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Alexandru CETĂȚEANU (Canada) 
 

 

„RUȘII NU SUNT DE VINĂ” 

– editorial – 
 
„Never think that war, no matter how necessary, nor how justified, 

is not a crime.” (Niciodată nu gândi că războiul, nu are importanță cât 
este de „necesar” sau cum este justificat, nu este o crimă.)  – Ernest Hemingway 

 
nvazia Ucrainei de către Bol’shaya Strana 
(Marea Țară – sau Velyka Krayina în ucrai-
neană), aduce aminte de gluma cu elefantul 

și șoricelul care treceau pe o punte; deodată, 
elefantul îl admonestează pe șoricel: Nu îm-
pinge, brută...!  

Lăsând gluma la o parte (sau „făcând haz, 
de necaz”) – oricare ar fi argumentele furnizate 
de propaganda rusească pentru a justifica inva-
darea Ucrainei (bine a zis Ernest Hemingway!) 
este foarte trist că milioane de ucraineni – în 
mare parte femei, unele cu copiii în brațe (se 
vorbește de peste 9 milioane de suflete) au luat 
calea pribegiei! Aceasta este o mare tragedie a 
zilelor noastre, care se desfășoară lângă hota-
rele României. Desigur, este și mai tragic faptul 
că s-au pierdut zeci de mii de vieți omenești și 
există sute de mii de răniți, de ambele părți. „Nu-
mai morții au văzut sfârșitul războiului!”, după 
cum a zis Platon. 

Dacă în anul 2015, Înalta Comisie pentru 
Refugiați a Națiunilor Unite raporta 65,3 mili-
oane de refugiați pe Planetă (mulți din Siria și 
Afganistan), în prezent numărul sărmanilor 
dezrădăcinați a crescut dramatic; se anunță că 
s-a ajuns la aproape 100 de milioane de refugi-
ați, dintre care copiii depășesc 40%! Vremuri 
grele!  

Cea mai „balshoaye” țară de pe planetă, cu 
suprafața de aprox. 28 (douăzeci și opt!) de ori 
mai mare decât a Ucrainei (!), cu o populație de 
peste 3 ori mai mare decât a micuței „strana” și 
cu resurse materiale și naturale... nu se știe de 
câte zeci de ori mai mari, nu era mulțumită, avea 
o problemă: Cum de și-a permis Ucraina să facă 
demersuri să intre în Uniunea Europeană și 
eventual în NATO, ca țară suverană? Ce curaj, ce 
insultă la adresa mamei Rusia! Așa că, a invadat 

fosta ei „republică”, atât cât s-a putut, din trei di-
recții deodată, dar cu „amabilitate rusească” 
(culmea ironiei!) – imediat după ce s-a terminat 
olimpiada de la Beijing, nu înainte. Dar câteo-
dată, „buturuga mică, răstoarnă carul mare”! 
Victoria rapidă, scontată de șefii de la Moscova, 
nu a avut loc și luptele continuă, din 24 februa-
rie, 2022, până în momentul când scriu aceste 
rânduri (31 august) și s-ar putea să dureze încă 
multe luni, dacă nu ani de zile. Să ne amintim că 
invazia Afganistanului de „armata roșie” a URSS 
– a durat 10 ani (1979-1989)! Afganii au luptat 
cu îndârjire pentru țara lor, așa cum au luptat și 
împotriva invadatorilor americani. Să ducă in-
vazia Ucrainei la cel de-al Treilea Război Mon-
dial? „OPERATION UNTHINKABLE”*** (OPE-
RAȚIUNEA DE NECREZUT, strict secretă, des-
pre care o să aflați în continuare) va începe, în 
sfârșit? Oricum ar fi, câtă neomenie, cât dispreț 
pentru viețile oamenilor, să provoci atâtea tra-
gedii umane... și de o parte și de cealaltă! Atât ru-
șii cât și ucrainenii „umflă” pierderile adversari-
lor, măresc sau micșorează numărul victimelor 
civile, copiii incluși, în așa fel încât să apară cât 
mai bine în ochii opiniei publice interne și mon-
diale și să câștige aprobare și simpatie. Meto-
dele sunt vechi, știința propagandei de război 
funcționează, deci nu este de mirare.  

Adevărul „adevărat” despre invazie, cu 
toate dedesubturile afacerii (că oricare război 
este o mare afacere, un „oportunity” de îmbogă-
țire pentru unii indivizi „din umbră”), nu îl vom 
ști curând, poate niciodată, în ciuda numeroase-
lor și rapidelor mijloace de comunicare mo-
dernă (de informare și mai ales de... dezinfor-
mare). Există atâtea precedente! Multe „întâm-
plări” și fapte ciudate din timpul celui de-al Doi-
lea Război Mondial (WWII în lumea anglofonă; 

I 
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să-i spunem așa, cu toate că nu a fost chiar 
„mondial” – au fost implicate în război 49 de țări 
din 102 țări câte existau atunci) au rămas nee-
lucidate, unele uitate, iar altele dezvăluite (nu 
chiar toate) cu peste 70 (șaptezeci!) de ani mai 
târziu. Ce a fost de ascuns atâta amar de vreme? 
Cum ne-am putea imagina că acum, în anul cu 3 
cifre 2 (ghinion?), aflăm totul despre ce se în-
tâmplă în agresiune (propaganda rusă o nu-
mește „operațiune militară Z”)? No way! Voi în-
cerca să demonstrez că ce se petrece în zilele 
noastre în Ucraina, are directă legătură cu 
WWII, un fel de continuare a tristei conflagrații, 
aproape mondială. Să analizăm pe scurt, cum a 
câștigat URSS războiul și cum a fost încurajată, 
direct sau indirect, să continue și în zilele noas-
tre agresiunile începute înainte de război.  

