poporului român.

De aici ºi simbioza indestructibilã dintre Românism ºi Orto-
doxism — în virtutea democratismului lor imanent — ºi, ca o consecinþã
majorã, perenitatea asiguratã Neamului Românesc inclusiv de cãtre
Biserica Ortodoxã Românã, pe care o putem denumi astfel ºi pen-
tru vremea de dinaintea obþinerii Autocefaliei.

Tocmai de aceea ancestralitatea, strãvechimea, continuitatea,
perenitatea, permanenþa românilor pe aceste locuri, daco-românis-
mul ºi ortodoxismul românilor constituie valorile fundamentale
româneºti, valori ale Patrimoniului Naþional — pe care mulþi le
invocã generic, dar aproape nimeni nu le enumerã clar, distinct, cum
am fãcut eu aici —, care trebuie apãrate din rãsputeri. De aceea,
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nici nu trebuie sã ne mai mirãm ºi de ce este agresatã exclusiv Bi-
serica Ortodoxã Românã, dar nu ºi celelalte culte. Trebuie doar sã
ne indignãm, sã ne revoltãm ºi sã ripostãm; cu cât mai prompt ºi
mai energic, cu atât mai bine!

În sfârºit, a devenit un loc comun în a spune cã primul comu-
nist a fost Iisus Hristos, iar comunismul primitiv a fost un atribut al
creºtinismului. Hristos a luat de la sãraci ºi a dat la bogaþi, i-a con-
damnat pe zarafii din Templu, pe cãmãtarii acelui timp. Acum, la
fiecare mare intersecþie urbanã gãsim douã-trei farmacii, dar, în
schimb, existã ºi patru-cinci sedii de bãnci — toate sucursale ale unor
bãnci internaþionale! —, care-i cãmãtãresc pe români. România a fost
ocupatã financiar de bãncile strãine! Fãrã îndoialã, socialismul dog-
matic stalinist a constituit o deformare grosolanã a comunismului
pentru care Tommaso Campanella a fost þinut la „gherlã“ timp de
30 de ani de cãtre Biserica Catolicã, altfel creºtinã pânã-n vârful
catedralelor ei, precum a fost o deformare ºi a ideilor socialismu-
lui utopic francez, a economiei politice engleze ºi a filosofiei clasice
germane, dar ºi o aplicare autenticã a fordismului ºi taylorismului
american. De pe urma industrializãrii de tip american s-a îmbogãþit
atât burghezia sovieticã, cât ºi cea americanã, britanicã, francezã
etc. Probabil cã doar proporþiile diferã. 

Dar cine aruncã, acum, anatema asupra poporului român cã
ar fi fost „comunist“, „securist “ ºi cã este ortodox, decât tot urmaºii
direcþi ai jidanilor-bolºevici staliniºti, ca Vladimir Tismãneanu-Tismineþki,
Radu Ioanid, Haº-eR. Patapievici ºi ciracii lor fripturiºti, soros-iºtii
îngrãmãdiþi în „Grupul de Dialog Social“ (G.D.S.) sau chiar în Parla-
ment, ca acel Alin Teodorescu, care a ocupat, succesiv, atât scaunul
de preºedinte al Fundaþiei Soros pentru o Societate Deschisã, cât
ºi pe cel de ºef al Cabinetului premierului Adrian Nãstase ºi de de-
putat al Parlamentului României!

Pribegi din toate þãrile, uniþi-vã!
Exemplul românului-american Alexandru Nemoianu este perem-

ptoriu ºi pentru modul în care românii pribegi ca el ºi românii înstrãi-
naþi din propria lor Þarã, România, se regãsesc în comunitatea de
idei ºi trãiri patriotice în cadrul Asociaþiei Române pentru Patrimo-
niu — care a devenit, astfel, un loc geometric al patrioþilor români,
indiferent de coloratura lor politicã, dar uniþi de acelaºi crez: apãrarea
Neamului Românesc. Neamul Românilor este o formã distinctã pe
care Dumnezeu a creat-o cu egalã îndreptãþire la existenþã, printre
celelalte „Neamuri“, fãrã sã pretindã, discriminator, cã este „poporul
ales“. Dar România nu poate sã accepte înrobirea sa prin admiterea
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acuzei absolut neîntemeiate de a fi fost „coparticipantã la holocaust“
— cum pretinde „elitistul“ Rãzvan Theodorescu! —, de a fi comis, chiar,
holocaustul — cum clameazã impostorul internaþional Elie Wiesel (cf.
Vasile I. Zãrnescu, „Paul Goma are dreptate!“, în SANTINELA, nr.
6,7,8/2006, http://www.strajerii.ro/Santinela007.pdf) —, dupã
cum nu poate nici sã tolereze erodarea spiritualitãþii sale prin
menþinerea O.U.G. nr. 31/2002, ori subjugarea sa prin impunerea
unor lozinci mercantile ca globalizarea, ecumenismul etc.! 

Neamul Românesc a fost tolerant cu toþi în decursul întregii
lui istorii multimilenare ºi, prin aceasta, a demonstrat, tuturor, capa-
citatea sa empaticã. Dar acum s-a ajuns la sfârºitul istoriei, cum
zice Fukuyama, acum am ajuns în vremurile Apocalipsei, a sfârºitu-
lui lumii acesteia, deoarece am ajuns la inversarea valorilor: în locul
Binelui se pune Rãul, în locul Legii prevaleazã Fãrãdelegea, omenia
este înlocuitã cu viclenia; toleranþa cedeazã locul violenþei; poponarii
pretind dreptul la „normalitate“ ºi ni s-a impus dezincriminarea lor
din Codul Penal; tinerii nu-i mai respectã pe cei vârstnici, copiii nu-i
mai înþeleg pe pãrinþi, adolescenþii îºi împuºcã cu arme de asalt colegii
chiar în curtea ºcolii! Toate acestea se produc exclusiv în ºi ne
invadeazã din Occident, adicã din arealul catolic sau preponderent
(neo)protestant, dar numai Biserica Ortodoxã Românã este pusã la
index pentru colaborarea cu Securitatea, deºi papa Ioan Paul al II-lea
a fost agentul C.I.A. în afacerea cu sindicatul polon Solidarnosti. Din
nou, în aplicarea politicii „dublului standard“, se vede urma copitei
despicate a Satanei. 

Trebuie sã mulþumim, totodatã, românului-american Alexan-
dru Nemoianu cã are curajul sã scrie cum scrie ºi sã deschidã ochii
neºtiutorilor sau sã-i încurajeze pe sceptici, spunându-le cã speranþa
este în Dumnezeu, dar ºi în noi înºine, care „suntem fãcuþi dupã
chipul ºi asemãnarea Lui“. Însã, cum spune un proverb românesc,
„Dumnezeu îþi dã, dar nu-þi bagã în traistã!“ Dumnezeu îþi dã minte,
liberul arbitru, curajul voinþei, dar nu acþioneazã în locul tãu. Intrã
în agora, cum face ºi Alexandru Nemoianu, ºi luptã pentru devenirea
întru mai bine. E-adevãrat cã guvernanþii postdecembriºti ne-au sãrã-
cit, deliberat, pentru a fi docili, cã telefonul ºi transportul prin toate
mijloacele — feroviare, auto, aeriene etc. — au devenit niºte servicii
atât de scumpe încât ne-au izolat ºi ne-au legat de glie ºi nu mai
putem comunica cu aproape nimeni, nici cu pãrinþii aflaþi la mari
depãrtãri, cã preþurile alimentelor au devenit atât de mari încât nu
mai putem face petreceri, vizite la prieteni, cã, din toate aceste
motive, ne-am înstrãinat în propria noastrã þarã ºi ne-am însingu-
rat în propria noastrã locuinþã! Omul unidimensional al lui Marcuse,
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teoretizat de el, în America anilor ’60, devine o realitate tragicã ºi
în cadrul capitalismului sãlbatic reintrodus în România.

Sunt adevãrate toate acestea ºi, tocmai de aceea, trebuie sã
schimbãm situaþia luptând. Prima formã de luptã este libertatea
cuvântului ºi de exprimare — inclusiv pe Internet, cum am început
sã facem tot mai frecvent —, iar a doua este unirea, solidarizarea
prin comuniunea de idei, apoi prin comunitatea acþionalã: trebuie
sã ºi facem ceva, în deplin consens, nu doar sã vorbim. Iar prima
formã democraticã de acþiune este participarea la conducerea politicã
a societãþii, prin participarea la vot, ca sã schimbãm actuala clasã
politicã, ca sã înlãturãm clicocraþia cleptocratã; apoi, prin unifi-
carea eforturilor în organizaþii precum Asociaþia Românã pentru Pa-
trimoniu. Deoarece se contureazã, tot mai virulent ºi mai distinct,
o agresiune concertatã contra noastrã, sub cele mai insidioase forme,
propun, în apãrarea Românitãþii, cum am mai sugerat, înfiinþarea
Alianþei Universale a Românilor — A.U.R. 

Oameni de aur ca pribeagul român-american Alexandru
Nemoianu, ca talentatul anonim pânã recent Costel Busuioc sau ca
prodigiosul ºi creativul bãºtinaº Artur Silvestri avem, în mod cert,
nu numai în S.U.A., ci ºi în România ºi în alte state, dar avem strin-
gentã nevoie de forme organizatorice, cât mai multe ºi mai eficiente,
care sã-i punã în valoare pe cei merituoºi, dar care, totodatã, sã-i
punã la stâlpul infamiei pe netrebnici.

Vasile I. Zãrnescu,
Redactor ºef al revistelor SANTINELA ºi JUSTIÞIARUL

Un om de toatã nãdejdea 
Prin anul 2000, în eforturile noastre de promovare a revis-

tei Zestrea, am ajuns sã avem corespondenþã în multe þãri europene
cu români din Viena, Stuttgart , Nurenberg, Martigny, Besancon,
Budapesta, Paris ºi altele… Revista avea o echipã de redacþie tânãrã,
competentã ºi entuziastã din care fãceau parte: Elena Bolog — Bar-
bos, sociolog, Horaþiu Baciu — sociolog, Silviu Costea — asistenþã
socialã, Claudiu Gaiu — filosofie, Horea Ungur — studii europene,
Emiluþa Bumbs, etnologie, Vasile Fillip — etnologie, Valeria Peter Pre-
descu — etnologie ºi avea deja colaboratori stabili în strãinãtate prin
Emil Cira — Nurenberg, Patrick Ceuca — Stuttgard ºi alþii.  Mare ne-
a fost surpriza ºi bucuria când am primit rãspunsuri la corespon-
denþa din America ºi… Australia. Ni se pãrea ca Zestrea ar putea
avea succes ºi în Groenlanda, cã românii sunt peste tot ºi cã asta
ne dã statutul de neam mare în lume. 
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Cu americanii de la Romanian American Heritage Center
am intrat în legãturã trimiþându-le revista. Ei ne-au mulþumit cãlduros
ºi de atunci ne trimit periodic Buletinul Informativ al Centrului cu o
consecvenþã demnã de tot respectul ºi de toatã preþuirea deºi
tipãrirea Zestrei pe suport de hârtie a încetat în 2004 ºi noi nu
le-am mai putut trimite altceva decât gândurile noastre bune… 

Este acolo un om de toatã nãdejdea, care se numeºte Alexan-
dru Nemoianu, editorul Buletinului, care — susþinut, de David Oancea,
Calinic Berger, Larissa Nemoianu, Remus Grama — face cu putinþã
apariþia ºi rãspândirea Buletinului precum ºi acþiuni care menþin vie
conºtiinþa de neam în comunitate iradiind în societatea americanã
valori ºi performante româneºti. 

Cel mai recent numãr primit, cel pe octombrie-decembrie 2007
conþine pagini în englezã ºi românã — ca toate celelalte — fiind
deopotrivã adresat românilor ºi americanilor, articole referitoare la
cultura româno-americanã, la viaþa creºtinã, la folclorul românesc
din Saint Paul — Minessota, la promovarea artei româneºti în Ame-
rica, la personalitãþi ºi acþiuni culturale româno-americane, articole
care apar sub semnãturile: Alexandru Nemoianu, Calinic Berger, Phillip
J. Toconita jr., Vasile Haþegan. Buletinul este publicat de Valerian
D. Trifa ºi este susþinut, ca de altfel întregul Centru, din donaþii ale
oamenilor care au minte ºi suflet pentru culturã. 

În toate articolele se simte profesionalismul autorilor dar ºi
dragostea caldã ºi respectul pentru tot ce meritã sã rãzbatã din
cultura noastrã în cea a lumii largi ºi de aceea consider cã gruparea
din Jackson-Michigan, S. U. A este demnã de toatã preþuirea noastrã. 

La începutul secolului XX românii plecau în America aºa cum
pleacã acum în Spania sau Italia. Cu miile, þãrani ºi ingineri, de la
vladicã la opincã erau fascinaþi de noul continent care îi îndemna la
mai multã prosperitate. Pentru ei ºi familiile lor. Cam atunci a ple-
cat în America ºi strãbunicul meu Alexa, tatãl bunului Ion. A stat el
mult acolo ºi a ºi murit în America prins într-un accident la o fa-
bricã de sticlã unde lucra ca sã trimitã bani acasã. Despre el vreau
sã vã spun cã a vrut sã aibã o fotografie cu copiii ºi familia din þarã
pentru cã îi era cumplit de dor de ei ºi distanþa era mare ºi nu putea
veni aºa…când vroia el. Strãbunica a gãsit soluþia: s-a dus la Nãsãud
cu toþi copiii ºi a fãcut o pozã de familie cu scaunul din stânga ei
gol. Strãbunicul a fãcut ºi el o pozã, stând pe un scaun, singur, acolo
la el în America ºi fotograful din Nãsãud a lipit-o pe scaunul gol de
lânga strãbunica reuºind prin încercãri successive sã o facã sã parã
fãcutã în acelaºi loc de toatã familia. 
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Eu consider una dintre variantele intermediare o adevãratã
operã de artã. Aceastã fotografie cu familia reunitã peste ocean
le-o dedic acum celor de la Romanian American Heritage Center
cu tot respectul ºi cu toatã dragostea. 

Alexandru Uiuiu

Dorul de „gura sobei“
Alexandru Nemoianu, prin cartea sa „Întâmplãri ºi vise“, mi-a

readus în suflet dorul de acasã ºi dorul de acea „gurã a sobei“ care
ne vorbea în copilãrie prin cãldura teracotei ºi tãria vântului ce sufla
prin hornuri. Dar cartea — prin multiplele ei mesaje ºi luãri de ati-
tudine — transmite ºi revolta faþã de „atleþii amoralitãþii“ ºi „elitei de
mahala“ care au continuat sã existe ºi dupã 1989, fãrã sã-ºi fi modifi-
cat vechea ideologie.

Antonia Iliescu (Belgia)

Un talent uriaº 
Niciodatã nu am înþeles prea bine cum se mãsoarã cu ade-

vãrat temperaturile în America, traducerea acelor Farenheit
ca pentru lumea noastrã, de-aici, ºi coeficienþii aplicaþi pentru
intensitatea vântului! 

Aºadar n-aº putea spune câte grade erau în ziua aceea de
iarnã cu cer sticlos ºi soare tãios, în care am plecat din Detroit cãtre
Jackson, în maºina prietenului Constantin Badea, ca sã-l întâlnesc pe
Alexandru Nemoianu. Asta se petrecea în iarna lui 94 cred, o perioadã
în care eu eram foarte preocupatã de o posibilã punte între noi, cei
rãmaºi în þarã ºi ei, cei plecaþi în lumea largã. 

Era un demers pur personal, o cãlãtorie pe banii mei ca sã
zic aºa, eram însoþitã de bãieþelul meu care atunci avea nouã ani
ºi iubea America foarte tare. Purtam cu mine o camerã de luat ve-
deri super vhs, tot proprietate personalã, un trepied ºi un micro-
fon cu fir, butucãnos ca de pe vremea lui Pazvante dar nimic din
ridicolul trusei mele tehnice nu pãrea sã mã descurajeze.

Puneam camera în funcþiune, lãsam copilul sã potriveascã
obiectivul, trãgeam firul microfonului ºi-mi fãceam interviurile.Vã sem-
nalez cã acel biet VHS, cinste lui, funcþiona la minus 20 de grade
Celsius ...o adevãratã performanþã tehnicã... în fine, în ziua aceea
a funcþionat, nu vã mai povestesc ce-a urmat... Toate interviurile
au fost pânã la urmã difuzate pe postul naþional al televiziunii române,
desigur ºi cel cu Alexandru Nemoianu...de la „Vatra româneascã“.)
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Când am ajuns la Jackson, un soi de simplitate ºi rigurozitate
a locurilor „Vetrei“ mi-a dat un anume fior pios, un drag de Semnul
acela românesc ºi ortodox implantat acolo, în nordul american,
aproape de rãsuflarea marilor lacuri.

Gândiþi-vã cã în acea vreme Alexandru Nemoianu era autorul
care încã nu publicase nici una din cãrþile care aveau sã urmeze.Acum
mã gândesc cã poate ele erau chiar pe masa de lucru, în biroul
acela dominat de culoarea lemnului ºi în care regãseam fotografii
ºi câteva obiecte de artizanat românesc. Tema care mã preocupa
intens pe vremea aceea era legatã de a sa „History of the United
Romanian Society“, cartea care cred cã avea sã aparã la puþin timp
dupã interviul pe care l-am filmat. 

Cu puþinele mele mijloace tehnice, voiam totuºi sã am o mãr-
turie video, ºi cei din þarã sã vadã cu ochii lor ºi mai ales sã audã
ce spune istoricul. Cãci asta era dumnealui atunci pentru mine, un
om al cãrþii ºi al istoriei, al cunoaºterii ºi iscodirii. 

M-a marcat întâlnirea cu Alexandru Nemoianu, de ce sã nu
recunosc, verbul sãu rãspicat, amploarea documentãrii, seriozitatea
demersului ºi mai ales soliditatea întreprinderii sale, acolo, în marea
aceea de nea, sub rãsuflarea marilor lacuri, sub septentrion... Mi
se pãrea o grozãvie sã trãieºti acolo, aºa de departe de þarã ºi sã
fii conectat la ea atât de profund. 