În prezent se știe aproape totul despre su-
portul masiv, necondiționat (așa zisul program 
Lend-Lease, adică Împrumut-Închiriere!) oferit 
de „Aliați” (SUA în principal), bolșevicilor crimi-
nali din URSS, pentru a căpăta putere să se ex-
tindă pe Planetă, cu consecințe până în zilele 
noastre, după cum bine se vede. Oare președin-
tele Roosevelt și primul ministru Churchill chiar 
nu aflaseră cât de criminal era Stalin, cât de mult 
dorea acesta să distrugă sistemul lor capitalist – 
imperialist? Nu se știa cât finanța el actele de te-
rorism mondial? Câte zeci de milioane de atro-
cități săvârșise împotriva poporului rus și împo-
triva minorităților din „republici”? Osama Bin 
Laden a fost un „puișor mic”, o „moleculă” pe 
lângă Stalin cu guvernul lui totalitar comunist. 
Din controversata carte a bibliotecarului „atro-
citologist” american Matthew White, numită 
(varianta din biblioteca mea – a scos mai multe 
variante) – ATROCI-TOLOGY – HUMANITY’S 
100 DEADLIEST ACHIEVEMENTS (Canongate 
Books Ltd., UK, 2011 – 670 pagini), aflăm că Sta-
lin este considerat pe locul 6 în clasamentul res-
ponsabililor de cele mai mari 100 atrocități pe-
trecute pe Planetă, încă de pe vremea perșilor, 
până în zilele noastre. Alți cercetători americani 
îl consideră că a fost cel mai mare criminal din 
toate timpurile. 

Teoretic, arhivele USA cu documente des-
pre WWII s-au deschis pentru cercetători, dar 
au mai rămas unele dosare „uitate”. La fel și în 
Anglia. În fosta URSS și mai rău, secretele se păs-
trează cu strășnicie, pentru a nu se compromite 

propaganda bolșevică veche și actuală. În zona 
de influență/dictatură sovietică directă (adică 
în Europa de Est), am trăit cu propaganda de 
război în coaste, propagandă care poate și în 
prezent a mai rămas în subconștientul multora, 
iar în fosta Uniune Sovietică a intrat în sângele 
celor mai mulți dintre urmașii bolșevicilor. Ar 
vrea ei neapărat să mai domine și să jefuiască 
alte țări, nu le-a ajuns cât au profitat – bolșhii de 
ieri și bolshii de azi. Să-i numim bolshi (bolși) 
așa cum pe naziști îi numim pe scurt nazi (în en-
gleză se pronunță „nați”). Recomand cartea 
Vânduți lui Stalin – tragicele e(o)rori ale lui 
Churchill și Roosevelt (Sell-out to Stalin – The 
Tragic Errors of Churchill and Roosevelt) de Ni-
colae Baciu, care însă a rămas „demodată” – 
multe dedesubturi ale celui de-al Doilea Război 
Mondial nu se știau când a fost scrisă. Abia în ul-
timii ani, istoricii americani și britanici au înce-
put să scrie cu mai mult curaj despre ce au găsit 
prin arhivele lor, atât de bine păzite de zeci de 
ani, așa cum sunt și cele ale Vaticanului!  

„Dacă-i dai nas lui Ivan, el se suie pe divan” 
(bine a zis Creangă al nostru)! Cine le-a „dat nas” 
bolșevicilor lui Stalin și acum urmașilor acelora, 
cu mentalitățile neschimbate, să agreseze alte 
țări? Să reamintim pe rând, puțină istorie, inco-
rectă politic, cu dedesubturi ținute secrete zeci 
de ani (!): 

– Actele teroriste și de sabotaj comise de 
U.R.S.S. în Germania, precum și în alte țări „capi-
taliste” (inclusiv Polonia – bombe la Citadela din 
Varșovia, Universitatea din Varșovia în anul 
1923 și în alte orașe poloneze, plus și în Româ-
nia) au început încă din anul 1920 și s-au întețit 
după căderea a ce s-a numit Weimar Republic, 
înființată după Revoluția Germană din anii 
1918-1919. În concepția lui Stalin, Germania 
trebuia neapărat să devină următoarea țară co-
munistă, fiind foarte industrializată, cu mulți 
muncitori nemulțumiți, nefericiți, „exploatați de 
capitaliști”. În acest sens, nu se precupețea ni-
ciun efort să le crească nemulțumirea. Actele de 
terorism și sabotaj în Germania, prin Comintern 
(1919-1943), Cheka (1917-1922), GPU 
(1922-1923), OGPU (1923-1934) NKVD 
(1934-1946) și Partidul Comunist German, ai 
cărui șefi erau bine instruiți în URSS, depășeau 
orice imaginație. „Biblia” mea în a înțelege situ-
ația din Germania între cele două războaie 
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„mondiale”, este cartea cu caracter autobiogra-
fic numită Out of the Night (Ieșit din Noapte) a 
agentului neamț, devotat al Comintern-ului, cu 
pseudonimul Jan Valtin (în realitate Richard Ju-
lius Hermann Krebs). A fost scrisă înainte de 
1940 și publicată în SUA (unde autorul a reușit 
să scape de „epurarea” stalinistă) în peste un 
milion de exemplare, tiraj mare pentru acele 
vremuri! Hitler a ajuns la putere, promițând că 
va distruge bolșevismul terorist din Germania și 
s-a ținut de cuvânt. Cum a reușit? „A învățat me-
todele noastre” îi spunea Gheorghi Dimitrov 
(cine nu a auzit de acest comunist – avea și bu-
levard cu numele lui în București!), autorului 
cărții. Din cartea lui RJHK am aflat despre cri-
mele, grevele, disparițiile de vapoare cu echi-
paje cu tot, bombele teroriste, actele de sabotaj, 
propaganda anticapitalistă și de tot felul de tică-
loșii menite să ducă la revoluție.  