Ce m-a mai marcat atunci era capacitatea sa de a fi printre
românii de acolo, respectat ºi recunoscut, ºtiut fiind faptul cã speci-
ficitatea micilor comunitãþi româneºti este un fel de automãcinare
interioarã. 

La aproape 15 ani de la aceastã amintire încep sã citesc una
din cãrþile sale. Articolele, comentariile, atitudinile i le citeam frecvent
pe siturile revistelor literare (salvatoare!) ale profesorului, scriitoru-
lui ºi îndrãznesc sã spun prietenului de cursã lungã, Artur Silvestri.

Citesc aceste pagini acum, în aceastã clipã a existenþei noas-
tre când mi se pare cã singurul sprijin ne vine din alcãtuirea inte-
rioarã, din acel specific naþional pentru care confraþi iluºtri au fost
sacrificaþi. 

Am început „Semnele vremii. Gânduri ºoptite cãtre fratele Ga-
vriil de pe Ceahlãu“ (eseuri) întâi pur ºi simplu interesatã, apoi tot
mai binevoitoare, apoi intrigatã, ºi pe urmã tot mai prinsã, mai
emoþionatã.

Dupã mine emoþia creatã e marele semn sigur al harului. 
Apoi dau de un sfat: „Sã nu vã strãduiþi mai mult decât tre-

buie“ ºi „Poate nu ar fi rãu sã faceþi un drum“ apoi „ªi mai ales nu
vã temeþi, îndemnul cel mai repetat în Noul Testament“... Simt dintr-o
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datã o stare de liniºte, o comunicare, sigur, nu mie îmi sunt adresate
sfaturile dar parcã sunt pentru mine, eu, cititorul necunoscut, neºtiut. 

ªi totul într-o limbã purã ºi elegantã, o boiereascã cu întorsã-
turi ºi filigrane (ce i-ar mai fi plãcut lui Tomozei, cel nebun dupã Stavri-
nos cãruia îi ºi închinase o carte...) 

Pe urmã gãsesc o notaþie, el scrie „cu enormã îngrijorare am
auzit de greva ceferiºtilor...“ mã uit la datã: 11 iunie 2005. Doamne,
eu unde eram, desigur departe de þarã, nu aflasem nimic, nu ºtiam,
ruptã de soarta alor mei. Cât de mult mã tulburã puterea lui Alexan-
dru Nemoianu de-a gândi la distanþã, la o asemenea distanþã... (mi
se face brusc ruºine de suferinþa mea micã, de „reîntoarsã“ în þarã,
de cum mã simt eu umilitã, ignoratã, lovitã, de cum îmi privesc cãrþile,
dosarele cu manuscrise, ca pe niºte bastarzi nedoriþi. 

Mi-am rupt filã cu filã romanul scris vreme de cinci ani, în bucaþi
mici, mici, ca sã vãd mormanul în faþa ochilor, în material, rezulta-
tul unei munci, primul pas spre distrugerea totalã oare? o ºtergere
a urmelor în pragul disperãrii...)

Oare cartea aceasta pe care o citesc pe ecranul ordinatoru-
lui mã va opri? Oare ea e ajutorul venit? Oare ea e întruparea acelui
îndemn „Nu te teme...“ oare ea mã va împiedica sã alunec... 

Citind-o, întâi am avut fireasca tentaþie de-a face apropieri,
de-a cãuta similitudini, de-a identifica personaje, pe urmã am început
sã iau totul altfel....

Paginile despre nopþile la Borloveni, lumea aceea pãstratã, stra-
tul dacic care nu moare! poveºtile despre solomonari ºi toatã
atmosfera aceea, toamnele aurii din nordul american, sunt pagini
de literaturã de-o frumuseþe purã. Apoi explicaþia (covârºitoare)a deli-
mitãrii de ceilalþi „Eu fug de oameni nu pentru cã îi urãsc ori dis-
preþuiesc, ci pentru a mã feri de înjghebãrile sub care ei trãiesc!“
sau sila de ºtiri, de tv (zâmbesc în sine-mi... cum trebuie sã mã fi
vãzut atunci, în iarna mea de la Jackson, domnul Nemoianu: o
cuconiþã mioapã, târând dupã ea un aparat de filmat demodat, enorm,
ºi un copil dezorientat, învelitã-n haine groase ºi abia miºcându-se
pe gheþuº, convinsã de seriozitatea acþiunii ei, anume aceea de a
lua imagini ºi vorbe pentru un tv pe care dumnealui îl evita la maxi-
mum.... ce mai ironie a sorþii!)

Rãmân de acum în apropierea acestor scrieri atât de pure ºi
de pline de substanþã. Pline de profunzimi halucinante: „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.“
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Nici mãcar pulbere! Ce forþã poate sã aibã Alexandru Nemoianu,
sigur cã îi vine din credinþã, din umilinþã, din culturã, dar îi vine ºi
din talent.

Un talent uriaº. 
Cleopatra Lorinþiu

„Acum“
Complementul circumstanþial de timp „Acum“ este titlul volu-

mului semnat de Alexandru Nemoianu (apãrut în Editura Limes, Cluj
Napoca, 174 de pagini ) ºi „întregit“ armonios din adunarea unor
articole ºi studii publicate de-a lungul anilor în paginile unor reviste
ºi grupate inspirat sub raport tematic. Adverbul „acum“ cunoaºte
— vezi cele trei capitole strâns împletite ale cãrþii — trei compliniri
fundamentale: 

I. Acum — în lumea româneascã, reprezentatã prin rezistenþa
în timp ºi adaptãrile la epocã ale unei localitãþi bãnãþene rurale:
Borloveni din Þara Almãjului, prilej de duioase aduceri-aminte ºi
adânci reflecþii existenþiale; II. Acum — în lumea nouã, asprã son-
dare criticã a continentului american (autorul este, de ani buni,
cetãþean al USA), putere ce ºi-a propus sã deþinã locul nr. 1 în con-
stelaþia statalã actualã a lumii, ºi III. Acum — în tot locul, — „urbi et
orbi“ în limbaj papal, deci ºi la noi, ºi pretutindeni în lume. Univer-
sul supus reflecþiilor unui om vãdit interesat de soarta Terrei este
atât de vast, încât numai lectura foarte atentã a celor 174 de pa-
gini (plus consideraþiile personale ale fiecãrui cititor!) îl poate, parþial,
descoperi. Alexandru Nemoianu, personal, s-a simþit obligata (vezi:
Încheiere, pag. 172), fãrã sã reuºeascã total, sã-ºi punã în evidenþã
constantele! „Acum — scrie domnia sa — înseamnã ºi reflectarea
asupra condiþiei persoanei în lumea vãzutã“ — „Paradisul“ infernal al
imperiului consumerist genereazã otrãvurile unei plictiseli gigantice
(…). „Acum“ este clipa în care ne putem opri, reculege, ºi, în vorbele
unuia dintre Patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, ne putem ruga,
„pentru cei care nu ºtiu ºi, mai ales, pentru cei care nu s-au rugat
niciodatã“. 

I. Deºi cerul existenþial actual al planetei noastre — pãmântul,
singurul în care, dupã ºtiinþa noastrã, existã sigur“, omenire ºi ci-
vilizaþie umanã — este dramatic ameninþat, autorul, cu zestrea pãrin-
teascã a neamului sãu din Borloveni, Þara Almãjului, continuã sã fie
optimist, lãsând „dealurile încrederii“ sã ia locul „vãilor resignãrii“ (apud
Lucian Blaga). „În atari împrejurãri, singura acþiune care are impor-
tanþã pentru noi (…) stã în alegerea pe care o facem în clipa prezen-
tã ºi iute trecãtoare a lumii :„acum“ (Cuvânt de început, pag. 5). Cu
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toate cã s-a strãduit sã confere unitate articolelor grupate inspirat
în acest volum (ºi a izbutit în destule cazuri), „Acum“ este o carte
ce se citeºte cu mare interes ºi cu deplinã implicare filozoficã ºi civicã
de toþi cei ce au fericirea „sã le cadã în mâini“ ºi sub priviri. Polito-
logul, gânditorul ºi pãzitorul binelui în lume este dublat de un literat
de primã mânã, ce-ºi exercitã talentul (cald-învãluitor ºi cu mare
putere de sugerare!) în fiecare cuvânt, în fiecare rând, în fiecare
paginã. 

Sufletul românesc — expresie a mãsurii, a bunului simþ, a trãini-
ciei convingerilor, a dragostei neþãrmurite ºi a tuturor sugestiilor cu
care este investit cuvântul „dor“ — pulseazã ritmic ºi amplu în fiecare
filã (deºi se doreºte obiectiv). „Cu aceste gânduri în minte — ne asi-
gurã domnul Alexandru Nemoianu — am îndrãznit sã spun cã Þara
Almãjului, din Banat, este, în fond, „universul“ (…), semnul eternitãþii
care înseamnã modelul existenþial românesc (…). Mai existã relaþia
personalã, omeneascã dintre locuitori care, într-un fel sau altul, sunt
neamuri… „Casa are o existenþã de peste douã sute de ani“ ºi este
opera învãþãtorului Pavel Boldea, o personalitate — vorba lui Mihail
Sadoveanu — „care nu se mai aflã“… Banii veniþi din America au readus
la viaþã casa vãmuitã de „colectivizarea satelor“. Tonul este, în ge-
neral, elegiac, cât timp sãlãºluieºte în ea un suflet, casa rezistã,
poate chiar înflori… Se pare, însã, cã nori negri ameninþã continui-
tatea sufletelor în „raiul“ de la Borloveni, amintindu-ne versurile lui
Octavian Goga: „Cucuta creºte prin ogradã / ªi pãlãmida-ºi leagã
snopul“/ — Ce s-a ales de casa asta, / Vecine Neculai al popii?“.
Pânã atunci, cu umor ºi „amãgele“, trecem peste toate: „La prima
aselenizare a comentat“: „s-or dus sã facã clozete pe lunã“…; „vi-i
ciudã, fiindcã Tudor are talent“; „bine, da de ce dvs. sã luaþi gustãri?
rãspuns: „Eu am placã“… Între timp, þuica continuã sã fie bunã: „este
simplu distilatã, având între 25 ºi 30 de grade“…

II. „Acum — în lumea nouã“, pentru noi, românii, se dovedeºte
a fi capitolul cel mai dens, incitant ºi de spaimã . Sigur, Alexandru
Nemoianu, cetãþean fiind ºi trãind cu ochii larg deschiºi în USA, ºtie
ce spune. Noi, neiniþiaþi ºi cunoscãtori numai din auzite, ne crucim
ºi ne înspãimântãm citind: „…ziarele sfârºesc prin a cânta osanale
unei anume orientãri politice, unui anume regim“ (zdruncinându-ne
încrederea în „presa liberã“), p. 105; “… 5% dintre locuitori contro-
leazã peste 80% din bogãþia þãrii ºi aceastã polarizare a bogãþiei
se accentueazã geometric“ (ºi dascãlii marxism-leninismului
susþineau acelaºi lucru!); „tot aceastã stare de hybris explicã de ce
USA a ajuns sã insulte grosolan þãri cu tradiþie ºi importanþã“…
p. 98; „este limpede cã noul imperiu înseamnã Statele Unite“…
p. 97. ªi ceea ce m-a rãvãºit de-a dreptul este „echivalarea anti-
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americanismului“ cu „antisemitismul“ (pe care-l consideram o
„gogoriþã“ întreþinutã tendenþios ºi artificial). În plus, toate credinþele
noastre „globaliste“ (salvatoare!) bine sunt ritos spulberate. Iatã câte-
va texte supertensionate: „globalismul“ (având drept scop sã creeze
un stat planetar). Este o nouã ideologie ºi, încã mai exact, o nouã
religie“ (p. 107); „emanaþie a negativitãþii pure“ (p. 108), o nouã
formã de „demenþã a puterii“ (p. 111) etc., etc., înalte persona-
litãþi ale politicii americane (Donald Rumsfeld — Eurigaster; Wol-
hovitz; Perle ºi alþii) sunt consideraþi adepþi ai bunului plac, USA, în
concepþia lor, rezervându-ºi „dreptul sã atace oriunde în lume ºi orice
þarã“ (p. 111). 

Revista „Origini“, ce apare în Narcross sau „Timpul — 7 zile în
þarã ºi-n lume „, ar putea sã dezvolte temele: „Globalismului“ ºi ale
„Europei Unite“, ambele încãrcate cu „mister“…

III. Acum — în tot locul, extinzând tema globalismului ºi a neliniºtii
universale, ne readuce pe meleagurile mioritice, întãrindu-ne, critic,
spiritul înþelepciunii strãbune care, în ciuda vicisitudinilor ºi deselor
avataruri, ne-a pãstrat demnitatea ºi unitatea naþionalã. „Greºeala
ziditorilor“ (p. 142-144), „Între loc ºi lume“ (p. 144-147) ºi „Câte-
va gânduri despre destin“ (147-149) sunt cele mai dense, în idei,
capitole cu îndemn la filozofia eminescianã din versurile: „Ce e rãu
ºi ce e bine / Tu te-ntreabã ºi socoate“, singura cale capabilã sã ne
poarte spre recea cumpãn-a dreptãþii ºi spre „împlinirea rostului pen-
tru care am fost aduºi în existenþã, în fiinþã“ (p. 147). 

Categoric, „Acum“ se va constitui într-un puternic îndemn la
reflecþii existenþiale, în general, naþionale, în special. 

Augustin Macarie 

Un om care simte ºi trãieºte mai româneºte
decât o facem noi, cei de aici 

„Sunt gânduri ºi sfaturi spuse alene, ca atunci ºi cum vor-
beau bãtrânii satelor noastre „la drum“ „la bancã“.  Nu avem
grabã ºi de fapt într-un fel este mai bine; asta sã vã fie ulti-
ma grijã!“

Când am început sã citesc aceastã carte nu eram pregãtitã
sã descopãr un spirit atât de nobil prin tot ceea ce gândeºte ºi scrie,
nu ºtiam exact la ce sã mã aºtept aºa încât surpriza mea a fost
una dintre cele mai plãcute.  Uite cã peste mãri ºi þãri trãieºte un
om care simte ºi trãieºte mai româneºte decât o facem noi, cei de
aici.  Este foarte greu sã vorbeºti despre o astfel de carte deoarece
ea este o lecþie de culturã, istorie, simþire ºi mai ales de suflet.  Te
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trezeºti faþã în faþã cu gândurile unui om care reflectã asupra unor
aspecte atât de diverse ale credinþei sale încît te întrebi: cum este
cu putinþã? 

Alexandru Nemoianu ne deschide porþi spre o spiritualitate la
care eu nu ºtiu dacã voi ajunge vreodatã. Uneori e nãvalnic, pãti-
maº chiar, alteori molcom, sfãtos aºa încât nu e loc de plictisealã
citind aceastã carte.  Parcã îl vãd cum stã gata sã rãbufneascã
apãrând o idee, un... om. Formaþia domniei sale de istoric se simte:
este metodic, analitic nu aruncã vorbele fãrã rost ºi poate tocmai
de aceea tot ce scrie este atât de credibil. Dar ceea ce mi se pare
remarcabil la toatã aceastã carte este felul în care simte ºi trãieºte
româneºte ºi felul în care ne explicã ºi nouã lucrul acesta. „Tot potri-
vit îmi pare a spune cã a te þine în tradiþia Neamului cãruia îi aparþii
nu este o obligativitate ci o stare naturalã.  Ruperea de Tradiþia nea-
mului are efecte catastrofice.  Cred cã existã cel puþin trei stãri ce
nu pot fi distruse: persoana, familia ºi neamul.“ Probabil cã fiind
atât de departe de þarã, înþelege mai bine decât noi importanþa
Tradiþiei, a Neamului ºi implicit a spiritualitãþii acestuia.  Sunt
convinsã cã majoritatea românilor nu considerã azi cã pãstarea
tradiþiei e crucialã în existenþa neamului românesc; lucrurile aces-
tea atât de des trâmbiþate înainte de 1989 ºi-au pierdut vitalitatea
ºi importanþa pe care ar fi trebuit sã o aibã.  Domnia sa vorbeºte
atât de frumos despre Tradiþie ºi Neam încât a spart toate ºabloanele
pe care le aveam .  

„În rest vã îndemn sã nu vã temeþi, rugaþi-vã, aveþi „puþin-
ticã rãbdare“ ºi mai ales SUS INIMA!“ 

Loredana A. ªtirbu 

Un altfel de jurnal 
Cartea lui Alexandru Nemoianu — Semnele vremii. Gânduiri

ºoptite cãtre Fratele Gavriil de pe Ceahlãu (Editura Carpathia
Press, Bucureºti, 2005) poate fi socotitã un alt fel de jurnal. De
altfel, în Prefaþã, dr. Artur Silvestri sesizeazã acest aspect, arãtând
cã notaþiile „apar în felul unor «culegeri» de eseuri, ce conþin reflecþii
abreviate în jurul unei idei sau gânduri cu aparenþã de înºiruire de
note de jurnal…“ (p. 4).

Din punctul nostru de vedere, avem de-a face cu un jurnal
en miettes, problematica lui fiind variatã, ºi pe care o putem struc-
tura pe trei paliere: 1. însemnãrile despre Tradiþie, Familie ºi Neam;
2. cele despre Borloveni — satul natal al autorului; 3. sfaturile întru
Duh adresate Fratelui spiritual — Artur Silvestri. 
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Triada Tradiþie — Familie — Neam suscitã câteva aprecieri
esenþializate, având valoarea unor cugetãri, remarcabile prin ade-
vãrul lor general. Pentru Al. Nemoianu, Tradiþia trebuie trãitã, ea
fiind o entitate vie. Indivizii — persoanele —, spune autorul, sunt cei
care o fiinþeazã: „În cazul persoanelor, Tradiþia este încorporatã mereu,
de la naºtere ºi pânã la moarte, prin însuºirea modelelor din jur.“
(p. 8). Arãtând cã ea nu dispare, cãci este definitorie unui Neam,
Al. Nemoianu considerã cã aceasta „este capabilã sã se adapteze
circumstanþelor“ ºi „Se poate restrânge la esenþe, la arhetip“ (p. 8).
Din aceste considerente, „fiecare persoanã ar trebui sã contribuie
la îmbogãþirea ei“. (p. 8). Treapta urmãtoare — pãstrãtoare a Tradiþiei
— este Familia. În acest caz, se poate vorbi de o permanentã con-
lucrare a persoanelor (membrilor) Familiei, întru îmbogãþirea, pãs-
trarea ºi transmiterea „peceþii“, cea care defineºte identitatea de
Neam, ca „expresia intenþiei din veºnicie“ (p. 9). 