În anul 1936, Germania a semnat cu Japo-
nia necesarul și extrem de importantul PACT 
ANTI-COMINTERN (Ribentrop – Kintomo Mus-
hanokōji), la care au aderat în 1937 Italia, Man-
ciuria și Ungaria, iar în timpul războiului 
anti-bolșevism și alte țări, printre care și Româ-
nia. De câte ori ați auzit vorbindu-se de acest 
pact? Dar despre criminalul Pact Ribentrop-Mo-
lotov, care nu a durat nici doi ani, fiind „denun-
țat” de Hitler prin acțiunea „Barbarossa”? Dar 
despre și mai criminalul „PACT” STALIN, ROO-
SEVELT, CHURCHILL, de câte ori se amintește? 
Auzim aproape zilnic de tragicul holocost (cum 
se pronunță Holocaust în lumea anglofonă) și 
foarte puțin sau deloc de HOLODOMOR-ul din 
1932-1933 – marea înfometare instrumentată 
de Stalin, când și-au pierdut viața 9 milioane de 
ucraineni (după unii între 3,5 și 5 milioane)? 
Cum ar putea ucrainenii să îi considere „unchi” 
pe cei care i-au asasinat și chinuit atâta?  

Din cartea istoricului Jay Winik, numită – 
1944: FDR and the Year That Changed His-
tory (scrisă după ce a avut acces la arhivele 
WWII și publicată în 2015) aflăm cu stupoare ce 
au discutat cei trei „amigos”, Stalin, Churchill și 
Roosevelt (FDR) la Conferința de la Teheran din 
1943 (discuții desecretizate). Se considerau 
deja câștigătorii războiului, cum era și normal – 
raportul de forțe dintre „Aliați” și „Axă” era co-
pleșitor în favoarea primilor; să găsesc o com-
parație – ar fi cum un boxer de categorie 

supergrea ar boxa cu un boxer de categoria 
muscă! Ghiciți cine va câștiga? Aflăm din cartea 
amintită mai sus de aportul material masiv al 
SUA (programul numit șmecherește, să păcă-
lească plătitorii de taxe americani – Lend-Lease, 
pe românește Împrumut-Închiriat), să triumfe 
comunismul! De neimaginat! S-a enumerat tot 
ce s-a trimis până la sfârșitul anului 1942 (pen-
tru a se schimba soarta războiului la Sta-
lin-grad) iar „dear Marshall Stalin” (cum i se 
adresau complicii Churchill și Roosevelt – s-a 
autonumit „generalissim” după 1946) a confir-
mat și le-a mulțumit (!). De la site-ul Ambasadei 
USA la Moscova  
(https://ru.usembassy.gov/world-war-ii-al-
lies-u-s-lend-lease-to-the-so-
viet-union-1941-1945/) aflăm că în total, între 
1941 și 1945 s-au livrat gratuit bolșevicilor sta-
liniști (că eventual, vor plăti ei cândva, după câș-
tigarea războiului; ultima rată a fost achitată în 
2006!!!) următoarele produse de toate felurile, 
inclusiv hrană (cantitățile sunt enorme, „rotun-
jite”, confirmate și de alte surse):  

• 400,000 jeeps & trucks (camioane) 
• 14,000 airplanes 
• 8,000 tractors 
• 13,000 tanks (nici în prezent Rusia nu 

are atâtea – posedă 2800 de tancuri împrăștiate 
pe la unități militare și zece mii depozitate)  

• 1.5 million blankets (pături) 
• 15 million pairs of army boots (15 mili-

oane perechi de cizme militare) 
• 107,000 tons of cotton (bumbac) 
• 2.7 million tons of petrol products 
• 4.5 million tons of food (4.5 milioane de 

tone de mâncare …incredibil!) 
 
Şi nu este tot – în această sursă nu este 

menționat câte milioane de tone de oțel, cupru 
și aluminium au fost dăruite și nici câți specia-
liști americani au fost detașați să ajute fabricile 
de armament. Nu este menționat nici câte uti-
laje au fost livrate „glorioasei” țări a Sovietelor – 
se știe că s-au livrat 38.000 (!) de strunguri 
(toată Europa nu avea atâtea!), plus alte unelte 
de prelucrat metale. Sa nu mai vorbim de peste 
2,7 milioane de tone de bombe „livrate” direct 
de USA și Anglia în orașele nemțești, peste care 
au întreprins 1.440.000(!) raiduri de bombardi-
ere. 
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Din altă sursă mai aflăm că s-au livrat:  
• 131,633 rifles; (Carabine) 
• 1,981 locomotives; 
• 8,071 tractors; 
• 127,000 tons of gunpowder (!); 
• 802,000 tons of non-ferrous metals; 
• 2,670,000 tons of oil products; 
• 4,478,000 tons of food;  
• 15,417,000 pairs of army boots; 
• 257,723,498 buttons (nasturi); 
Cantitățile uriașe de cereale și alimente de 