Pentru Alexandru Nemoianu, Borlovenii din zona Banatului, de
unde scriitorul îºi trage obârºia, este un topos sacru, iar „casa din
Borloveni pentru mine (declarã autorul cu mândrie — n. n. ) este un
sanctuar spiritual“ — s. n. (p. 38). Ideea de continuitate în spiritul
Tradiþiei este fezabilã doar prin sfinþirea locului de cãtre cei care
vieþuiesc acolo: „O posibilã stabilire a legãturii dintre loc ºi persoanã,
a destinului «locului», ar fi o nouã ºi fascinantã regândire a însãºi
ideii de continuitate la Români. “ (p. 39). 

Prof. dr. Const. Miu

Un sentimental: Alexandru Nemoianu
În peisajul publicisticii româneºti actuale, atât de impregnat

de sofisme, publicistica sincerã ºi sentimentalã a lui Alexandru
Nemoianu reprezintã un fel de „rara avis“. Cui ar vrea sã contra-
zicã sau sã susþinã impresia mea de lecturã i-aº recomanda sã
citeascã volumul de eseuri Întâmplãri ºi vise, publicat la Cluj-Napoca,
graþie Editurii „Limes“. Scriind despre „întâmplãri româneºti“, „întâm-
plãri româno-americane“, „întâmplãri americane“ sau, pur ºi simplu,
„întâmplãri ºi întâmplãri“, Nemoianu confirmã, o datã în plus, nece-
sara permanenþã a acelui „un foarte simplu secret“, înþeles ca ade-
vãr, pe care vulpea din fabula lui Antoine de Saint Exupéry i-l spunea
Micului Prinþ: „numai cu inima se poate vedea în mod corect; ceea
ce este esenþial este invizibil ochiului“. Ca ºi în unele cãrþi prece-
dente, cum ar fi Cuvinte despre românii americani ºi În America la
Vatra Româneascã, istoria rãmâne sursa esenþialã de inspiraþie a
autorului. „Întâmplãrile“ sunt comentate din perspectivã istoricã, iar
prezentarea lor urmãreºte un efect educativ, moralizator. 

56



Spirit independent ºi sincer, istoricul ºi eseistul Alexandru
Nemoianu pare copleºit de sentimentul dragostei ºi al respectului
faþã de familie, neam ºi bisericã, sentiment moºtenit de la strãbunicul
sãu matern, protopopul militar Pavel Boldea din satul Borlovenii Vechi,
de pe Valea Almãjului. Pe crucea de marmurã de la mormântul aces-
tui strãbunic este încrustat urmãtorul epitaf, reprodus în carte ca
paragraf de „Încheiere“: „Aici odihneºte aºteptând învierea de
veci/Protopresbiterul militar Pavel Boldea / rep. 1 dec. 1920 /
Dupã o viaþã de 58 de ani / pentru binele familiei, neamului ºi bise-
ricii. / În veci pomenirea lui / ªi-n gând tu tot ce-þi pui / E numai
vis, cãci Dumnezeu / Te poartã-n voia lui“. Asemenea cuvinte au inspi-
rat autorului, bãnuiesc, ideea de a-ºi intitula volumul Întâmplãri ºi
vise, întreaga carte fiind scrisã în spiritul acestui epitaf. 

Referinþe istorice, descrieri, opinii de observator, portrete
morale se întâlnesc, uneori într-un limbaj sobru, alteori într-unul plas-
tic, dar întotdeauna cu claritate ºi concizie. De la „Cuvânt de început“
ºi pânã la „Încheiere“, pe parcursul a peste o sutã ºaizeci de pagini,
autorul mi-a fãcut impresia unui eseist sincer, sentimental, bãtãios
ºi pãtruns de ideea „de a fi mereu de partea celor nãpãstuiþi, a vic-
timelor“. Aceastã carte este, aºa cum singur ne-o spune cel ce a
scris-o, „o încercare de a alina cruzimea destinului, de a descoperi
un anume sens al existenþei...“

Obiectul de fond al cercetãrii îl constituie cultura ºi civilizaþia
româneascã, subiectele propuse fiind tratate din perspectiva cre-
dinþei creºtin-ortodoxe a poporului român, a legãturii lui istorice cu
Bizanþul, cu accent pe valorificarea trecutului. Se urmãreºte astfel
o mai bunã definire a conceptului de „neam“ ºi de „neam românesc“,
în special, în contextul civilizaþiei universale. Edificator în acest sens
este eseul Credinþa ortodoxã ºi poporul român, din care se desprinde
poziþia limpede a istoricului

Nemoianu, de adversar al noilor teorii „despre unificãri“ sau
„uniformizare“ sub o singurã „cale“ secularã, „cel mai adesea pro-
movatã cu forþa“. În manierã polemicã, autorul se raporteazã la acei
intelectuali români care „încã mai considerã a fi legaþi de Roma un
soi de «promovare» ºi a fi legaþi de Bizanþ un soi de «retrogradare»“.
Cartea Întâmplãri ºi vise nu este doar una a confruntãrilor de idei.
Eseistul pãtrunde lumea într-o diversitate de aspecte, ca într-un spec-
tru de lumini, unde tonurile culorilor pot varia de la roºul aprins la
galbenul auriu ºi de la acesta din urmã la albastrul pal dintr-un cer
senin din mijlocul verii. Eseurilor cu subiecte istorice sau politice li
se adaugã altele, despre modele exis- tenþiale ºi existenþe umane
de excepþie: coliba înconjuratã de stupi a þãranului Ion Bãnuº din
Borlovenii Vechi ºi comedia O scrisoare pierdutã de I.L. Caragiale,
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în viziunea pãrintelui Nicolae Steinhardt de la Rohia, reprezintã, fiecare
în parte, „oglinda sufletului românesc“. Aceste mostre de culturã
româneascã reprezintã simplitatea vieþii ºi transcendenþa artei la
români. Dincolo de aceste frumuseþi unice, Nemoianu are meritul
de a reþine din periplul sãu prin lumea noastrã ºi imaginea neferi-
citã a unor „suflete betege“ sau „þoape incorigibile“, „întâmplãri ºi...
ciudãþenii“, cunoºtinþe despre „doctori ºi tãmãduire“, „despre tan-
gouri“ ori „clipa de tainã“ a unei femei din „epoca de aur“, în timp
ce fuma o þigarã „Select“, ceva din fascinanta lume a Romei, despre
importanþa manuscriselor de la Marea Moartã etc. 

Expresia concentratã a filosofiei autorului despre actul comu-
nicãrii este eseul intitulat Ultima datã, o beneficã pledoarie pentru
omenie ºi înþelegere umanã, ca în aceastã înþeleaptã recomandare
de final: „Sã nu facem din cele ce ni se întâmplã «ultima datã» motiv
de poticnealã ori smintealã, ci de învãþãturã ºi creºtere duhovni-
ceascã“. Întrucât am citit toate cãrþile semnate de Alexandru
Nemoianu ºi am scris pânã acum despre majoritatea lor, îmi per-
mit sã afirm cã Întâmplãri ºi vise este cartea de vizitã a unui gân-
ditor de formaþie filosoficã idealistã, al cãrui spirit este capabil de
a recepta, selecta ºi transmite idei cu valoare universalã. 

George Bãjenaru (SUA)

A fi „român-american“
Am citit cãrþile lui Alexandru Nemoianu („În America la «Vatra

Româneascã»“, „Tãrâmuri“, „Acum“ ºi mai recenta „Treziri“, Ed. Eikon,
Cluj-Napoca, 2005) cu sentimentul cã descopãr alte dimensiuni ale
Lumii Noi, pe care n-o ºtiam decât din afarã ºi… oficial. ªi cu sen-
timentul cã mi se confirmã ceea ce bãnuiam sau intuiam despre
românii din diaspora americanã: condiþia lor nu tocmai fericitã ºi
viaþa lor nu tocmai idilicã.

A deveni „român-american“ (sintagmã pe care o propune Alexan-
dru Nemoianu pentru a defini un statut dual, în nuanþa mai mereu
tragicã pe care dualitatea o presupune) este, neîndoios, o experienþã
importantã, din seria celor menite sã modifice anumite repere onto-
logice, gnoseologice ºi axiologice, sã determine reconsiderãri ale unor
convingeri preexistente. A deveni român-american (fie forþat de împre-
jurãri, ca exilant, fie prin opþiune, ca membru al diasporei), este,
pânã la urmã, o probã, o încercare existenþialã deloc uºoarã câtã
vreme înseamnã sã rãmâi, ca fiinþã, român ºi, în acelaºi timp, sã
devii american prin ataºament la acest neam.

Cãrþile lui Alexandru Nemoianu oferã mai multe paliere de lec-
turã, dar nu mã voi opri decât la trei dintre ele, acelea care con-
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tureazã un fel de Apostol Bologa al zilelor noastre, „soldat“ prin scrii-
turã, într-un alt „rãzboi“. Român ca fiinþã, Alexandru Nemoianu se
opreºte insistent asupra „modelului existenþial românesc“, model cu
rãdãcini ce se adâncesc ºi se ramificã de la Borlovenii copilãriei autoru-
lui pânã la prescripþiile biblice ºi spaþiul armoniei primordiale, biruind
calamitãþile istoriei. Cum anume? Simplu (nu ºi uºor!), întru cât acest
model „înseamnã ataºamentul la valorile spirituale ºi […] prin aceas-
ta […] stã peste modelele satanice“ („Tãrâmuri“, p.170). Apoi întrucât
„Românii au faþã de reguli o atitudine selectivã. Regula nu este o
stare obiectivã, ci una subiectivã, interpretabilã. În fond, aceasta
demonstreazã esenþa umanã ºi creºtinã a românilor“ („Acum“, p. 70).
Oare nu era ºi pãrintele Nicolae (Steinhardt) de pãrere cã, atunci
când e limpede cã legile sunt absurde, a le încãlca devine o obli-
gaþie moralã?

Fãcând trimitere la o lucrare a lui Vlad Protopopescu („Dacii
ºi romanii“), Alexandru Nemoianu accentueazã cã modelul existenþial
românesc „este strãvechi ºi de inspiraþie edenicã“ („Acum“, p. 86).
Isteþi (la nevoie vicleni) ca ºerpii ºi blânzi ca porumbul (aºadar respec-
tând o prescripþie biblicã) românii — ca neam ºi fiinþã — au fost mereu
în stare sã discearnã binele de rãu ºi sã rãmânã, fie ºi clandestin,
de partea binelui, de partea victimelor. ªi asta întrucât fiinþa
româneascã este, ab initio ºi esenþialmente, una treazã în duh, ve-
ghetoare la rãspântii, neadormitã când vine ceasul ºi, în acelaºi timp,
smeritã, nedornicã sã-ºi trâmbiþeze izbânzile. ªi mai cu seamã
conºtientã cã, o eventualã abandonare a modelului existenþial pro-
priu ar fi, cum spune autorul, „pasul decisiv cãtre subjugare ºi ani-
hilare fizicã ºi moralã“ („Acum“, p. 96).

Deºi stabilit de multã vreme în SUA, Alexandru Nemoianu nu
s-a lepãdat, nici nu s-a înstrãinat de modelul existenþial al neamului
sãu. Aºa se explicã ºi faptul cã a rãmas „conectat“ sufleteºte la ceea
ce s-a întâmplat ºi se întâmplã în þarã, iar tonul lui este nu o datã
polemic la adresa politicii ºi politicienilor pre ºi postdecembriºti.

Ca fiu adoptiv al SUA, Alexandru Nemoianu îºi mãrturiseºte
dragostea sincerã faþã de neamul american, „bun, generos, munci-
tor ºi fundamental naiv“ („În America…“, p.5). Tonul polemic, vehe-
ment, este prezent ºi aici, autorul nu idealizeazã þara de adopþie ºi
nu se sfieºte sã-ºi exprime dezamãgirea sau revolta când adminis-
traþia americanã îºi dovedeºte fãþãrnicia ºi incompetenþa. Concluzia
(tristã) a celui capabil sã contemple fãrã pãrtinire þara obârºiilor ºi
noul „acasã“ izvorãºte din însãºi experienþa deloc simplã ori comodã
a devenirii din român — român-american. „Am plecat spre America
— mãrturiseºte Alexandru Nemoianu — convins cã voi trãi într-un sis-
tem desãvârºit, drept, al legii, al bunei cuviinþe, al dreptãþii ºi, an
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dupã an, am ajuns sã vãd cã m-am înºelat. Cã sistemele omeneºti,
indiferent de ceea ce declarã sau declamã, sunt alcãtuiri care, ºi
pornite cu bunã intenþie, vor sfârºi prin a deveni rele“ („În Ameri-
ca…“, p. 5). Sau: „… toate sistemele lumeºti sunt fundamental rele“
spune, în altã parte autorul. Concluzia, aforisticã, se naºte, în re-
gistru dramatic, deopotrivã din iubire, credinþã ºi luciditate.

Ca român-american, ca om ºi ca istoric prin formaþie, Alexan-
dru Nemoianu a dobândit repere existenþiale complexe ºi informaþii
(nu numai livreºti) ce susþin exprimarea ºi într-un alt palier, acela al
fiinþei umane înduhovnicite. Aici deja nu mai conteazã decât taina
unei iubiri mai presus de orice restricþii ºi îndoctrinãri lumeºti, „iubirea
universalã“ de care vorbea ºi Rebreanu. Conteazã persoana, ºi nu
sistemul mundan în care ea se aflã temporar prizonierã. De ce toate
aceste sisteme sunt „fundamental rele“? Întrucât ignorã lecþiile tre-
cutului istoric („panorama deºertãciunilor“ cum ar spune Eminescu),
ignorã fiinþa umanã ºi rãdãcinile ei spirituale, îºi ignorã propria vremel-
nicie ºi, ca urmare, pe mãsurã ce se îmbatã cu iluzia puterii absolute
ºi veºnice, adoptã politica aroganþei, a violenþei, a „relativismului
moral“. Exemplele pe care le dã Alexandru Nemoianu sunt multe ºi
grãitoare. Pãtrunzând dincolo de suprafeþe, de spoialã, autorul pune
semnul matematic „mai mult sau cel puþin egal“ între nazism, comu-
nism ºi globalism, sisteme diferite, aparent chiar opuse, dar
deopotrivã satanice în esenþa lor, guvernate de sete demenþialã de
putere. În fond, calea lor este comunã: înºelãtorie- minciunã, crimã,
teroare, toate „justificate“ politic ºi cosmetizate ca acte corect-defen-
sive în apãrarea unui propagandistic „paradis terestru“. Or, în aces-
te condiþii, omului contemporan i se cere sã discearnã între bine ºi
rãu (sau, mai subtil, între binele autentic ºi rãul ce capãtã, prin amba-
laj, aparenþele binelui), sã sesizeze conflictul ºi sã stãruie de partea
binelui. „În acest conflict dintre bine ºi rãu nu ni se cere fiecãruia
sã fim eroici sau conducãtori, dar, în chip minimal, putem fiecare
face câte ceva. Mai ales avem obligaþia de a nu fi complici la rãu ºi
acest lucru poate fi realizat simplu, stând mereu, în orice împreju-
rare, de partea victimelor“.

Deºi, cum spuneam, Alexandru  Nemoianu se exprimã ade-
sea polemic, în toate cele patru cãrþi se observã permanenta dorin-
þã de echilibru ºi obiectivitate, întru smeritã ºi înþeleaptã cumpãnire
ºi înþelegere a oamenilor, faptelor ºi situaþiilor de tot felul. De la ten-
siunile ºi conflictele mai mãrunte, de ordin familial ori micro-social
(la nivel de comunitate româno-americanã) pânã la cele majore, cu
impact mondial. Importantã este putinþa de a ieºi din contingent spre

60



a privi de deasupra ºi în adâncurile ei lumea în care ne este dat sã
fim, iar îndemnul de a sluji mereu de partea binelui vine, fãrã îndoialã,
din profundã ºi creºtineascã iubire faþã de aceastã lume.

Mihaela Malea Stroe

Întâmplãrile ºi visele lui Nemoianu 
„Democraþia totalã e cimitir istoric. Democraþia e imperfec-

tã, dar fãrã ea e greu de vieþuit.“ (Petre Þutea) 
Majoritatea dintre noi suntem literalmente orbi la ceea ce se

petrece în jurul nostru: oameni sãraci, lãcomie, violenþã, rãzboaie...,
Nae Georgescu spunea cã evenimentele (exemplele) au fost lãsate
pe pãmânt de Dumnezeu pentru ca ideile sã fie sesizate senzorial
ºi de proºti. „Prin masã se exprimã specia, spunea Petre Þutea prin
individ se exprimã personalitatea. Indivizii care influenþeazã masele
sunt ALEªII. Istoria e fãcutã de aleºi!“, iar apoi o aºternem pe hâr-
tie — mãrturie. Scriitorul iubeºte omul. Are candoare, sinceritate,
demnitate, are simþiri deosebite pentru el, are pasiune pentru omul
neputincios ºi neajutorat pe care vrea sã-l ajute, sã-i facã viaþa mai
uºoarã, sã-i lumineze cerul într-un mod mistic dând viaþã lucrurilor
dimprejur. Scriitorul este vasul Creatorului! 