tot felul (food), livrate bolșevicilor, depășesc 
orice imaginație. Colectivizarea agriculturii în 
URSS a redus drastic producția agricolă. Impusă 
de comuniști după marea victorie asupra Ger-
maniei și în RPR, a avut exact aceleași rezultate 
catastrofale. Și în Germania se murea de foame, 
conform relatărilor din presa americană din ul-
timii ani ai războiului, dar din cauza bombarda-
mentelor sălbatice și a embargourilor. Se mirau 
americanii, de exemplu, prin ce minune a reușit 
să scape cu viață o singură creatură de la gră-
dina zoologică din Berlin – un elefant! Am în bi-
blioteca mea câteva reviste americane din acea 
perioadă și este înfiorător de aflat ce dezastru a 
suferit Germania, pedepsită de „Aliații” cei prea 
puternici. „Axa”, era compusă numai din Germa-
nia, Italia, Japonia (care nici nu ar trebui pusă la 
socoteală), Slovacia (Nov. 1940), Ungaria (Nov. 
1940), România (Nov. 1940) și Bulgaria (martie 
1941) pe când „Aliații” erau mulți și puternici. 
Să ne aducem aminte: Australia, Belgia, Brazilia, 
Canada, China, Cehoslovacia, Danemarca, Esto-
nia, Franța, Grecia, India, Latvia, Lituania, Malta, 
Olanda, Noua Zeelandă, Norvegia, Polonia, 
Africa de Sud, Regatul Unit al Marii Britanii (o 
șesime din Planetă), Țările de Jos (Olanda sau 
Netherlands în engleză), United States, USSR și 
Iugoslavia (în ordine alfabetică, în engleză). 
GDP-ul Statelor Unite în 1941 era de 1100 mili-
arde de dolari, pe când al țărilor din „Axă” era de 
numai aprox. 700 de miliarde (Japonia exclusă). 
Populația Germaniei în 1940 era de numai 
aprox. 71 de milioane de suflete, pe când URSS 
avea aprox. 200 de milioane, iar USA aprox. 132 
de milioane de locuitori. Chiar și un război nu-
mai între USA și Germania ar fi fost total neechi-
librat, pe departe în favoarea americanilor.  

Răul pe care bunicii bolșevicilor de azi, 
l-au făcut țărilor care le-au fost făcute cadou de 

„Aliați”, unde au impus sistemul lor falimentar 
marxist-leninist, este imens și nu au plătit nicio-
dată despăgubiri. Ba mai mult, au jefuit cât au 
putut, ca „despăgubiri” de război. Apoi, în spe-
cial metoda cu uciderea elitelor pentru a con-
trola țările, așa cum i-a sfătuit Stalin pe prietenii 
Roosevelt și Churchill la întâlnirea de la Tehe-
ran din 1943, s-a aplicat pe scară largă în Româ-
nia (unde se resimte și în zilele noastre) și poate 
mai puțin în alte țări din „lagărul comunist”. Mai 
pot avea ucrainenii, românii, polonezii, cehii, 
bulgarii etc., încredere în Rusia, rămasă cu pu-
ternice sechele comuniste? „De la Nistru pân’ la 
Don/ Davai ceas, davai palton/ Davai casă și 
moșie/ Harașo tovărășie!” – adevăr spus în 
glumă, care l-a costat viața pe regretatul actor 
Constantin Tănase. Obiceiul de a jefui, devenit 
tradiție la sovietici, a fost simțit și în China. Din 
cartea de mare succes WILD SWANS – Three 
Daughters of China (LEBEDELE SĂLBATICE – 
Trei fiice ale Chinei), de Jung Chang (HarperCol-
linsPublishers, UK 1991) aflăm: „Soldații ruși in-
trau în casele oamenilor și simplu, luau tot ce le 
plăcea, ceasuri și îmbrăcăminte în particular...” 
(pagina 104). Sau: „...ei demontau fabrici întregi, 
incluzând cele două rafinării din Jinzhou și le tri-
miteau în Uniunea Sovietică.” Deci...„este vechi 
păcatul”!  