Mi-a fost dat sã-mi cunosc credinþa prin dor, interes ºi cu-
riozitate, curiozitatea de a ºti cine sunt — aºa mi s-a relevat Dum-
nezeu, aºa l-am cunoscut pe omul creºtin: suveran faþã de naturã,
supus divinitãþii, nemuritor ºi liber ºi plin de dragoste. Acesta e
românul, românul cu destinul sãu, pe care îl apãrã ºi-l reveleazã
autorul cãrþii „Întâmplãri ºi Vise“, scriitorul Alexandru Nemoianu.

Cartea lui Nemoianu este o revelaþie, o trezire! Ea limpezeºte
imaginile lumii care ne înconjoarã. Starea prin care trecem. Dacã
ai orbecãit pânã acum din ideologie în ideologie, Nemoianu îþi curãþã
cataracta de pe lumina sufletului ajutându-te astfel sã te dumireºti
de ceea ce se întâmplã. Însã chiar în cazul lui Nemoianu ca sã-l înþe-
legi e nevoie de cunoºtinþe istorice, e nevoie sã fi trãit evenimentele
sau sã le fi studiat ca sã fii capabil sã-þi extragi matriþa Romei ºi
Cartaginei din memorie ºi s-o suprapui prezentului. Aici autorul se
aratã dibaci prin alegerea modului literar de a-l transporta pe citi-
tor într-o cãlãtorie anticã din care acesta sã savureze timpul.
Nemoianu ne ºocheazã cu similaritãþi dintre atunci ºi acum. Aceastã
matriþã care ar trebui sã ne alarmeze dacã am avea-o în noi, ne
este prezentatã în scopul de a ne salva ºi de a puncta cât de impor-
tant este sã ne cunoaºtem istoria ºi sã învãþãm din greºeli.
Prezentarea sa curge împletind evenimentul istoric cu cel spiritual:
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acest rãzboi care se duce între bine ºi rãu, acest duel fãcut vizibil
prin claritatea exemplelor alese. Despre America s-a spus cã din
cauza lipsei eroilor istorici au fost inventaþi eroii supranaturali ca:
„Supermen“, „Rambo“, „Spiderman“ etc. care sã-i consoleze, sã-i
inspire; ei ies astfel prin imaginaþie în afara realitãþii ºi, printr-un fel
de osmozã paranoicã, îºi atribuiesc calitãþile lor luând-o razna în jurul
planetei, provocând pe unul — altul ºi chiar fãcându-i praf pe unii,
George Bush devenind „the Joker“ iar America — o scenã din film.
Ce e tragic e cã Bush vrea sã transforme toatã planeta în „Battman“,
s-o vânture. 

Desigur cã cititorul nu trebuie sã cadã de acord cu toate exem-
plele lui Nemoianu dar ca idee el se justificã pentru cã orice gene-
raþie poate gãsi în experienþa sa o matriþã care sã-i confirme rea-
litatea stãrii în care ne aflãm. Nemoianu continuã cu emoþie sã-ºi
declare nemulþumirea ºi durerea la cele ce se întâmplã în noua lui
þarã (America), devenitã azi þara iluziilor ºi a minciunii unde domneºte
„Pãcãlici“. Are dreptate Nemoianu atunci când spune cã instituþia
cea mai veche ºi sacrã, CASA (care este familia) este atacatã ºi
violata: copiii ºi pãrinþii se dau în judecatã ºi divorþeazã unii de alþii.
Câþi taþi mai scriu astãzi scrisori fiilor sau ficelor lor precum Vlahuþã
(vezi: „Draga Mimilici“). Fluierã vântul pe pãmânt!

Cine seamãnã vânt?
„Fã ce zice popa nu ce face popa“ este o umbrelã care ascunde

sâmburele rãutãþii pentru cã dacã, prin logica interioarã, conducã-
torul ar fi tras la rãspundere ºi amendat, atunci nu s-ar mai ajunge
la „nu faceþi ce facem noi, ci ceea ce spunem noi“. Isus e sacrifi-
ciul suprem ºi când vom fi capabili de un astfel de fapt, diavolul va
fi învins. Nemoianu ne prezintã apocalipsa Americii prin prisma isto-
riei imperiului roman:... „Haideþi sã fim serioºi, prieteni! Priviþi-vã-n
faþã!“

Ne aflãm deasupra unui abis ca români ºi ca þarã ºi ºtiu cã,
punându-vã deasupra abisului, nu îmi voi face bun nume. Dar tot
sarcasmul, ironia, pãrerea de rãu nu ne salveazã de la situaþia cri-
ticã în care ne aflãm la acest moment dat din istoria neamului. Sun-
tem o naþiune dezorientatã, suferindã economic ºi plinã de greutãþi
ºi voi..., oamenii de culturã ai acestei mândre naþiuni, aveþi o pu-
tere imensã ºi un imens potenþial de a produce schimbarea de care
e nevoie. Aveþi puterea de a întoarce þara din valea cinismului, a
scârbei, voi aveþi puterea sã opriþi naþiunea din cãderea în care se
aflã, victimã a urii ºi a dezbinãrii ce a ros sufletele românilor ºi a
corpului politic. Un guvern inteligent e inteligent atunci când rãspunde
dorinþei poporului. 
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Eu scriu aceste comentarii pentru cã nu am nevoie sã vãd
oameni bãtuþi ºi familii dezmembrate sau copii flãmânzi pe strãzi.
Noi nu avem nevoie sã ne pedepsim restul vieþii cu sãrãcia ºi sufe-
rinþele semenilor noºtri. Noi nu avem nevoie sã ridicãm în slãvi obsesia
sexualã ºi curvãsãreala mucoaselor momâi „vedete din media“. Noi
suntem mult mai dotaþi decât a ne câºtiga existenþa din prostituþie.
Unii dintre domniile voastre încearcã sã ni-i hrãneascã pe confraþi
cu credinþã ºi adevãrata compasiune, unii încercaþi sã purtaþi un
dialog mai matur ºi integru, mai cinstit în ciuda faptului cã vã costa
un serviciu sau un salariu; dar este în puterea noastrã, a celor care
nu ºi-au pierdut încrederea în integritate, sã încurajeze grupurile de
români dezamãgiþi ºi dezorientaþi sau cãzuþi pradã lucrurilor uºoare
(chiar cu riscul de a plãti cu orice preþ — pentru cã numai în curajul
nostru ºi în dorinþa unei noi viziuni de a opri urgia lãcomiei, a vio-
lenþei ºi a globalizãrii) sã spunã: e destul..., gata, pânã aici, stop.
Acum e momentul sã ieºim din înjosirea în care ne-am lãsat târâþi.
Acum e momentul sã ne oprim din fuga asta nebunã dupã profit
cãlcând peste viitorul copiilor noºtri ºi al pãcii pãrinþilor. Acum e
momentul sã recunoaºtem cã noi nu ºtim doar afaceri ci ºtim cã
avem ºi-un suflet ºi-o credinþã, cãrora le datorãm protecþie ºi respect
ºi cã avem o lume care ne-a fost datã de Dumnezeu s-o cinstim ºi
s-o respectãm. Cã suntem o naþiune, o familie, un duh. Cã în loc
sã plecãm urechea minciunii ºi îndemnurilor rãuvoitoare, noi putem
apela ºi cere ajutor în genunchi îngerului pãzitor ºi pãrþii bune din
noi — natura divinã ºi sacrã pentru care am fost creaþi.

România e o þarã plinã de oameni buni ºi milostivi, harnici ºi
nemãsurat de ospitalieri. Suntem un popor care a trecut prin multe
subjugãri: imperiul roman, turc, rus..., am dus multe rãzboaie de
apãrare a pãmânturilor pãrinþilor noºtri. Suntem un popor de oameni
buni, aºezaþi ºi gata de schimbare în bine. Imaginaþi-vã o nouã þarã
cu un guvern care sã dea încredere oamenilor, demnitate ºi curaj
în loc de fricã, care sã nu ne dezbine ci sã inspire, care sã nu pro-
moveze urã ci unitate, care sã nu despoaie omul sãrac pentru a se
îmbuiba pe el. Imaginaþi-vã un guvern care sã încurajeze omul sã
refuze disperarea ºi neîncrederea pentru cã atunci când se duce
la culcare sã doarmã împãcat ºi mulþumit, în unitate ºi compasiune
pentru cei cu care nu sunt de acord. Am fi un pic mai sãraci, dar
mai uniþi ºi mai sãnãtoºi ca naþiune.

Când vorbesc de religie, trebuie sã mã întreb dacã o cunosc
destul de profund ca sã mã leg de ea ºi sã-i hotãrãsc soarta. Cei
mai mari oameni ai lumii au fost credincioºi. Este credinþa ceva raþion-
al sau este o experienþã spiritualã? Iar dacã e spiritualã, cum de
pretindem cã o putem explica ºi comercializa raþional? Omenirea
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funcþioneazã pe baza filozofiilor acestor mari învãþaþi! Luaþi la întâm-
plare zece nume din istorie ºi verificaþi...

Sunt multe mistere nerezolvate, dar haideþi sã vedem unul mai
nou! Noi suntem prima generaþie în ultima sutã de ani care:

Am trãit în ideea cã progresul ºi democraþia ne aduc pros-
peritatea care ne va oferi ºansa de a munci mai puþin ºi de a trãi
mai bine, nu de a munci mai mult ºi de-a trãi mai rãu.

Suntem prima generaþie care poate spune cã fiicele ºi fiii noºtri
au posibilitatea de a avea un nivel de trai mai sãrac decât al nostru,
cã vor fi lipsiþi de ºansa de a studia ºi de-a avea o casã ºi un plan
cu vis de viitor pentru copiii lor, aºa cum au avut pãrinþii noºtrii. Aceas-
ta ar fi logica, liniar, spre mai bine.

ªi suntem prima generaþie care le-am luat toate ºansele spi-
rituale ºi materiale neglijând ºi mediul înconjurãtor.

Dacã þara a fost sub orânduirea comunistã ºi a devenit proprie-
tatea poporului, cred cã în cincizeci de ani am achitat prin muncã
actul de proprietate iar în 1989, când a cãzut Ceauºescu, þara
(averea) trebuia împãrþitã în mod egal tuturor românilor care au
muncit în ea; iar dupã un an de educaþie — în vederea menajãrii pro-
prietãþii ºi pregãtindu-l pe noul tip de gospodar — sã funcþioneze în
noua formã de gestionare în care intrase România ºi sã li se fi dat
mânã liberã. Iei copilul de mânã, îl ajuþi sã facã primii paºi ºi pe urmã
îi dai drumul ºi-i spui: descurcã-te. Dar n-a fost sã fie: þara a fost
jefuitã ºi împãrþitã ca-n codru iar astãzi continuãm sã-i þinem pe români
sub blestemul vinovãþiei de a fi fost comunist. 

Românii nu au fost comuniºti tot aºa cum nu au fost nicio-
datã de rasã romanã, turcã, greacã, „austro-ungarã“ sau rusã. Om
fi semãnând noi la faþã dar înãuntrul vinelor noastre curge un sânge
care e mai mult înrudit cu muntele, râul sau ramul decât cu lãco-
mia, sabia sau ciomagul. Nu înþeleg ºi nu am înþeles niciodatã de
ce omenirea trebuie sã tolereze rãzboiul ca soluþie spre mai bine.
De ce conducãtorilor incapabili li se permite sã strice un lucru demon-
strat ca bun ca apoi sã-l reconstruiascã din motivul cã el nu e capa-
bil sã-l facã mai bun ci doar ca sã se justifice mimând cã face totuºi
ceva ºi cã nu e plãtit degeaba pe perioada mandatului de domnie.
De ce istoria se repetã? Sã fie oare de vinã puturoºenia, comodi-
tatea, nepãsarea sau reaua intenþie? Greºelile neamendate duc la
repetiþie ºi pierzanie. Sã acceptãm o asemenea poziþie, rãmânând
pasivi ºi fãrã a lua mãsuri de amendare, este o insultã la adresa
bunãstãrii omului pe Pãmânt. Este o palmã datã spiritului ºi aspi-
raþiei spre mai bine. Aceastã atitudine de a-þi pedepsi urmaºii lega-
lizeazã proverbul care spune cã: Prostul când ajunge rege, prima
datã îºi decapiteazã pãrinþii ca sã arate cât de tare e. Un alt proverb
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spune cã Preþul libertãþii este de a da voie, de a permite, însã foarte
puþini oameni sunt pregãtiþi sã-l plãteascã. Aceasta se câºtigã cin-
stit sau se furã, ca astãzi. Sau poate cã ne-a fost datã tuturor însã
noi nu o vedem? Ne-a fost datã în grãdinã, în Grãdina Raiului. 

Nu te lãsa sedus de vorbe mari despre Dumnezeu ºi eterni-
tate. Eternitatea e tentantã pentru aceia care nu ºtiu cã o avem. Dum-
nezeu ne-a lãsat pe acest pãmânt ca sã ne împlinim ca om nu ca
sã umblãm dupã eternitate. Frumuseþea e în noi nu trebuie s-o cãutãm
la nesfârºit printre sclipirile oglinzilor ºi magia iluziilor. Frumuseþea
nu e raþionalã precum iubirea nu e, precum sunetul nu e. Trezeºte-te
din raþionalul în care ai fost încãtuºat ºi elibereazã-te întru sacrali-
tatea sufletului, pentru cã am fost lãsaþi de Dumnezeu ca sã fim,
ca sã trãim ºi sã devenim vasul raiului pe pãmânt. Elibereazã-te din
mintea în care alergi continuu între trecut ºi viitor ºi simte-te în ACUM.
Simte mireasma ºi adierea vântului aºa cum au fãcut-o de mii ºi mii
de ani strãmoºii tãi, simte-þi pielea tãlpilor aºa cum o simt þiganii
pe pãmântul reavãn, pe zãpadã ºi prin scaieþi. Bucurã-te de luminã
ºi zumzet. Simte-le din plin, inocent ºi deschis. Primitor ºi încrezãtor,
scufundat în liniºte. Împãmântenit în tãcere. 

Când vorbesc de dragoste o simt sincer doar dacã o spun
din inimã, din suflet. Dacã îmi pãrãsesc sufletul ºi îi cer ajutor minþii,
ea mã conduce prin lumea cunoºtinþelor mele, a experienþelor acu-
mulate de-a lungul vieþii din diferitele surse pãmânteºti, dintre paginile
cãrþilor, folclorului sau de pe buzele altora convins fiind cã aceastã
sumã e iubirea adevarãtã. Încerc s-o caut ºi s-o aplic. O caut mereu
ºi alerg dupã ea ca dupã fata morgana, s-o prind ºi s-o pun în prac-
ticã. De aceea nu sunt fericit pentru cã o caut în „raþional“ ºi aces-
ta nu a iubit. Raþionalul nu poate iubi, el poate sã descrie, sã ana-
lizeze dar nu iubeºte. Aºa e ºi cu credinþa.

Aici cred cã e greºeala: cã s-a luat învãþãtura lui Dumnezeu
ºi i s-a dat minþii ca s-O practice ºi s-O predea tinerelor generaþii.
Aceºtia au luat-O ºi au raþionalizat-O ºi au împãrþit-O în peste 360
de mii de secte religioase. A DEVENIT O AFACERE ºi de aceea Ea
existã doar la nivel raþional, Ea existã doar la nivelul minþii ºi nu are
puterea sã transforme. Iisus e Dragoste. Aºa e ºi cu Eminescu.
Autorul cãrþii continuã sã ne prezinte în trepte toþi aceºti ani scurºi
de la aºa-zisa revoluþie din ’89 încoace din poziþia observatorului inter-
naþional, el locuind deja în Statele Unite de unde priveºte ºi ne
deruleazã imaginile evenimentelor care au strãbãtut întreaga pla-
netã ºi s-au unit cu cele planetare hrãnindu-se parcã-ntre ele. Cartea
e o adevãratã fãclie care pune lumina în multe dintre evenimentele
ce au loc azi pe glob. Lumineazã mare parte din nedumeririle pe
care le avem vizavi de ºtirile ce ne sunt bãgate acum pe gât de mass-

65



media internaþionalã atât de bine controlatã ºi manipulatã de stãpânii
lumii. Nemoianu nu este doar un bun observator, el este ºi un clarvãzã-
tor ºi analist al Globalismului ºi al urmãrilor acestuia atenþionându-ne
cã „...vom fi arºi fãrã milã, dar vom învinge“, ºi continuã: „Imperiile
care cad..., mai înainte de prãbuºirea finalã sunt de o violenþã feroce
de fiarã rãnitã, spumegã, mint, se contrazic, se grãbesc spre
dezastru“.

Pe cititorul de azi preocupat de lupta zilnicã cu existenþa,
lucrarea lui Nemoianu îl încurajeazã ºi îl pune la curent cu stãrile
de fapt din lume ºi de acasã; citindu-o, aduci claritate în vacarmul
creat de explozia informaþiilor cu care eºti bombardat din toate pãrþile
ºi îþi faci loc astfel pentru tihnã, credinþã ºi speranþã.

„Modelul existenþial românesc este strãvechi, practic
post-edenic ºi el nu este în nimic inferior altor modele exis-
tente“. Scriind astfel, Nemoianu îþi lasã în amintire mai multã
înþelegere pentru român. Îi înþelegi gândirea, expresia sufletului ºi
a rostului vieþii, realizezi de ce el este aºa cum este, mândru ºi fal-
nic precum Ceahlãul, ºi înveþi cã pe Pãmânt cultura unui neam se
îmbogãþeºte doar în libertate. Scriitorul Alexandru Nemoianu ESTE
UN VAS VREDNIC! El îºi încheie incursiunea ca un bun român ºi cre-
dincios ce este: cu Dumnezeu, care în nesfârºita lui înþelepciune ºi
bunãtate, îi aºteaptã pe toþi, cei vrednici sã primeascã desãvârºirea.
AMIN! 

Ben Todicã (Australia)

Întâlnirea dintre marile spirite
Nu ºtiu ce mã face sã cred — s-ar putea sã mã aflu în eroare

— cã întâlnirea intelectualã ºi spiritualã dintre Artur Silvestri ºi Alexan-
dru Nemoianu, amândoi spirite profund creºtine, de o extinsã culturã
ºi animate de dragostea fundamentalã pentru tiparele neamului, pen-
tru tradiþie ºi credinþã, nu ºtiu ce mã face sã cred, zic, cã întâlnirea
dintre cei doi mari oameni a avut loc mai întâi on-line? Repet, s-ar
putea sã greºesc. Cert este cã „dialogul“ în care unul dintre cei doi,
respectiv Artur Silvestri, este aparent absent, s-a întrupat într-o carte
în care frumuseþea gândurilor ºi puritatea stãrilor sufleteºti sunt de
necontestat. Este vorba de o carte specialã apãrutã la Carpathia
Press, în 2005, ºi intitulatã profetic „Semnele vremii. Gânduri ºoptite
cãtre Fratele Gavriil de pe Ceahlãu“. Cine sã fie misteriosul Frate
Gavriil? Aºa dupã cum aflãm din prefaþa cãrþii, semnatã de Artur
Silvestri ºi intitulatã Fragmente dintr-un pateric, Fratele Gavriil nu
e altul decât însuºi Artur Silvestri, cel cãruia i se adreseazã gân-
durile ºoptite ale lui Alexandru Nemoianu. Cartea este constituitã,

66



aºadar, din aceastã suitã de gânduri ce par a fi ºi cred cã sunt cu
adevãrat rãspunsul dat altor gânduri, pe care doar le intuim ca fiind,
evident, cele ale Fratelui Gavriil. Iatã de ce vorbeam la început despre
un dialog. De fapt, este vorba, mai curând, despre o comuniune de
gândire ºi de simþire, despre o trãire în spirit. Care sunt gândurile
cele mai frecvente care revin în carte ca un leitmotiv dintr-un cântec
strãvechi, cântat în surdinã în faþa limbilor de foc din vatra strãmo-
ºeascã? Sunt cele legate de tiparele sacre ale ideii de neam, de
tradiþie, de credinþã ºi de pãmântul care ne naºte ºi de care nu ne
putem rupe, fãrã a sângera sufleteºte. Mai sunt prezente în carte,
printre altele, ºi îngrijorãrile gânditorului singuratic, dar nu singur,
legate de „semnele vremii“, legate de înmulþirea agresivã a
profesioniºtilor anticreºtini ºi antinaþionali. Multe dintre ideile de aici
se regãsesc, alãturi de altele, ºi în celelalte cãrþi ale autorului. Am
ales sã spun câteva vorbe despre aceastã carte pentru rostirea sme-
ritã, pentru gândurile ºoptite uneori ca o povaþã înþeleaptã, alteori
ca o rugãciune, iar uneori cu sfântã ºi îndreptãþitã mânie, întotdeau-
na însã cu simþul adevãrului ºi cu gustul dreptãþii.

Nastasia Maniu

Apropos de... Fragmente din vremea persecuþiilor
Am citit cu deosebit interes volumul scris de Alexandru Nemoianu

„Fragmente din vremea persecuþiilor“, prefaþat de Artur Silvestri.
Am trecut prin carte ca printr-o cunoscutã incintã, multe chestiuni
scrise de „înstrãinatul“ român-american fiindu-mi prea cunoscute atât
dinlãuntrul cât ºi din afara lor. Aºa cum autorul însuºi recunoaºte,
ca ºi onorabilul prefaþator, volumul însumeazã puncte de vedere cu
care, în cea mai mare parte a lor, nu ai cum sã nu fii de acord.
Felicitãri! 

Eu mi-am permis luxul sã „frunzãresc“ aceastã carte (pe inter-
net, de bunã seamã) ºi sã amintesc cele patru capitole ale cãrþii,
împreunã cu subcapitolele acesteia. Aºadar: capitolul I, „Lucrarea
rãului“, cu subcapitolele „Modelul“ cartaginez, Modelele repetitive ale
rãului, Cine seamãnã vânt...,Începutul unor „vremuri de plumb“ ºi
un „pumn de oameni“, Simptome ºi putreziciune, Note despre imperiu,
Un simptom duhovnicesc, Dixi et salvavi animam meam; capitolul
al II-lea „Noua „mantrã“ ºi „marginea imperiului“, cu subcapitolele Din
nou despre globalizare, Ideologia descurajãrii“; un simptom, „Ideolo-
gia descurajãrii“ ºi „A treia Europã“, „Sistema diavolului“, „Jigodia“,
Relaþiile dintre „diasporã“ ºi „þara veche“; o opinie, Un „gen nede-
terminat“, „Prigoanã nouã pornitã împotriva bisericii ortodoxe“,
„Vierme puturos“, Emanoil Gojdu ºi „Fundaþia Gojdu“ — (între altele,
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amintesc faptul cã eu am lucrat, ca ziarist în Deva, locuind nu departe
de cartierul Gojdu, prilej cu care mã obiºnuisem sã cunosc o mulþime
de „amãnunte“ despre macedo-românul orãdean Emanoil Gojdu), „Cu
diavolul nu se intrã în dialog“; capitolul al III-lea Retragerea la munte
ºi în calitate, cu subcapitolele Despre stãpânire, uzurpãri ºi „calea
nesmintitã“, Întemeierea pe credinþa în bine, Ajutorul de la Dumnezeu,
Istoria ca o doinã, Pângãrirea Ceahlãului, Gânduri despre românii
de azi ºi de mâine, „Europa neamurilor“, Iluzia tranzacþionistã, „In
hoc signo vincens!“, Cazul Basarabiei (în mijlocul basarabenilor am
petrecut ºi eu o lunã întreagã la început de an 1990, fiind delegat
de cãtre ROMPRES la Agenþia de Presa MOLDOVAPRES pentru a-i
ajuta pe ai mei colegi sã „urneascã“ noua agenþie de presã a Repu-
blicii Moldova, împiedicându-mã de o mulþime de „rãmãºiþe“ ruseºti,
inclusiv de stãpânirea lor prin unitãþile economice), Biserica românã
în America, Despre fãpturi „loc“ ºi naturã, Recunoaºterea istoriei
româneºti în întregul ei multimilenar, Muntele!, „În afara gloriei“. Câte-
va gânduri, Colecþii ºi amintiri ºi biruinþe, Adevãrul vã va face liberi,
Contra acelor „dogme“ ale puterii întunericului, Pentru ca sã putem
fi una, De fapt, un început (apropos de revista „Viaþa de pretutin-
deni“ din Arad, Sabin Bodea ºi soaþa sa au ajuns cu ea la nr. 31-
35 în decembrie 2007, ºi bine au fãcut!), Cred cã asta are impor-
tanþã... Începe sã vorbeascã majoritatea semnificativã, Monografia
localitãþii Prigor, Un text mai puþin cunoscut al pãrintelui Nicolae Stein-
hardt de la Rohia, Vitalitatea „neamurilor“, Moºul Gheorghe Lazãr
din ªugag (pe unde-am reportericit ºi eu prin anii 1960-1970, cu
autobuzele, pe jos prin satele ardeleneºti din fosta regiune Hune-
doara, apoi Alba, Hd., Sibiu), „Vederea lucrurilor în dimensiunea lor
veºnicã“, Gânduri rãzleþe, Valoarea mântuitoare a tradiþiei, capitolul
al IV-lea Un „epilog deschis“ cu subcapitolul Basmele româneºti ºi
sfârºitul Bizanþului: o posibilã legãturã. Am citit, desigur, ºi opiniile
exprimate despre operã ºi autor de cãtre Dimitrie Grama — Dane-
marca, Augustin Macarie, Antonia Iliescu — Belgia.

Fãcând o recapitulare, pot afirma fãrã dreptul de a greºi,
cã m-am delectat, pe alocuri chiar m-am instruit. A fost o plãcere,
ce mai încoa-ºi-ncolo.Aº avea, totuºi, o simplã observaþie: nu cumva
„afirmaþia“ din titlu „Din vremea persecuþiiilor“ este puþin cam forþatã?
În cazul cã domnul Alexandru Nemoianu este de o altã pãrere, îmi
fac mea culpa.

Trãir-aþi sãnãtoºi cu toþii!
Prof. Aurel David, 

cãlãrãºean prin adopþie, buzoian prin nãscare
20 aprilie 2008, de Florii
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Turnul de veghe din America 
Alexandru Nemoianu, deºi trãieºte în SUA din 1985, ne aratã,

prin ceea ce scrie în „Fragmente din vremea persecuþiilor“ cã este
mai prezent în fiinþa neamului decât mulþi dintre concetãþenii noºtrii
care n-au pãrãsit niciodatã, fizic vorbind, graniþele României, ceea
ce demonstreazã, încã odatã, cã a fi român ºi a simþi româneºte
nu þine neapãrat de un anume loc geaografic. Eseurile sale adunate
în aceastã carte (Editura Carpathia Press, 2007) deºi scrise în 2006
sunt ºi astãzi tot atât de actuale ca în urmã cu doi ani, ba mai mult,
acutizarea pericolelor de tot felul, face ca fireasca atenþionare de
ieri a autorului sã devinã semnalul de alarmã de astãzi. Alexandru
Nemoianu ne aratã limpede cã riscãm sã dispãrem, ca popor, în
borºul european care se pregãteºte în cazanul globalizãrii, dacã nu
vom ºti sã ne pãstrãm limba, obiceiurile, tradiþiile strãmoºeºti, va-
lorile creºtine, natura dãruitã de Dumnezeu. În faþa elitelor româneºti
(aºa-zise elite) cãzute în extaz faþã de modelul european ºi ameri-
can de dezvoltare, Alexandru Nemoianu vine ºi spune: „rãmâneþi voi
înºivã, dezvoltaþi economia dar sã nu vã uscaþi sufleteºte, nu vã plo-
coniþi cãtre puterile zilei — UE ºi NATO — cinstiþi cu evlavie pe pãrinþii
voºtri!“ Multe dintre temele abordate în eseuri ar putea sã ducã,
dacã ar exista ºi cadrul adecvat, la dezbateri mai ample în cultura
româneascã de astãzi, pentru a ne regãsi busola pierdutã. „Fragmen-
te din vremea persecuþiilor“ este o carte frumoasã, o carte-docu-
ment scrisã cu înþelepciunea „peregrinului valah” care, spre cinstea
sa, nu ºi-a uitat niciodatã neamul ºi valorile cãrora le aparþine. 

Gheorghe ªeitan

Omul ºi scriitorul, ca un dram de Dumnezeire 
Pe Alexandru Nemoianu, din Statele Unite ale Americii, nu-l

cunosc personal ci din scris.  
Am gãsit în scrisul sãu un amestec de sobrietate ºi erudiþie,

îngemãnate cu o patimã riguros calculatã ºi trãitã, ca sã nu ºtir-
beascã echilibrul interior.  Ne-a bucurat mult prezenþa Domniei-Sale
în paginile revistei noastre, lãudându-ne — atât cât îi stã bine unui
om de bun-simþ — cu aceastã prezenþã, punându-l alãturi de alte zeci
ºi zeci de nume de primã mânã din cele patru zãri.  Îi datorãm
prezenþa- ºi cunoaºterea -cãrturarului Artur Silvestri, cel care a fãcut
ca vrerea noastrã literarã, legatã de revista „Viaþa de pretutindeni“,
sã devinã un fenomen, unind inimile românilor de aici cu ale celor
care, mânaþi de aripa destinului, se uitã cu ochii spre Cer ºi-l implorã
pe Dumnezeu sã-i dea culoarea celui de acasã, fãcând lacrimile doru-
lui mai calde, mai sãrace în oftat.  

Acum, când s-a rotit de 60 de ori cu Pãmântul în jurul Soare-
lui — ca sã-l parafrazez pe neuitatul ºi iubitul Nichita Stãnescu — îi
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urez prietenului nostru în cuget ºi simþire, Alexandru Nemoianu, sã
biciuiascã timpul cu metafore ºi cuvinte demne de urmat mulþi ani
de acum înainte, într-o minte limpede ºi clarã pânã când scara cãtre
Cer se va auri spre vrerea lui Dumnezeu.  

Sabin Bodea, 
director al revistei „Viaþa de pretutindeni“, 

„Viaþa arãdeanã“ ºi al Editurii „Viaþa arãdeanã“

Cãrþile Kerigmei
Din familia radicalismului creºtin, însã în notã naþionalã — ra-

dicalismul acela bun al principiilor ºi doctrinei, al severitãþii conºtiinþei
teoretice, legitimat la noi de Mircea Vulcãnescu ºi Petre Þuþea —
face parte ºi învãþatul român Alexandru Nemoianu, autoexilat, în anii
80, în Statele Unite. Omul religios, aºadar, mai întâi: cãrturarului
ºi artistului din speþã, ne încredinþeazã aci Petre Þuþea, fiindu-le îngã-
duite deopotrivã miºcarea spiritualã în timp ºi spaþiu ºi „situarea pla-
tonico-creºtinã, supratemporalã ºi supraspaþialã“, privilegiul, adicã,
de a trãi în libertate „inactualitatea misticã“. În viziunea lui, a gândi-
torului creºtin prin urmare, pe care-l reprezintã în opera sa ºi Alexan-
dru Nemoianu, omul religios trebuie gândit „în triunghiul: Dumnezeu,
om ºi naturã, în care dominã Sacrul, adicã realul atotcuprinzãtor,
cauza unicã a tuturor lucrurilor“. Despre „naþionalismul integral“,
Alexandru Nemoianu va fi convins, din nou ca Petre Þuþea, cã nu
este decât „marºul istoric“ al „întregului naþional“ — în caz fiind cunos-
cutã, fãrã îndoialã, celebra zicere a marelui gânditor referitoare la
confiscarea, prin decret divin (cum spunea el), a calitãþii sale de
român: dacã anularea aceea s-ar produce, nu ar mai gãsi, clãtinân-
du-se ca beþivul intratabil, drumul spre casã, ar ºerpui va sã zicã
în indistincþia cãutãrii perpetue ºi zadarnice.

Autor încã din deceniul 9, în formulã personalã sau în cola-
borare (în limbile românã ºi englezã), scrierile istoricului ºi gândito-
rului sunt remarcabile îndeosebi dupã intrarea în noul secol. Adoptând
fragmentarismul, mai degrabã (a remarcat bine criticul cunoscut)
aspectul sapienþial, scrierile din aceastã etapã târzie ale lui Alexan-
dru Nemoianu (de pildã Gânduri ºoptite cãtre Fratele Gavriil de
pe Ceahlãu, urmate de Trei adaosuri ºi Fragmente din vremea
persecuþiilor, ambele apãrute la Editura Carpathia Press, în 2005
ºi 2007) învedereazã câteva memorabile mesaje doctrinare, doc-
trina propriu-zisã( care, pare-se, va continua) aºezându-se în literã,
cum se vede, în urma observaþiilor ºi cercetãrilor anterioare. Într-o
Prefaþã la Gânduri ºoptite..., inspirat intitulatã Fragmente dintr-un
Pateric, criticul evocat în trecere mai sus, Artur Silvestri subliniazã
originalitatea perspectivei antropologice a lui Alexandru Nemoianu
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(integrabilã, apreciazã el, profetismului autohtonist practicat de
Haºdeu, Iorga ºi N.Densuºianu), delimitând în lucrarea doctrinarã
a acestuia ideea de Tradiþie, capitalã, aº spune ºi eu, în definirea
omului românesc. Substanþa cãrþii, dezvãluiri dintr-un strat de me-
ditaþii tainice, comparabile — zice comentatorul — „poveþelor de Pateric“,
va îndemna totdeodatã la desluºirea, în actualitatea noastrã stãpânitã
de grelele incertitudini ale vremuirilor de tot soiul, a sensului tradiþiei;
o clarificare necesarã spre împlinirea aºteptatã a vremii. „Tradiþia
este un dat — scrie în termeni fãrã rest Alexandru Nemoianu, relegând
dialectica acesteia de destinul nemiºcat al naþionalului — ºi alcãtuieºte
pecetea idividualitãþii ºi a persoanelor care alcãtuiesc un Neam ºi
a Neamului în întregul sãu.“ ªi continuã, absolut admirabil: „Tradiþia
Neamului cãruia îi aparþii este nu o obligativitate ci o stare natu-
ralã“. „Într-o înþelegere mai largã, Tradiþia este cea care ne face sã
fim, de fapt sã devenim ceea ce din început am ºi fost (am fost lãsaþi
sã fim). (...) Tradiþia transcende starea imediatã ºi încorporeazã pe
cei care suntem, cei care am fost ºi cei care vor sã fie în Neam.“
În spiritul „identitãþii de neam“ (care este „expresia identitãþii din veº-
nicie“) pot fi îndreptãþite ºi, aºa-zicând, „ereziile“ istoriografice, de esenþã
„originistã“, de exemplu viziunile mirabile densuºiene, ce au produs
pânã azi controversã ºi neînþelegere. Alexandru Nemoianu îl „justi-
ficã“, aºadar, pe N.Densuºianu în chipul urmãtor (considerând
neaºteptat, însã în linia unui gând tare, cã temeiul creaþiei dumne-
zeieºti e originalitatea): „...este singurul care a înþeles ceva din esenþa
Neamului Românesc. Ceea ce spune el este de fapt o poveste ºi
un mit de iniþiere. Tot ce este important în lume se aflã inclus în
Neamul Românesc dar exprimat unic. Este ºi asta semn al lucrãrii
veºniciei ºi Divinului. Esenþa lucrãrii divine este originalitatea (nici o
frunzã, nici un fir de iarbã nu este «simetric», identic cu altul) iar a
negativitãþii pure — imitarea, maimuþãreala.“

Formula de a comunica, acum, a lui Alexandru Nemoianu
(remarcã Artur Silvestri, care mai observã ºi cã el e Fratele Gavriil,
cãruia i s-au trimis aceste„gânduri ºoptite“) a schimbat exegeza de
text, comentariul acribios pe literã ºi rostire, pe, în fine, „conþinu-
turile presimþite“ cu (expresia e, iatã, cuceritoare) „speciile de zidire
sufleteascã“: apoftegmele, omiliile, pilduirea. Gânduri ºoptite cãtre
Fratele Gavriil de pe Ceahlãu sunt crâmpeie misterioase ce þin —
scrie mai departe criticul — de „un gen profetic“, de o despachetare
vizionarã a spiritului. Autorul propovãduieºte fãrã larmã, în tihna cre-
dinþei împlinite, iar zicerile sale povãþuitoare s-au adunat într-o carte
kerigmaticã.