Știrile pe care le aflăm zilnic prin diferitele 
mijloacele mass-media și social – media despre 
agresiune (mai rapide și infinit mai multe decât 
au existat vreodată în istoria omenirii), sunt 
confuze și deseori contradictorii. Aflăm frecvent 
câte arme și de ce tip au livrat sau vor livra ame-
ricanii, polonezii, turcii, nemții, britanicii etc. Ce 
bucurie pentru fabricanții de armament că au 
căutare produsele lor! Se anunță totul ca să-i 
sperie pe agresori, sau să-i prevină, să nu fie lu-
ați prin surprindere și să ia măsuri adecvate 
pentru a-și proteja utilajele de ucis oameni și pe 
soldații trimiși să „elibereze” Ucraina de... „neo-
naziști” (o altă minciună)? Dar oare mai există 
generoase programe Lend-Lease, de care s-au 
bucurat bunicii bolshi, ai agresorilor de azi? 
Propaganda de război lucrează intens din am-
bele părți, să își promoveze sau să își justifice ac-
țiunile și să manipuleze opiniile publice (poate 
mai puțin Ucraina, care se apără cu îndârjire). 
Rușii susțin că sunt luptători pentru adevăr și 
cinste, sunt binefăcători ai Planetei, luptând 
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împotriva „fasciștilor ucraineni” și împotriva 
criminalei „globalizări” a Planetei! Ba mai mult, 
s-a comunicat recent Planul de „buni samari-
teni” al Rusiei – au agresat Ucraina și cu scopul 
nobil de a reda României, Poloniei și Ungariei 
teritoriile luate prin agresiuni armate de Sta-
lin!!! Poate unii îi cred, chiar dacă nu au tradiție 
în a face bine, ci dimpotrivă. Ba îi vedem pe iubi-
ții conducători și pe la bisericile rămase nedis-
truse de bunicii lor. Vor să sugereze că nu mai 
sunt ce au fost, că „lupii își schimbă și părul și 
năravurile”. Mare dreptate avea Edgar Allan 
Poe, când a zis: Believe nothing you hear, and 
only one half that you see! (Nu crede nimic ce 
auzi și numai pe jumătate din ce vezi!).  

Ar fi frumos să fie adevărat ce spun acum 
rușii (dacă este adevărat) – că vor retrocedarea 
teritoriilor luate „cu japca” și alipite Republicii 
Sovietice Socialiste Ucraina; dar dacă este așa, 
de ce nu au anunțat intenția, de ce nu au epuizat 
toate căile de rezolvare a acestei nobile idei pe 
cale pașnică și numai după aceea, după mai 
multe somații făcute publice, să recurgă la ul-
tima soluție, aceea a războiului? 

Desigur, este adevărat că Statele Unite ale 
Americii, sunt campioane la agresiuni armate 
împotriva țărilor mici, ușor de învins. Ar fi cum 
un vlăjgan de 15 ani, bate copilași de 5 ani... Din 
cartea ALL THE COUNTRIES THE AMERICANS 
HAVE EVER INVADED (Toate țările pe care 
americanii le-au invadat vreodată) de Christop-
her Kelly și Stuart Laycock (din biblioteca mea), 
publicată în UK (Amberley Publishing 2015, 
352 pagini), se poate afla că de-a lungul istoriei, 
americanii au invadat, s-au au fost implicați mi-
litar în 194 (!) de țări. Deosebirea majoră față de 
invaziile bolșevicilor: Chiar dacă au „ajutat” la 
formarea unor guverne pro-americane, nu au 
instalat dictaturi nicăieri în lume. Să ne gândim 
la Germania Federală, la Japonia, Coreea de Sud, 
Panama, Republica Dominicană etc. Cam toate 
țările mai importante „invadate” de americani 
sunt prospere. Să ne amintim cât de mult s-a 
sperat să „vină americanii” și în RPR! Cât de na-
ivi erau românii! 

Este un truism că nici guvernul actual al 
Ucrainei nu este fără cusur, fără păcate – tine 
neapărat să păstreze între hotarele țării, terito-
rii cucerite prin agresiuni armate criminale, în-
făptuite de „generalisimul” Stalin, „eliberatorul 

popoarelor”. O întrebare simplă ar trebui să li se 
pună guvernanților ucraineni, după ce se va ter-
mina cu agresiunea în curs, evident: – Sunteți de 
acord cu agresiunile armate pentru acapararea 
de teritorii, așa cum proceda Stalin și cum pro-
cedează în prezent urmașii lui? Probabil vor 
spune că... NU. Oricum, intrarea Ucrainei în Uni-
unea Europeană (dacă se va realiza) va elimina 
în final granițele cu țările membre și va deveni 
mai puțin important unde se plătesc taxele – la 
Kiev sau la București, la Kiev sau la Varșovia etc. 
O metodă originală, ar fi ca familiile din zonele 
discutabile, să aibă posibilitatea să se afilieze 
(înregistreze), să plătească taxe etc., fie la un gu-
vern, fie la altul. Cheltuielile pentru infrastruc-
tură, educație, eventuale investiții etc. să se su-
porte proporțional cu veniturile obținute din 
zonele respective de cele două administrații pri-
etene. Utopie desigur, dar cine știe?  

În altă ordine de idei... tare mult ar vrea ac-
tualii dictatori ai Rusiei ca Uniunea Europeană 
să dispară, să se dizolve! Le stă ca un nod în gât! 
Divide et impera! Mare bucurie le-au făcut bri-
tanicii cu „brexit-ul” lor! Propaganda rusească 
împotriva UE s-a înfiltrat bine în România. Chiar 
și români cu „scaun la cap” bagă „fitile”, conști-
enți sau inconștienți că fac jocul dictatorilor care 
conduc Rusia actuală. Aflăm că România „este o 
colonie a U.E., că nu avem autonomie, că ni se 
fură resursele naturale, că ni se impun restricții 
de tot felul” etc. În loc să se roage de U.E. să ne 
tolereze cu defectele noastre multe, unii români 
fac pe nemulțumiții, sau vorba sintagmei: Capre 
râioase, cu coada pe sus!!! 