Înainte de a purcede la o identificare ºi tipologizare (modelare)
a rãului, a prigoanei, Fragmente din vremea persecuþiilor dã
seama, ne încredinþeazã Artur Silvestri, de un alt model: modelul
existenþial românesc (la o posibilã sugestie, am impresia, din Mircea
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Vulcãnescu). Autorul îºi expune totodatã — afirmã criticul (vezi pre-
faþa Douã modele de „Reconquista“: „pãstor“ ºi „sãmânþã“) — „sen-
sul acþiunii intelectuale ºi metoda de gândire“, ca ºi cele „trei idei
capitale“ ce ar „împânzi“ opera lui Alexandru Nemoianu încã de la
trezirea ei „la realitatea metafizicã“. Acestea ar fi: „Imperiul ca esenþã
a rãului“, proiectarea lui la margine sau „efectul de colonie“ (în ter-
menii tiers-mondismului practicat, între alþii, de belgianul Francis
Dessart) ºi, apoi, rãspunsul, reacþia — sau „enigma prin Neamuri“,
cum a numit-o, iluminat, Artur Silvestri“; o conquista, cu termenul
utilizat de catolici, ºi, pe urmã, o reconquista (spre a-l cita încã o
datã pe acelaºi Fr. Dessart). Fireºte, dupã Alexandru Nemoianu, dar
ºi dupã opinia comentatorului sãu, importantã este riposta. Altfel
spus, recucerirea. Cu putinþã — dacã rezumãm - a fi realizatã nu
atât prin „iradiere“ (doctrina Pãstorului înþelept), cât, mai degrabã,
prin aºa-numitele seminþe („soluþia miraculoasã ºi tainicã: aceasta
moare pentru a face grâul sã rodeascã în viitorul nesfârºit ºi binecu-
vântat“). Dar, revenind, sã vedem ce este cu modelul prigoanei, cu
modelul rãului. Existã mai întâi modelele imperiale, mai multe, desi-
gur, în istorie, dar pe spaþiu restrâns, de exemplu numai în zona
mediteraneeanã (dar ºi în America, „prin extensie logicã“), sunt numai
douã: unul bazat pe extinderea de principii ºi altul întemeiat pe prag-
matism, pe materialism ºi câºtig imediat, pe eficienþã. Primul ar fi
modelul Romei — dedicat adevãrului ºi binelui(„ºi oricât balast au pus
peste activitãþile omeneºti aceste idealuri nu s-au putut ºterge“, rãmân).
„Finalmente, ideea Romei, împreunã cu tradiþia iudaicã au alcãtuit
modelul creºtin“, scrie Alexandru Nemoianu. Al doilea model (con-
struit de regulã de coloniºti, de locuitorii din Tyr ºi Sidon, de închi-
nãtorii la Baal ºi la Moloch) este modelul cartaginez — unul al imperiului
mercantil ce va ajunge sã fie „urât atât de cãtre iudei, cât ºi de cãtre
romani“, din aceastã ostilitate colectivã producându-se ulterior „sin-
teza dintre iudaism ºi Roma“, în „forma modelului bizantin“. Astãzi
modelul cartaginez supravieþuieºte, conform lui Alexandru Nemoianu,
în economiile consumiste, globaliste etc.

Reacþia la acestea, prin urmare rãspunsul ce se poate da rãu-
lui ar depinde, dacã am înþeles bine, de trezirea seminþei. Rezumând
ºi comentând ideile din cartea lui Alexandru Nemoianu, Artur Silvestri
crede cã la noi „nucleu, celulã ori «sãmânþã» sunt orice idei ce se
depoziteazã în loc protejat sau «paralel» care, fãrã sã fie numai
«biblioteci» mãrunte, de sat, de mânãstire ori de ºcoli orãºeneºti
nebãgate de seamã, pot sã ajungã (...) în planul «cãrþilor vorbite», regãsind
folklorul, anonimatul ºi eposul nostru fundamental ce a îngãduit per-
petuare nu doar de istorie a Locului ci ºi de lege arhaicã, de «obi-
cei al pãmântului»“. Am ajuns, iatã, la „oamenii locului“, la fiinþa —
cum scriam ºi eu într-o carte din 1990 — care e numai deodatã cu
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spiritul locului, cu vatra ºi acasa, ea nefiinþând adicã în absenþa locu-
lui (vezi Fiinþã ºi Loc). „Existând oameni ai locului (comenteazã, în
Prefaþã, Artur Silvestri un fragment din Alexandru Nemoianu), dis-
pariþia «duhului» s-ar produce numai odatã cu «ultimul om» ori ºi
dacã acesta va dispãrea, «rasial», odatã cu dispariþia «limbii» ori a
«ultimei cãrþi». ªi nici atunci. Cãci dacã «Locul» poartã în sine un
fel de a se «întipãri» în fiinþele ce-l «locuiesc», rezultã cã puterea de
a lãsa «aceeaºi urmã» în orice creaturã ce îl întrebuinþeazã va trium-
fa, indiferent când ºi în ce forme“.

A.I. Brumaru 

Mai mult o esenþã decât o carte 
Chiar titlul acestei cãrþi („Semnele Vremii. Gânduri ºoptite

cãtre Fratele Gavriil de pe Ceahlãu“) ne aduce în minte amintirea
unor izvoare ale tradiþiei noastre româneºti, de cunoºtinþe, de expe-
rienþe de viaþã ce vin din ºi prin infinita cale existenþialã a modelu-
lui românesc, care nu rareori e egalã dacã nu chiar întrece aºa-zisul
modernism ºtiinþific. Autorul cãrþii, dl. Alexandru Nemoianu desco-
perã mai mult adevãr purtat în contextual milenar al tradiþiei nea-
mului, asigurat prin purtãtorii acesteia, pentru cã „Tradiþia“ este o
entitate vie, care trebuie înþeleasã ºi pentru a fi înþeleasã trebuie
trãitã“. („Semnele vremii“, pag. 7)

Despre autorul cãrþii, date biografice, studii, etc., a fãcut referiri
dl. Artur Silvestri în prefaþa cãrþii, dând la ivealã valoarea unui om
de seamã, istoric, arheolog, muzeolog. Pot doar sã recunosc cu
plãcere, ca într-un schimb de scrisori electronice, realizasem cu dl.
Alexandru Nemoianu un schimb de salutãri frãþeºti, dându-mi ast-
fel posibilitatea sã descopãr un om ales, care împarte aceeaºi soartã
ca a mea, adicã cea a emigrantului român.

Pentru cartea domniei sale, am o aplecare mai viu simþitã în
îndemnul meu înspre cãrþi, deoarece prea eram legat prin intuiþii ºi
imaginaþii, prin realitatea propriei mele vieþi, de ideile practice, pro-
fetice ºi vizionare ale autorului, idei aºezate sub aceast titlu suges-
tiv „Semnele Vremii“. Semnele vremii sunt multe dar omul nu ia
seama, ºi ce este mai interesant este cã omul voit nu ascultã glasul
sfânt adus de catastrofele naturale, dar nici de cel al credinþei în
care propriul spirit se zbate, vrea doar îmbuibare ºi împlinirea poftelor
trupeºti, animalice, atât. Asta nu e însã fericirea cea adevãratã. 

„Ca ºi potopul, cãldurile sunt semn al unei mânii binecuvân-
tate având de scop smerirea“ ne spune profetic borloveanul nostru
din America. În acelaºi timp, eu priveam la albinele mele din Aus-
tralia care rãtãceau calea stupinei lor datoritã dezorientãrii create
de posibile rãsuciri polare ale electromagnetismului cosmic.
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Clima vorbeºte dar omul nu ascultã. Dar de cine ascultã omul
care-ºi pãrãseºte tradiþia neamului sãu? Va învãþa tradiþia altui neam?
Asta înseamnã renunþare la identitatea ta româneascã. Au alte
popoare o istorie ºi o tradiþie existenþialã mai adâncã în timp ºi vremuri
decât cea a Daciei, a României, în acest spaþiu carpato-dunãrean? 

Cartea aceasta o asemui unei oglinde în care ne privim într-o
imagine tridimensionalã, fiindcã acest intelectual robust ºi tradiþio-
nalist desãvârºit Alexandru Nemoianu, trece peste fruntea istoriilor
de interese ºi spune, citez: „În istoriografia ºi antropologia româneascã
existã, de vreo trei sute de ani, o fascinaþie cu «modelele“ la modã.
Aceastã înclinaþie are mereu urmãri tragice. Dacã un Neam renunþã
la identitatea sa, la modelul lui existenþial, trecerea fizicã în subju-
gare ºi irelevanþã nu mai este decât un detaliu în aºteptare ºi
aºteptare scurtã. Cred cã aceastã obsesie, cu modelele la modã,
poate fi cel mai bine ilustratã de împrejurarea cã un dezastru istoric,
cucerirea romanã, a fost prezentatã ca «certificat de naºtere“ al
Neamului Românesc. Iar aceastã obsesie cu «modelele“ la modã,
a generat ºi prãpastia dintre ceea ce este real ºi autentic în lumea
româneascã ºi formele suprapuse, între ele ºi «statul».“ (ibidem. pag. 11)

Se desprind apoi idei, una dupa alta, care trebuiesc desco-
perite ºi readuse specificului nostru, tradiþiei noastre româneºti. Am
avut întotdeauna convingerea mea anume despre folclorul românesc
ca fiind drept izvorul cel mai authentic în care se reflectã sufletul ºi
geniul acestui neam dacic românesc. Acum, mi-am mai adãugat o
convingere, ºi anume, încadrarea acestuia (folclorul) în marea ºi
strãvechea tradiþie existenþialã româneascã, fiindcã tradiþia unui
popor este nemuritoare. La grele încercãri, suferinþe, adusã pânã
la gura prãpãstiei, tradiþia se poate „strânge pânã la esenþã, care
este indestructibilã“, dar stã mereu în acelaºi duh, iar când condi-
þiile optime revin, aceasta se reface cu vioiciune. De aceea, tradiþia
„nu cade niciodatã“. (ibidem. pag. 8)

Dar, emigranþi fiind, atât autorul cãrþii cât ºi eu, cititorul, avem
mai mare apãsare sufleteascã prin ruperea de locul natal, locul unde
tradiþia s-a legat cu glia, iar noi, cei plecaþi prin lume cu „þara în
traistã“, ducem parcã mai dureros dorul de acea specificã, simplã
ºi sfântã viaþã româneascã de acasã. 

Ce e rãu ºi ce e bine, care de la cine vine, nu este un mister
pentru românul de rând; mai ales cetind cartea „Semnele Vremii“,
vom descoperi lupi ajunºi pãstori la oile Domnului, numai cã „Pãs-
torul cel bun“, va cãuta ºi de oaia rãtãcitã sã nu fie sfâºiatã. Iar Cel
de Sus, nu m-a lãsat nici pe mine pradã viselor modelelor altora.

Din locul acela sfânt, de unde atârnã însãºi tradiþia Neamu-
lui Românesc, mi se spunea, în singurãtate ºi lacrimã: „nu rãspunde
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bârfitorilor tãi, dacã te ºtii curat, nu încerca nici mãcar a te apãra“.
Dreptul la replicã, auzi vorbã, e în fapt incitarea ºi mai crudã a cer-
turilor. Eram fericit în munca mea ºi sunt ºi azi, mã rog în familie
când nu mã vede nimeni, mã rog ºi pentru bolnavii de invidie sã punã
Dumnezeu dragoste în inima lor, cãci eu nu îi urãsc, iar Dumnezeu
cunoaºte sufletele fiecãruia. Aºa am dus-o ani mulþi în Australia, lumi-
nat de raza ce vine de la Cel Drept. Cetind acum cartea profeticã
ºi savantã a istoricului Alexandru Nemoianu, mi s-a confirmat încã
odatã deplina convingere cã primeam prin duh îndemnul Dumnezeesc
în a mã comporta ºi conduce familia mea. „Semnele vremii“ sub care
trãim, alegându-ne singuri binele sau rãul, având libertatea, nu fãrã
responsabilitate, datã de Dumnezeul Neamurilor, mi-au fost întot-
deauna înþelepciunea, dar cu multe lacrimi ºtiute doar de mine ºi
Maica cea Sfântã. Batjocorit ºi fericit, îmi zicea duhul, exact ce scrie
azi autorul savant în cartea sa: „Este absolutã pierdere de vreme
ºi din tot sufletul nãdãjduiesc sã nu vã lãsaþi prins în capcanã, sã
«explicaþi“. Este un lucru elementar: cu necuratul nu se intrã în dia-
log. Elementar. O altã greºealã funestã ar fi sã cãutaþi sã vã «apãraþi».
Nu intraþi în defensivã! Cui sã vã cereþi «scuze»? Unor oameni care
ºtiu doar sã mintã? A cãror obraji pot fi înroºiþi doar cu palmele?“
(ibidem pag. 30)

Dumnezeule, cât adevãr gãsesc eu, cãci despre mine vorbesc,
conºtiinþa mea prinde rezonanþa expresiei fratelui de pe alt conti-
nent. Dar profeticul autor, dl. Nemoianu, duce mai departe aceastã
carte a semnelor vremii, asigurându-ne prin viziune divinã, cã toate
aceste suferinþe, fragmentãri în grupurile ºi societãþile româneºti,
rãmân în realitate în unire pe fondul veºniciei tradiþii existenþiale
româneºti, care este indestructibilã, fiind o lucrare Divinã. Ceea ce
omul creeazã nu capãtã pecetea veºniciei. Cad împãrãþiile, cad marii
regi ºi castelele lor, dar nimic, fie ºi un fir de iarbã, ce-i lucrarea lui
Dumnezeu nu va cãdea, poartã pecetea veºniciei. ªi omul de bunã-
seamã poartã pecetea veºniciei, prin perpetua procreere, darul în-
ceputurilor având pecetea veºniciei. Pãcatul vine prin neatenþia
noastrã, când omul nu priveºte cinstit ºi cu grijã ce e rãu ºi ce e
bine, cãci ºi acestea au pecetea veºniciei. 

Nici românul, nici vecinii lui apropiaþi sau mai îndepãrtaþi nu
sunt creaþii aparte, ci ies din aceeaºi iubire ºi dragoste dumnezeiascã,
numai cã flãmânzenia dupã acele promisiuni de mãrire ale anticristu-
lui, au dus pe multe capete conducãtoare la rãtãcire, la pierderea
iubirii ºi dragostei dintre ei în primul rând, vãrsând apoi otrava rãutãþii
între mulþimile neamurilor pe care le conduc. Vremurile scurse
de-a lungul istoriilor au purtat întotdeauna semnele indicatoare ale
credinþei celei salvatoare, dar diavolul a corupt iubirea schimbând
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direcþia indicatoarelor înspre deºertãciunile mândriilor ºi aurului,
supãrând însuºi pe Tatãl Cel Ceresc, care ne-a dat viaþã!

Reþin din cartea dlui Alexandru Nemoianu încã o idee, pe care
o explic prin experienþa proprie, citez: „Cred cã existã cel puþin trei
stãri ce nu pot fi distruse: persoana, familia ºi neamul. Atingerea
distructivã a uneia dintre ele poate avea ºi, mai întotdeauna, are
efecte distrugãtoare. Chiar ºi atunci când ea s-ar face involuntar,
din prostie“. (ibidem pag. 9)

Aºadar, o acþiune neprielnicã, poate penetra ºi disturba pacea
familiei, dar greºeala, în acest caz, pare sã aparþinã ambelor pãrþi
— binelui ºi rãului. Singura salvatoare are sã fie totuºi tradiþia, mai
ales cea creºtinã. ªtiam de la pãrinþi un adevãr dupã care mi-am
ghidat viaþa familiarã ºi anume: „cãsãtoria nu este o joacã ci este
o tainã sfântã, cãci prin ea se împlineºte darul harului sfânt dat
omenirii nepieritoare.“

Pot spune fãrã sã greºesc cã aceastã scriere a dlui Alexan-
dru Nemoianu este mai mult o esenþã decât o carte; o esenþã a
unor studii largi ºi experienþe a unei vieþi trãite la temperaturi înalte,
cum de altfel autorul se destãinuie celor apropiaþi, dar mai ales în
cãrþile publicate de-a lungul anilor. Citind aceastã carte — capodo-
perã, aº zice — te vei regãsi legat vechiului arhetip românesc, pe
care noi îl apãrãm de milenii, cãci nu este nicidecum un model nou
cu care abia ce ieºim în lume!

O recomand tuturor Românilor!

Ioan Miclãu (Australia), 2008

O experienþã „catharticã“ pe care poate nu
am fi avut-o rãmânând în þarã

Am vrut sã scriu ºi eu ceva despre cartea lui Tani. Aº fi vrut
sã scriu ceva mai la obiect, adicã direct despre cãrþi. Nu cã n-aº
ºti prea bine ce ºi cum gândeºte. Sunt gânduri pe care le împãrtãºim
de o viaþã, mai exact de 36 de ani! ªi multe dintre ele s-au contu-
rat în discuþii nesfârºite de-a lungul acestor ani, cum cred cã spuneam
într-o epistolã ciuntitã de capriciile computerului, la „umbra Mânãs-
tirii Antim“, deºi de multe ori era mai la umbra „Curþii Vechi“ ºi „Caru-
lui cu bere“. De acolo ni se trage înclinaþia de a-i evoca pe imenºii
Caragiali. „Et in Arcadia ego“, am fost ºi eu la Borloveni (ºi prin multe
sate de pe tot cuprinsul þãrii) ºi am colindat mai prin toþi munþii þãrii. 