Cine nu a cunoscut pe ruși, după cum se 
scrie și se vorbește despre ei în ultimul timp, 
combinat cu experiențele triste cu fosta URSS, 
poate trage concluzia că sunt niște bandiți, oa-
meni fără Dumnezeu, puși pe jaf și crime împo-
triva altor popoare. Oare este chiar așa? Condu-
cătorii lor „iubiți” chiar îi reprezintă așa cum 
sunt în realitate în mare parte? Se pare că nu 
prea... Am avut plăcerea să cunosc doi poeți ruși 
la Festivalul de poezie Nissan din Maghar/Israel 
și pot spune că am avut seri, chiar nopți magni-
fice de poezie și discuții interesante, la multe pa-
hare „de vorbă”. Ne-am împrietenit și le sunt re-
cunoscător pentru traducerea din română în 
rusă (mi-au făcut o mare surpriză) a unor po-
eme ale mele și publicarea lor în renumita 
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revistă Iunosti. Am cunoscut și alți ruși cu dife-
rite alte ocazii, prietenoși și simpatici. Poporul 
rus, în mare parte, este și el victimă a „iubiților 
conducători”, asta este concluzia la care am 
ajuns și nu este exclus să se revolte masiv într-o 
bună zi. Protestele izolate care au existat și 
există, sunt interzise (obicei comunist!) și sunt 
ținute secrete, în mare parte. Să nu se afle, știu 
ei de ce. Libertatea presei, există numai dacă se 
face jocul celor „cățărați” în vârful piramidei, 
care fără îndoială, sunt „patrioți”, vor „binele” și 
reprezintă interesele poporului rus!!! Oare așa 
să fie?  

Încă din decembrie 2021 se vorbea de 
iminenta invazie a Ucrainei de glorioasa Uniune 
Sovietică (să o numim tot ca odinioară, deoa-
rece „Lupul păru-și schimba, dar năravul, ba!”) 
în Canada și SUA, cu mult înainte de olimpiada 
din China. Din sateliții spioni se poate vedea și 
cât este ceasul la mâna unui rus! Ditamai tancu-
rile, tunurile și camioanele militare masate în 
apropierea graniței Ucrainei nu s-au dus întâm-
plător, era clar că nu s-au deplasat numai să con-
sume motorină. Iar cei aproximativ 150.000 
(după unii 250.000) de soldați, ofițeri, tanchiști, 
șoferi, IT-iști și alte cadre militare au așteptat 
cuminți semnalul de invazie. Dar oare aveau 
unde să se spele, să facă duș? Dar cu WC-urile, 
oare cum stăteau? S-a așteptat să se termine 
Olimpiada (nu se știe dacă militarii au urmărit 
la televizoare jocurile olimpice de la Beijing!?) și 
pe 24 februarie au trecut granița din trei direc-
ții. Cine a ordonat invazia? Toată mass-media îl 
arătă cu degetul pe președintele reales prin 
șmecherii, „fiu iubit al poporului”, Vladimir Pu-
tin. Repet: „Dacă-i dai nas lui Ivan, el se suie pe 
divan!” Realitatea este că în spatele lui există 
mulți generali și membri ai guvernului cu care 
s-a sfătuit și îl sprijină. Chiar și Stalin avea câțiva 
sfătuitori. Dacă s-ar ajunge la un nou proces gen 
Nüremberg (142 condamnați din care 25 la 
moarte), ar fi judecat numai Putin, sau și alți co-
laboratori ai lui? Evident, așa cum la Nuremberg 
nu a fost judecat numai führer-ul Hitler 
(post-mortem – Stalin nu credea că s-a sinucis, 
știa el ce știa...), nici la noul proces nu se va ju-
deca numai președintele Putin. Nu se știe dacă 
s-a supus la vot decizia de a se invada Ucraina și 
în afara Consiliului Militar, adică în Parlament și 
Camera deputaților, așa cum se procedează în 

SUA și în toate țările democratice, când este 
vorba de decizii importante. Este ușor de imagi-
nat cu cât dispreț și „superioritate” privește un 
dictator (care și-a aranjat să rămână în funcție 
pe viață), pe șefii de state care dau socoteală 
pentru faptele lor și nu pot depăși mai mult de 
8-10 ani în funcție. Ce-i păsa lui Stalin că după 
mai mulți ani de la moartea lui, stârvul îi va fi în-
humat alături de revoluționari mai mărunți? Şi 
culmea ironiei, scoaterea rămășițelor dictatoru-
lui din mausoleu de lângă Lenin, s-a produs 
într-o zi de Haloween, când ies din morminte 
strigoii! Coincidentă?  

Şi pentru că a venit vorba de Nuremberg 
(și de enigme nerezolvate) – de ce l-au condam-
nat la închisoare pe viață pe Rudolf Hess (26 
April 1894 – 17 August 1987 – „sinucis” în puș-
căria Spandau, la 93 de ani!) și nu l-au decorat 
ca mare luptător pentru pace? Spre aducere 
aminte – acesta fusese desemnat chiar succesor 
al lui Hitler (i-a fost și adjunct), dar nefiind de 
acord cu războaiele, pe 10 mai 1941 (la aniver-
sarea unui an de când Germania a început inva-
darea Franței, Belgiei și Olandei), în disperare 
pentru a face pace, sacrificându-și viața, a pilo-
tat un avion (ce curaj!) spre Scoția, unde avea un 
prieten britanic (așa credea), Duke de Hamilton. 
În loc ca Churchill să-l fi primit cu flori, ca pe un 
erou, l-a întemnițat (!) și după război (în 1946) 
a fost dus la „judecată” la Nuremberg și condam-
nat că a vrut să facă pace cu Anglia! 

O altă enigmă: Regele U.K., al Dominioane-
lor Imperiului Britanic și Împărat al Indiei, Ed-
ward VIII – Duke de Windsor (Suveran cam 10 
luni – în perioada 20 ian. – 11 dec. 1936), era 
mare dușman al comunismului, pe care îl consi-
dera corect, un pericol la adresa civilizației Pla-
netei. Majestatea Sa nu putea să uite că la ordi-
nul lui Lenin, pe 17 iulie 1918, bolșevicii l-au 
asasinat pe iubitul lui unchi, țarul Nicolae II 
(sanctificat împreună cu familia pe 15 august 
2000). Cum era logic, regele era prieten cu duș-
manii declarați ai bolșevicilor, printre care și cu 
Hitler****. Dar...pe motivul că s-a îndrăgostit de 
doamna Wallis Simpson din USA (căsătorită a 
doua oară și încă nedivorțată), a abdicat. Ce dra-
goste puternică, de admirat – 3 „regate” –mai 
mult de o șesime din suprafața Planetei, pentru 
o femeie!!! Nu cumva a fost forțat, prin cine știe 
ce metode draconice să lase totul și să ajungă să 
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fie izolat ca guvernor în Bahamas în perioada 17 
iulie 1940 – 16 martie 1945? Dacă nu este nimic 
de ascuns, de ce și în prezent arhivele cu dosa-
rele numite „Marburg files” (descoperite în 
1945 de americani în Germania – corespon-
dența regelui cu Hitler și alți demnitari) și cele 
ale „Operațiunii Willi” nu sunt accesibile în tota-
litate?  

Altă ciudățenie: Franța și Anglia au decla-
rat război Germaniei pe 3 septembrie 1939, 
deoarece cu două zile mai devreme, Germania 
începuse invadarea Poloniei, oarecum justifi-
cată – a intrat în zona cu mulți nemți, pe care a 
recuperat-o pentru Germania. Dar și Stalin a in-
vadat estul Poloniei cu 16 zile mai târziu, să 
„protejeze frații ucraineni și belaruși”. Explicați-
ile, de ce Franța și Anglia nu au declarat război 
și Uniunii Sovietice pentru același gen de agre-
siune împotriva Poloniei, sunt ridicole. Se justi-
fică dublul standard prin tratatul de pace de la 
Riga din 1921 și protocolul „secret” (de ce 
oare?) dintre Anglia și Polonia care prevedea 
protecția Poloniei numai dacă era atacată de 
Germania... Comuniștii, aveau „voie” să facă 
orice cu sărmana țară a lui Sobieski. Cum nu 
sunt istoric, nu intru în amănunte, că îmi este 
greață de atâta minciună și propagandă de răz-
boi, rămasă până în zilele noastre. Îmi place ti-
tlul cărții – Churchill: Wanted Dead or Alive 
(Churchill vrut, mort sau viu) de Celia Sandys... 
Oare de ce a zis Hitler „Într-un război, ultimul lu-
cru pe care englezii îl știu, este cum să practice 
un joc corect (fair play)”? O întrebare impor-
tantă, esențială, care trebuie să frământe pe is-
toricii nepolarizați – Cum a reușit Marea Brita-
nie (Churchill probabil) să-l convingă pe Hitler 
să înceteze brusc atacurile aeriene peste Cana-
lul Mânecii (acțiunea BLITZ – 7 septembrie 
1940 până la 11 mai 1941, 56 de zile și de nopți) 
și să își concentreze forțele armate spre „impe-
riul bolșevic”, pentru a începe pe 22 iunie 1941, 
Operațiunea BARBAROSSA? A lăsat Germania 
total descoperită la întoarcerea britanicilor ali-
ați cu americanii – fapt ilogic, dacă nu a existat 
nici-o garanție că faimoasa „D-Day” nu va exista. 

Totuși, trebuie menționat faptul că primul 
ministru Churchill, cuprins de remușcări, poate 
simțind și antipatia britanicilor (care nu l-au 
mai votat în luna mai, 1945) și aflând de com-
portamentul barbar al aliaților sovietici în țările 

ocupate și chiar neocupate (China), a organizat, 
în cel mai mare secret, Operation UNTHINKA-
BLE (Operațiunea DE NECREZUT), sau al Trei-
lea Război Mondial (cum îi plăcea să-i zică), ope-
rațiune „bombă”, care ar fi trebuit să înceapă pe 
1 iulie 1945***. Pe scurt – „Aliații”, împreună cu 
armata germană care a mai rămas, reorgani-
zată, trebuiau să înceapă prin surprindere, ofen-
siva împotriva Armatei Roșii ajunse în Germa-
nia și să o forțeze să se retragă din Europa. A 
pierdut alegerile și planul a fost abandonat (din 
nefericire pentru Planetă) de partidul ajuns la 
putere – Labour Party (Partidul Muncitoresc)!!! 
Ajuns din nou prim-ministru în perioada 
1951-1955, nu a mai putut realiza proiectul din 
1945 (care a rămas strict secret până în 1998 
și nici în prezent nu se prea aude de el). În 1953, 
primul ministru Winston Churchill a luat Pre-
miul Nobel pentru Literatură (nu pentru Pace). 
Ca o curiozitate amuzantă – avea aceeași înăl-
țime ca Napoleon, Stalin și...Putin, adică 1.68 
metri! 