Pe de altã parte, viaþa ne-a oferit experienþe similare. Am re-
luat legãturile la numai câþiva ani de la aterizarea noastrã în Lumea
Nouã. Am avut plãcerea sã constat cã ºocul contactului cu aceastã
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lume ne-a „trezit“ în acelaºi fel. A fost pentru amândoi o experienþã
„catharticã“ pe care poate nu am fi avut-o rãmânând în þarã. Dar
poate tocmai dezamãgirile, durerile, regretele ºi crizele sufleteºti au
lãmurit aurul care, vreau sã cred, zace în sufletele noastre. În orice
caz, ne-am pierdut iluziile pe care le întreþineam despre o lume care
nu meritã în realitate nici mãcar sã o bagi în seamã dar care, din
pãcate, þi se vâra cu sila în suflet. I-am vãzut la faþa locului „modus
operandi“ ºi am respins pe „Satana ºi toate lucrurile lui ºi pe toþi
slujitorii lui ºi toatã slujirea lui ºi toatã trufia lui“. ªi eu trãiesc, în
realitate, ca un sihastru, în paralel cu lumea înconjurãtoare la care
totuºi particip (pânã la pensie). Mã apãrã Ortodoxia, care pe aici
este o mare necunoscutã. Lumea nu se ocupã de ea în nici un fel
fiind consideratã o ciudãþenie de care nu meritã sã te ocupi. Pen-
tru australieni este ceva care aparþine doar „etnicilor“, deºi atracþia
ei se exercitã constant asupra sufletelor cinstite de australieni. Se
vede aici mâna lui Dumnezeu care lucreazã pe cãi neºtiute. O vãd
la lucru ºi asta e o întãrire sufleteascã extraordinarã. ªi sunt oamenii
cei mai activi, aducând cu ei zelul misionar specific al anglo-saxonilor,
de data asta pentru cauza cea bunã. ªi ca un suplimentar balsam
sufletesc, cei mai aprigi dintre ei au un respect deosebit, la care
nu m-am aºteptat, pentru Ortodoxia româneascã, mai ales pentru
„sfinþii închisorilor“. Unul dintre ei („a fair dinkum australian“, adica
get-beget), Pãrintele Ioachim de la Mânãstirea din Kentlyn (o sub-
urbie a Sydney-ului) aparþinãtoare de Biserica Rusã din afara fron-
tierelor, mi-a spus personal cât de impresionat este de faptul cã la
români practica rugãciunii inimii are o atât de largã rãspândire în
rândurile populaþiei ne-monastice. Aceste lucruri le-a aflat (prin Inter-
net) de la veºnic pomenitul Arhimandrit Roman Braga. I-am promis
Pãrintelui Ioachim o prezentare a istoriei Filocaliei în România (în care
un rol însemnat a jucat reînfiinþarea Mânãstirii Sâmbãta de cãtre
Pãrintele Arsenie Boca ºi a Mânãstirii Râmeþ de cãtre Pãrintele
Evloghie Ota — cel „dispãrut“ din conºtiinþa Bisericii Ortodoxe Române
pentru cã „a trecut la stiliºti“, dar al cãrui trup a apãrut neputrezit
prin anii ’80, dar care a „dispãrut“ din nou imediat — cine încearcã
sã afle ce s-a întâmplat se izbeºte clar de un zid de nepãtruns). Acolo,
la Râmeþ, aproape de Ciuguzelul de unde vine soþia lui Tani, s-au
iniþiat în taina rugãciunii inimii „sfinþii închisorilor“. E un cerc care se
închide.

Mircea Eliade a definit poate cel mai bine capacitatea sufle-
tului „mioritic“ de a transforma orice destin advers în creaþii spirituale.

„Sus sã avem inima“, cãci „cei cu inima curatã vor vedea pe
Dumnezeu“. Aºa sã ne ajute Dumnezeu.

Vlad Protopopescu (Australia)
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DOUÃ ESEURI DE ARTUR SILVESTRI

Fragmente dintr-un pateric
Încã prea puþin preþuit precum ar îngãdui opera ce ne-a dat

ºi înzestrarea rarissimã de scriitor profetic ºi de înþelept, Alexan-
dru Nemoianu constituie în sine o apariþie stranie ºi ilustreazã un
destin neobiºnuit. Formaþia intelectualã se produce în România, prin
studii în istorie ºi arheologie ºi, deopotrivã, prin cercetare arheo-
logicã ºi în muzeografie; acestea îi asigurã o pregãtire solidã ºi per-
spective noi faþã de „ºtiinþa oficialã“, pe care adeseori savantul o
pune sub semnul întrebãrii ºi îi constituie „alternative“.

Stabilit în 1982 în SUA, Alexandru Nemoianu îºi dezvoltã trep-
tat ºi într-o manierã ineditã viziunea faþã de cultura românã ºi, în
acelaºi timp, ºi o perspectivã antropologicã insolitã, unde partici-
parea ideii de Tradiþie este capitalã. Obârºiile culturale, definite de
o substanþã polimorfã — unde intrã bizantinitate, etnografie, „tradiþie
culturalã“ ºi „istoriograficã ereticã“ (în sensul unui anumit profetism
autohtonist, de felul lui Haºdeu, Iorga sau Nicolae Densusianu) con-
tribuie în chip hotãrâtor la aceastã conformaþie de maturitate.

Opera esenþialã apare oarecum târziu dar este cu atât mai
bine aºezatã cu cât dibuirile „de tinereþe“ sunt puþine ºi nesemni-
ficative. Dar când apare, se înºiruie, rând pe rând, câteva din cãrþile
„mari“ ale scriitorului, precum „Borloveni“ (1999), „Bucureºti. Puccini
4 ºi împrejurimi“ (2000), „Acum“ (2004) „Treziri“ (2005) ºi mai cu
seamã cele douã volume capitale, ce modificã poziþia autorului în li-
teratura românã ºi reveleazã direcþia culturalã de înfãptuitor, con-
firmând „sensul tradiþiei“ ºi caracterul ei de „lucrare în nevãzut”: „Întâm-
plãri ºi vise“ (2002) ºi „Tãrâmuri“ (2003). Formula lor eseisticã este
de o izbitoare originalitate iar aspectul sapienþial sporeºte de la un
episod la altul. Cãci aceastã literaturã nu doar cã izvorãºte, prin sub-
stanþã, din Tradiþie ci ºi o exemplificã în modul literar ce se agregã.
Aceasta este materia ireductibilã însã opera nu se rezumã numai
la atât. Alte contribuþii, ce au valoarea lor, sunt dedicate istoriei
„românului american“: „History of the United Romanian Society; Isto-
ria Societãþii Unirea Românilor“ (1995, în colaborare cu Eugene S.
Raica), „Cuvinte despre românii-americani (I-II), (1997-1999) ºi „În
America, la Vatrã Româneascã“ (2001). Sunt cercetãri ce antici-
peazã teoriile recente privitoare la „Noul Român“, a cãror însemnãtate

78



se va întãri cu cât vremurile vor pãrea mai nedesluºite ºi trebuinþa
de certitudini se va arãta mai stãruitor.

Cartea de faþã este o culegere de „gânduri tainice“, în felul
unor „poveþe de Pateric“ ºi adaugã la trãsãturile sapienþiale ale aces-
tei opere o contribuþie de strat secret. Ea va fi înþeleasã astãzi dar
ºi mâine, când se va preþui din ce în ce mai mult. M-am gândit întâia
oarã, cu o oarecare vreme în urmã, cã o carte de acest fel ar putea
fi posibilã; era cred cã în miezul iernii trecute, dupã ce încheiasem,
cu greu, lectura cãrþilor ce primisem de la Alexandru Nemoianu ºi
de la editorul sãu. Spun „cu greu“ fiindcã acestea erau, ºi sunt, cãrþi
complicate ce se cuprind în mai multe straturi decât ceea ce ni se
aratã la o prea repede examinare. Cel dintâi este întruchipat de ima-
ginea de suprafaþã. Privite în aspectul lor exterior, ºi „Întâmplãri ºi
vise“ dar ºi „Tãrâmuri“ sau „Borloveni“ ne apar în felul unor „culegeri“
de eseuri, ce conþin reflecþii cu tema variatã, dizertaþii abreviate în
jurul unei idei sau gânduri cu aparenþã de înºiruire de note de jur-
nal, înscrise ca sã nu se uite ºi sã se dezvolte mai târziu, când se
va putea. Pretutindeni izbitor este, ºi se observã numaidecât, stilul
distins, elegant, având un echilibru ce se traduce prin nobleþea frazelor
ºi a cuvintelor, de fapt prin aspectul atipic al formulei de a compune
într-o manierã inactualã, clasicã, poate chiar „veche“. Rareori, în li-
teratura românã, acest timbru „latin“ sau „elin“ a mai rãsunat cu
atâta limpezime precum aici ºi memorabilã este, înainte de toate,
lecþia pârvanianã, poate însuºitã ori doar bãnuitã, fãrã a se adop-
ta voluntar.

Dar dincolo de acest strat, ce ar fi fost, pânã la urmã, sufi-
cient spre a impune o voce ºi a întãri poziþia unei opere în desfãºurare,
sãlãºluiesc conþinuturile presimþite doar când se priveºte din acest
unghi dar uimitor de puternice ºi de închegate. Opera însãºi, în ceea
ce are ea, de fapt, peren ºi ireductibil, aparþine unei categorii ce
s-a exprimat abia de câteva ori, la noi, în vremurile mai recente deºi
existã o anumitã preistorie ce se cunoaºte, din nefericire, prea puþin
iar dacã se cunoaºte — se ignorã sau uneori chiar se dispreþuieºte
în felul agresiv ºi ignar ce caracterizeazã „spiritul creol“ la români.
Ea este o literaturã superior didacticã, de povãþuire ºi de îndreptare,
aflatã în apropierea a ceea ce era, odinioarã, „comentariul“ bisericesc
ºi exegeza de text sacru dar tradusã în speciile de zidire sufleteascã,
în apoftegmã, în pildã ºi în omileticã. Aceasta este tradiþia celei
de-a doua literaturi care, deºi la o vizionare din avion se dovedeºte
a fi fost capitalã prin Nicodim de la Tismana, Varlaam Moþoc, Antim
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Ivireanul ºi Dosoftei, prin Paisie Velicikovski, ºi a organizat într-un
fel tainic stratul cel mai stabil de culturã de la noi, se lasã astãzi
deoparte ºi pare a fi ieºit din istoria vizibilã, unde stãruie heterocli-
tul secular. ªi totuºi, aceastã impresie nu-i adevãratã. Cãci de acolo,
din acea materie care, la rândul ei, vine de departe, se orânduirã
marile ore astrale ºi opera eponimã ce ne dãdurã Bãlcescu, Alecu
Russu, Haºdeu, Eminescu, Pârvan, Iorga, Blaga ºi G. Cãlinescu. Aici
rãsunã, cu timbrul enigmatic, de clopot cu bãtaie rarã ce mãsoarã
timpul veºnic, doctrina „specificului naþional“.

Aceasta este substrucþia din aceastã carte misterioasã dar
nu ºi formula de a comunica. Suntem înaintea unei literaturi ce nici
mãcar nu îºi propune a fi „propriu-zis literaturã“ ci un fel de confe-
siune ºoptitã ºi gând tainic venit de acolo de unde spiritul s-a înãlþat
atât de sus încât a descrie ceea ce rezultã, prin definiþia de gen ºi
de specie esteticã, este inadecvat ºi fãrã rost. Mai degrabã s-ar
putea alãtura aceste fragmente — ce parcã vin de la sine — unui gen
profetic ºi unei desfãºurãri vizionare de mari proporþii ºi dezlegatã,
prin individul trecãtor, doar episodic ºi încifrat. Sunt „pildele“ ºi „vor-
birile clarvãzãtoare“ ce se pronunþã arareori, în cuvinte potrivite numai
unui anumit înþeles ºi care se comunicã numai atunci când trebuie
ºi cui trebuie sã i se spunã.

„Gândurile ºoptite“ adunate aici mie mi s-au trimis cãci eu sunt
„fratele Gavriil de pe Ceahlãu“; de ce sunt acela, poate cã voi afla
ºi eu într-o zi.

Încheiatã astãzi, 8 Noiembrie 2005, 
de ziua Sfinþilor Mari Voievozi Mihail ºi Gavriil

Douã modele de „Reconquista“:
„Pãstor“ ºi „Sãmânþã“

Evoluþia operei lui Alexandru Nemoianu de dupã „Semnele vremii“
(2005) se produce organic deºi cu aparente reformulãri ce nu sunt
decât aspect superficial peste o înaintare de râu subteran cu izvor
ce nu înceteazã. „Fragmente din vremea persecuþiilor“ conþine, ast-
fel, eseuri, „însemnãri rãzleþe“ ºi adnotãri datând din anii 2005 ºi
2006 ºi doar câteva fiind reluãri din volumele anterioare „Întâmplãri
ºi Vise“, Tãrâmuri“, „Treziri“ ºi „Acum“; însã acestea nu constituie
decât elemente de fundal sau adaosuri pentru o înþelegere nuanþatã
a poziþiei intelectuale ºi a opþiunilor. Direcþia de organizare a acestei
cãrþi dezvoltã în mod natural opera de gânditor creºtin a lui Alexandru
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Nemoianu fiind un punct de vedere nou ºi articulat asupra „modelu-
lui existenþial românesc“. Ea aratã însã mai apãsat sensul acþiunii
intelectuale ºi metoda de gândire. Dar, la drept vorbind, nici nu a
fost dificil ca acestea sã se organizeze. Existã în doctrina desfãºuratã
aici, ca ºi în eseistica istoriograficã anterioarã, trei idei capitale ce
împânzesc întreaga creaþie încã din momentul originar ori al „trezirii“
la realitatea metafizicã: „Imperiul ca esenþã a rãului“, rãsfrângerea
acestuia „în marginea Împãrãþiei“ (sau, cum s-ar zice în termen „tiers-
mondist“, „efectul de colonie“) ºi, în sfârºit, „rãspunsul naþional“,
renaºterea sau „enigma prin Neamuri“. Acestea indicã, în fond, o
„tensiune universalã“ cu început vechi ºi fenomenologie descrisã abia
la o vreme, ce se traduce în formulãri cu notorietate precum „corsi
i ricorsi“ lui Giambattista Vico ori cantemirescul „incrementa atque
decrementa“, fiind în ultimã analizã principiul catolic de „conquista“
ce aduce aproape mecanic recucerirea, „eliberarea, deci „recon-
quista“. Ele nu înceteazã acum ci se dezvoltã cãci oricât ar avea
schemele invocate precedenþe, azi se manifestã cu un anumit grad
de inedit iar „ondulaþiunea“ exprimatã de Vasile Conta (cãci la noi
existã, la rândul ei, o tradiþie de gândire în „deal“ ºi „vãi“ istorice)
nu mai apare tot atât de clarã precum altadatã. „Rãul“, aºa cum îl
denumeºte pretutindeni autorul în terminologie creºtinã, se extinde
în forme inedite ºi cu procedãri de aparenþã difuzã deºi „modelul“
rãmâne fãrã nici o îndoialã „repetitiv“ ºi inapt a se adapta. În aceastã
materie, noutãþile sunt aici puþine cãci, în teorie, despre „Imperiul
rãului“ existã o bibliografie impresionantã iar autorul a scris pânã
astãzi cu stãruinþã ºi în mai toate cãrþile, ºi dacã ar trebui sã fie
înfãþiºatã tema în chip exhaustiv ar trebui reluate toate ºi reproduse
încã o datã. Obiectul nu este totuºi acesta ºi atât cât este cuprins
aici („specimene“ doar, ºi ilustraþii) este proporþional destul cãci esenþa
cãrþii, sau accentul ei, constã în „ideologia reacþiunii“ mai mult decât
din înfãþiºarea „vrãjmaºului“ care trebuie numai „evidenþiatã“ printr-un
inventar de „urme distinctive“ ºi doar prin demonstraþie sumarã ce
trebuie „vãzutã“ ca o fotografie fulgerãtoare de avertisment.

Esenþialul aici îl constituie, aºadar, „rãspunsul“ ºi mai ales „ceea
ce nu piere“ fiindcã, de fapt, imobilitatea Arhetipului nu se poate pune
la îndoialã ºi desemneazã factorul ireductibil ºi ordonator. Aceasta
se înfãþiºeazã printr-un complex deopotrivã „simplu“ (adicã numenal)
dar ºi complicat prin formele diverse ºi aparent „nelegate“ în reþeaua
organicã subiacentã ce impresionezã prin înºiruirea de elemente
aproape naturale. „Loc“, sanctuare, „istorie vorbitã“, modele populare,
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exemplu social contemporan („gospodãrism“), instituþii atipice nu obli-
gatoriu de esenþã folkloricã ori derivate pe canal etnologic, sfinþi bi-
sericeºti ºi „model cãrturãresc“ etc. — nu sunt însã nici noþiunile
curente ºi doar mecanisme de agregare de colectivitãþi ci „principii“
de funcþiune ale unei realitãþi enigmatice, strãvechi ºi imutabile ce
ne înfãþiºeazã o ipotezã de antropologie „originistã“ uimitor de clarã
ºi de pãtrunzãtoare. Aceasta are un grad categoric de universali-
tate derivatã din însãºi esenþa ei necontestabilã. Nouã este, prin
sugestie, aici formula de „reacþiune“ ce va trebui dezvoltatã în viitor
chiar dacã astãzi însãºi metoda de împrãºtiere întrebuinþatã de „rãul
vrãjmaº“ se dovedeºte caducã ºi rudimentarã („înlãturând pãstorul,
se risipeºte turma“). În aceastã materie, Alexandru Nemoianu invocã
„retragerea la munte ºi în calitate“, formulând ideologia „reconquis-
tei“ într-un fel profetic ºi prin concept vizionar. Recucerirea înþeleasã
de el nu-i, aici, recensãmântul unei „miºcãri“ (care nu existã în felul
organizat clasic) sau un „inventar de valori“ care, existând, ar lucra
prin iradiere (doctrina Pãstorului Înþelept) ci mai degrabã niºte „cate-
gorii de seminþe“ care oricând, re-formulate ºi regãsite, pot relua
orice fel de „acþiune în rãspuns“. Precedentul istoric existã ºi se evocã.
Iatã, de pildã, „modelul indienilor pueblo“ despre care Alexandru
Nemoianu scrie o paginã memorabilã ºi „îndrumãtoare“. El este tul-
burãtor prin efect ºi trebuie descifrat în misterul regenerativ cãci
„ºtergerea urmelor“ nu a reuºit sã extragã ºi „duhul“ sau secretul
de întocmire înrãdãcinat de unde s-a renãscut, la o vreme, „copa-
cul viguros“ anterior. Astfel încât nu-i fãrã rost a spune cã, în aceastã
speþã, „retragerea“ s-a produs pânã la „nucã“ sau pânã la „celulã“.
Aceasta însemneazã mecanisme universale verificate. La noi, ca sã
exemplific, nucleu, celulã ori „sãmânþã“ sunt orice idei ce se depo-
ziteazã în loc protejat sau „paralel“ care, fãrã sã fie numai „biblioteci“
mãrunte, de sat, de mânãstire ori de ºcoli orãºeneºti nebãgate de
seamã, pot sã ajungã, numai dacã va fi cazul ºi dacã vom avea un
nou „pârjol al cãrþilor scrise“ (ca în veacurile XI ºi XII), în planul „cãrþilor
vorbite“, regãsind folklorul, anonimatul ºi eposul nostru fundamen-
tal ce a îngãduit perpetuare nu doar de istorie a Locului ci ºi de
lege arhaicã, de „obicei al pãmântului“ ºi încifrare în utilitar, simbo-
lic ºi superficial decorativ. Metoda aceasta, „finalã“, este cu neputinþã
de a nu se folosi chiar ºi dacã spaþiul de conservare va deveni un
simplu „teren imobiliar“ fiindcã, existând „oamenii locului“, dispariþia
„duhului“ s-ar produce numai odatã cu „ultimul om“ ori ºi dacã aces-
ta va dispãrea, „rasial“, odatã cu dispariþia „limbii“ ori a „ultimei cãrþi“.

82



ªi nici atunci. Cãci dacã „Locul“ poartã în sine un fel de a se „întipãri“
în fiinþele ce îl „locuiesc“, rezultã cã puterea de a lãsa „aceeaºi urmã“
în orice creaturã ce îl întrebuinþeazã va triumfa, indiferent când ºi
în ce forme.

Acestea fiind previziunile în negativ (sau doar ipoteza drama-
ticã), rezultã cã „tabloul de principii formatoare“ va trebui fãcut în
extensiune, fiind însã aici schiþat într-un fel uimitor de clar. El se întinde
asupra unor teme cu aparenþã de simplitate dar cu efect mãreþ în
timp: „locuri sacre“, danii, acþiune cãrturãreascã oricât de mãrun-
tã în suprafaþã dar pãtrunzãtoare în adâncime, organizare naturalã
de oameni ºi formele ei manifestare „reacþionarã“ în celular ºi în
„nãvoade“. Materia existã prin câteva specimene ºi în „Fragmente
din vremea persecuþiilor“, în „dania“ lui Bucur Chiriac, reacþionaris-
mul lui Raoul ªorban, cãrþile lui Ion Marin Almajan, revistele „eretice“,
„românii-americani“, ºi, de fapt, în tot ceea ce scriitorul denumeºte
„majoritatea semnificativã care începe sã vorbeascã“ etc.

Pretutindeni impune o imagine de „realitate din alt timp“,
aproape sadovenian, evocând eposul din „Creanga de Aur“ ºi din
„Uvar“ iar încheierea despre „Bizanþ“ ºi „efectul folcloric“ la români
adaugã o idee privind „acþiunea în lumea paralelã“ ºi „sãmânþa arun-
catã prin Neamuri“. De fapt, scriitorul dezvoltã aici — în descripþia
de acþiune practicã ºi în teorie — ceea ce invocase prin creaþie în
„Semnele Vremii“, unde materia „ereticã“ ºi sub-lunarã, aparþinând
„celei de-a doua literaturi“, era ilustratã în chip strãlucit. Ecourile vii
ale stratului sapienþial venit din strãvechime ºi întruchipat prin episoade
cu notã de precãdere continuã (de la înþeleptul vremurilor vechi ºi
preotul getic ºi, mai apoi, de la episcopul-voievod din „mileniul mut“
ºi pânã la „învãþãtorii munþilor“ de ieri ºi de azi) se rãsfrâng nu doar
în acea literaturã de zidire sufleteascã ºi povãþuire ci ºi în aceastã
eseisticã de îndrumare ºi directivã. Suntem, pânã la un punct, aproape
de „enciclopedismul rustic“ al veacului fanariot, când „specificul con-
stituit“ se retrãgea în rural ºi „provincial“ dinaintea ocupantului sãl-
batic ce ar fi nãzuit sã modifice totul, de la obiceiuri, mod de aºezare
ºi de orânduire de populaþii ºi pânã la limbã ºi cod de a comunica.

De altminteri, „desfãºurãrile de penumbrã“ sunt întotdeauna
înþelese ºi preþuite ºi se privesc în termeni de valori inerente care,
fiind legitime în absolut, nu cunosc determinarea îngustã faþã de con-
textul de orice fel, „oficialitãþi“ ori „ideologii dominante“ ce determinã
realitãþile superficiale ºi perisabile. Extragerea sufletului colectiv din
contingentul istoric nedesluºit este regulã aici ca ºi „conservatismul“

83



demonstrat prin fenomene continui. Teoreticeºte, „familia de gândire“
se reveleazã numaidecât. Aceasta reprezintã „substanþa medularã“
invocatã de G. Cãlinescu prin „regresiunea cãtre arhaic“ proprie creaþiei
româneºti de valori în ton major ºi, deopotrivã, se potriveºte cu „per-
sonanþa“ închipuitã de Lucian Blaga ori cu „energetismul“ lui Vasile
Bãncilã ºi cu „protocronismul“ descris de Edgar Papu. Atitudinea are
universalitate, fiind, la drept vorbind, o varietate de „originism“ ce
îndrumã culturile orânduite de un puternic simþãmânt intrinsec al
„specificului“ care nici mãcar nu mai trebuie demonstrat ºi afirmat
ci doar exprimat cu o mai stãruitoare putere în ideea de a recapa
dreptul pierdut ºi a întãri uimitoarea diversitate a Creaþiei. În aceas-
ta constã aici reazemul „trezirii“, înþeles ca un proces de inspiraþie
oracularã ºi de clipa miraculoasã când „istoria enigmaticã“ se revarsã
în „istoria consemnatã“ ºi recucereºte lumile uzurpate.

Pretutindeni ne impun acum douã „modele de Reconquista“;
„Pãstorul ºi Sãmânþa“. Când „pãstorul“ dispare fãrã a i se afla sub-
stitut, apare „sãmânþa“, soluþia miraculoasã ºi tainicã: aceasta moare
pentru a face grâul sã rodeascã în viitorul nesfârºit ºi binecuvântat.

30 Noiembrie 2006, Sf. Apostol Andrei, Ocrotitorul României
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NOTÃ DESPRE AUTORI

• Anghel Aurel (n. 1938) Scriitor „târziu“, de un modernism arha-
ic ºi polimorf, deopotrivã poet, prozator ºi eseist, practicant al unui gen
de literaturã autenticistã. Cãrþi de versuri pentru copii („Coºul cu jucãrii“,
„Jucãriile vorbesc“), jurnale de cãlãtorie („O clipã în cer“, despre China),
istorie localã ºi moralã („Modelul meu“ dar ºi „Casa din vis“), liricã
þãrãneascã de un puternic baroc rural („La umbra firului de grâu“), neo-
psalmist iscusit în „Cartea Pasalmilor în rime“. 

• Mariana Gurza (n. 1955) Poetã, editoare ºi eseistã creºtinã.
Însemnãri ºi reflecþii „nobile ºi sentimentale“, versuri ce combinã un mate-
rial sufletesc neoromantic ºi metodologie imagistã în cãrþi reprezenta-
tive de poezie cum sunt: „Paradox sentimental“, „Gânduri nocturne“,
„Lumini ºi Umbre“, „Nevoia de a sfida“, „Tãcerea-2002“, „Ultimul strigãt“,
„ªoapte gândite“.

• Ioan Miclãu (n. 1940) Scriitor român din Australia. Poet, dra-
maturg, jurnalist, autor de memorialisticã literarã, promotor cultural
de seamã ca director la revistei de culturã „Iosif Vulcan“. Fondator de
grupãri literare în þara de la Antipozi. Poezie în tematicã romanticã, dez-
voltând un gen de atitudine esteticã denumitã de autor „armonism“; eseuri
de „învãþãturã“, susþinere de idei tradiþionale ºi reacþie organicistã. Cãrþi re-
prezentative: „Poezii alese“ (2 vol.) Teatru, „Fiica Zeiþei Vesta“, nuvelisticã.

• Dimitrie Grama (n. 1947) Scriitor român din Danemarca. Poet,
eseist ºi filosof, personalitate a medicinei europene. Poezie singularã,
de o facturã neobiºnuitã, denumitã de autor „cotidianul mistic“. Cãrþi
reprezentative: „Dã-mi mâna ta, strãine!“, „Pasãrea melancoliei“, „Neguþã-
torul de imagini“, „Voi lua cu mine noaptea“, „Bastian, ºi alte confesiuni“.

• A.I. Brumaru (n. 1943) Important eseist ºi filosof al culturii,
cu o profundã pregãtire de filosof ºi estetician; orientare „originistã“ ºi
existenþialistã, cel mai însemnat discipol intelectual al lui Constantin Noica.
Cãrþi importante: „Fiinþã ºi loc“ — eseu, „Despre fiinþa româneascã“ —
eseu, „Fiinþa muzicalã“ — eseu.

• Cleopatra Lorinþiu (n. 1957) Poetã, prozatoare, jurnalist, „grand
reporter“, diplomat, autor cu o excepþionalã forþã de creaþie. Cãrþi
reprezentative: în poezie — „Regina cu paºi furaþi“, „Peisajul din care
lipsesc“, „Terasa cu oleandri“, „Aproape imaginarã“, „Veºti din Molidia“
(literaturã pentru copii), în roman: „Iubirea nu trece“ ºi „Cineva din tre-
cut“ (o carte într-o formulã neobiºnuitã: poeme ºi prozã). Reportaje lirice
în „Existã un limpede loc de amintiri“.

• Antonia Iliescu (n. 1953) Scriitoare româncã din Belgia. Proza-
toare, poetã, original cant-autor; scriitor de limbã românã ºi francezã;
eseisticã remarcabilã prin „trãirism“. Cãrþi reprezentative: „Curcubeul
cu oameni“, „Dora-Dor. Le chemin entre deux portes“.
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• George Bãjenaru (n. 1938) Scriitor român din SUA, traducã-
tor cunoscut în englezã, jurnalist, poet ºi eseist. Cãrþi reprezentative:
„În umbra nimãnui“ (poezii, fabule, prozã), poet neoromantic în „Rest-
less Planet — Tulburãtoare lume“, „O luminã — Poezii de la Dumnezeu“,
Între sublim ºi tragic“ eseuri literare, convorbiri, consemnãri; eseistica
în „Cititor în exilul creator“ ºi „Evaziuni creatoare“ . 

• Al. Florin Þene (n. 1942) Poet, critic literar, promotor cultu-
ral; eseisticã de facturã filosoficã, hermeneut inspirat ºi exeget de inspi-
raþie fenomenologicã. Cãrþi reprezentative: „Ochi deschis“, „Fuga statuilor“,
„Nucul dintre douã veacuri“, — versuri, „Insula viscolului“ — roman, „Vã
somez, Domnule Doctor!“, teatru.

• Vasile I. Zãrnescu (n. 1947) Jurnalist (cu pregãtire în dome-
niul filosofiei ºi sociologiei), politolog dedicat studiului fenomenelor con-
temporane (globalizare, contra-culturã etc.); redactor-ºef „Santinela“,
„Justiþiarul“.

• Alexandru Uiuiu (n.1962) Prozator, dramaturg, poet, promo-
tor cultural. Cãrþi reprezentative: „Felia amarã“ (prozã), „Ridicarea în
genunchi“ (roman), „Socrate poetul“ (prozo-poeme), „Aºteptând-o pe
Godette“ (teatru), „Sfâºierea sau a doua venire“ (povestiri), „Þara ascun-
sã“ (roman în fãrâme), „Zile pe Someº“ (roman). 

• Pavel Panduru (n. 1947), istoric, promotor cultural ºi cercetã-
tor al „istoriei locale“, eseist în universul tradiþiei, editor, promotor al
cultului strãvechimii. Volume publicate: „Biserica ortodoxã din Prigor“
(1999), „Monografia localitãþii Prigor“ (2000), „Port popular românesc
— tradiþie istoricã ºi continuitate etno-culturalã“ (2007). 

• Ioana Stuparu (n. 1942) Prozatoare, poetã, eseistã din ca-
tegoria unui „romantism localist“ cu înrâurire etnologicã în volumele: „Clipa
de luminã“ ºi „Grãdina care s-a suit la cer“ ca ºi în romanul ciclu: „Oameni
de nisip“ (2006). 

• Violeta Ionescu (n. 1946) Prozatoare, jurnalistã, autoare de
studii ºi cercetãri de istorie localã ºi tematicã. Remarcabilã ca roman-
cier pe subiect istoric, unde erudiþia uimitoare se dizolvã într-o prozã
de reconstituire filosoficã impresionantã. Cãrþi reprezentative: „Vulne-
rabila uitare“ (prozã), „Biserica Vovidenia Galaþi“ (co-autor), „Diocleþian,
Fiul lui Jupiter“, vol. I, roman istoric.

• Nicolae N. Tomoniu (n. 1944) jurnalist, istoric în linia „regio-
nalismului creator“; studii despre Nicodim de la Tismana (biografie, operã,
influenþe etc.) ºi despre istoria þinutului ºi a Mânãstirii Tismana. Cãrþi
reprezentative: „Neamul întemeietor al lui Bãsãrabã“.

• Mihaela Malea Stroe (n. 1957) istoric literar, romancier, spe-
cializat în cercetarea literarã comparatistã. Cãrþi reprezentative: „Fati-
mata“ (roman), „Darie Magheru. Trasee tragice, de la Sisif la Pygmalion“
(studiu comparatist), „Spre al nouãlea cer“ (poeme).
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• Petricã Zamela (n. 1980) Teolog, istoric, adept al unui pro-
fund spirit naþional-regional (bãnãþean), în linia „monografismului local“,
studiu despre „Mitropolitul Vasile Lãzãrescu al Banatului (1894-1969).
Monografie istoricã“.

• Ben Todicã (n. 1952) Cineast, scriitor ºi eseist român din Aus-
tralia. Activitate publicisticã remarcabilã; volum reprezentativ: „Literatu-
ra ca instrument“.

• Vlad Protopopescu (n. 1948) Istoric, scriitor român de ori-
entare creºtinã din Australia.  Studii solide în domeniul istoriei „vechi“
aflate în linia N. Densuºianu („Dacii ºi romanii“), eseuri ortodoxe ºi de
„atitudine“ culturalã.

• Const. Miu (n. 1957) critic ºi istoric literar, poet, prozator,
autor de monografii tematice despre scriitori români contemporani remar-
cabile prin acuitatea observaþiei. Cãrþi reprezentative: „Vasile Voicules-
cu — poet isihast“, proza din „Pomana cu dar“, poezia din „Corn de lunã“.
Eminescolog plin de acribie în „Teme eminesciene“.

• Gheorghe ªeitan (n. 1949 ) Etnolog, prozator, istoric cu studii
de dacologie ce contureazã perspective noi. Cãrþi reprezentative:
„Se-nvolbura cerul, departe“ (prozã), „Zalmoxis în cântecul bãtrânesc“
(important studiu de hermeneuticã). 

• Loredana A. ªtirbu (n. 1970) Prozator de formulã post-prous-
tianã. Cãrþi reprezentative: „Cãlãtorie în regatul cuvintelor — cameleon“.

• Nastasia Maniu (n. 1950) Poetã ºi eseistã; evoluþie lentã de
la un imagism stilizat la o liricã devoþionistã ºi cantabilã. Cãrþi reprezen-
tative: „Legãmântul de fidelitate“, „Cartea cu pereþi de sticlã“, „Vedere din
poem“, „Drumul cãtre Mund Eluez“, „Iisus în poeme sau Cuvântul care
vindecã“, „Am vãzut surâsul lui Dumnezeu“, „Poemele cu ochi frumoºi“. 

• Veronica Balaj (n. 1950) Prozatoare, poetã ºi jurnalistã în linia
unui modernism de formulã neo-romanticã. Cãrþi reprezentative: „Jur-
nal de Timiºoara“, „Parisul fãrã mine“ (proze), „Sãrbãtori amânate“ (ro-
man), „De ºapte ori viaþã“ (prozã), „Poeme în civil“, „Între noi, soarele nordic“.

• Aurel David (n. 1936) Prozator, jurnalist, promotor cultural,
autor de cercetãri de „istorie culturalã localã“. Cãrþi reprezentative:
„Evadam“ (roman), „Un cancer de vânzare“, „Belele“, „Confruntare“ (prozã),
„Oameni care fac“ (5 vol.) (jurnalisticã ºi reportaj).

• Augustin Macarie (n. 1927) Critic de artã, istoric literar, eseist.
Prodigioasã activitate de comentator al actualitãþii în arta plasticã ºi
literatura românã. Cãrþi reprezentative: „Maeºtri ai artelor plastice ro-
mâne contemporane“ (vol. I).

• Sabin Bodea (n. 1952) Poet, jurnalist, prozator, important pro-
motor cultural, editor. Cãrþi importante: „Viaþa pe muchie de cuþit“ ºi
„Nu ucideþi poetul“ (poezie), „Preþul unei greºeli“ (roman); zeci de volume
de „tablete“, eseuri, jurnalism cultural „de promovare“ ºi „susþinere“. Fon-
dator al revistei „Viaþa de pretutindeni“, a „românilor de pretutindeni“.
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