Există încă multe mistere legate de WWII 
și multe dintre ele nu prea se vrea să fie eluci-
date, deoarece adevărul supără. Chiar dacă au 
murit demult mamele care și-au pierdut feciorii 
manipulați prin propaganda de război, să-și dea 
viața eroic pentru o cauză nu chiar clară, pre-
cum și veteranii de război (puțini, câți mai sunt 
în viață), nu trebuie să afle că manipulatorii Pla-
netei au vrut neapărat război, să ajute să triumfe 
„experimentul comunism”. Încercări de a se afla 
adevărul despre anumite acțiuni inexplicabile, 
au existat și încă mai există**. Este bine să știm, 
dar...ce mai contează? Viețile celor care au trăit 
în sistemul criminal comunist, nu se mai întorc. 

Revenind la războiul din Ucraina: Apa-
rent, invadatorii nu o duc prea bine. Avioane 
distruse pe aeroporturi, depozite de muniții ex-
plodează (neglijență de la o țigară, zic rușii – nu 
atac ucrainean), soldați ruși în derută, fata unui 
prieten apropiat al lui Putin ucisă de o bombă 
pusă la mașina acesteia în Moscova etc. Arma-
mentul modern livrat de diferite țări, bazat pe 
GPS și sateliți, funcționează bine. La fel și dro-
nele moderne. Tânărul și curajosul președinte 
Volodymyr Zelensky (are 44 de ani și 1.70 m 
înălțime!) este iubit de compatrioții lui (peste 
90% îl aprobă) și este simpatizat de aproape 
toată Planeta. Este cult, vorbește frumos, fiind 
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fost actor, ca regretatul președinte al Americii 
Ronald Regan. De cealaltă parte, „marele preșe-
dinte” reales prin modificarea Constituției și cu 
majoritate de voturi discutabilă, Vladimir Putin 
(cu 2 cm mai scund...), la aproape 70 de ani (în 
octombrie), nu arată prea bine – se vorbește că 
are cancer. Nu îi convine că de data acesta, SUA 
ajută cu armament Ucraina și amenință că „vor 
fi consecințe”. Ba chiar amintește că posedă 
arme atomice. Să sperăm că nu le va declanșa, să 
provoace un alt război major (WW III) care ar 
forța implicarea directă a NATO, deci și a Româ-
niei. Sancțiunile economice aplicate Rusiei de 
Occident și măsurile rusești de răzbunare, au 
dus la grave urmări. Suntem într-o criză econo-
mică majoră, cu o inflație cum nu a mai existat 
de zeci de ani. Se va putea supraviețui în Europa 
fără gazele și petrolul rusesc? Cât va dura con-
flictul? se întreabă toată lumea. Nu cumva 
acesta este începutul celui de-al treilea război 
major pe Planetă (repet), pe care l-a plănuit în 
detaliu Comandamentul Armatei Britanice la 
solicitarea primului ministru Winston Churchill 
în luna mai, a anului 1945? Repet – a doua „in-
surecție armată” ar fi trebuit să înceapă pe 1 iu-
lie 1945.  

În acest context, poate mai trebuie menți-
onat și faptul că puternica alianță BRICS (Brazi-
lia, Rusia, India, China și Sud Africa – ca replică 
la alianțele G7 sau G20), la întâlnirea din 23-24 
iunie 2022 de la Beijing, cu toate că în declarația 
comună nu a fost criticată explicit invazia Ucra-
inei, la punctele 21 și 22, frumos formulate, s-a 
subliniat și necesitatea rezolvării divergențelor 
pe cale pașnică, prin dialog și consultări... „We 
support talks between Russia and Ukraine...” (Noi 
sprijinim discuții între Rusia și Ucraina...). Pre-
ședinții țărilor membre au semnat declarația, 
inclusiv președintele Putin. Dar guvernul rus, în 
frunte cu președintele pe viață Vladimir, con-
form tradiției, una vorbește și alta se face... WHO 
CARES! Conform tradiției comuniste, rușii nu au 
voie să-și spună cuvântul, să-l critice eventual, 
nici pe conducător și nici pe cei care îl susțin. De-
mocrație rusească!? 

Revin la titlul acestor gânduri, cu o mică 
adăugire, mai în glumă, mai în serios (numai la 
adresa человекa/celavecilor care iubesc răz-
boaiele): Rușii nu sunt de vină..., este vinovat 
Pământul că îi ține!  

Dumnezeu să ne ferească de mai rău! SI-
LENT ENIM LEGES INTER ARMA, după cum a 
zis Cicero, mare adevăr și în acest secol XXI! 

NB. Coincidență?! Pe 24 august, exact la 6 
luni de la începutul invaziei, Ucraina a sărbătorit 
31 de ani de la obținerea independenței de sub 
„jugul” URSS. LA MULȚI ANI de ZIUA INDEPEN-
DENȚEI – UCRAINA! ȘI REPUBLICII MOLDOVA 
să-i urăm LA MULȚI ANI (27 august)! Aceeași 
urare să o adresăm la toate țările devenite inde-
pendente pe Planetă! Să ne aducem aminte: În 
anul 1939, mare eveniment: Australia, Canada, 
Africa de Sud și Noua Zeelandă au fost lăsate in-
dependente de Anglia (în cadrul Common-
wealth-ului). De atunci, alte 62 (șaizeci și două!) 
de țări au câștigat independența de Marea Bri-
tanie! Franța a lăsat independente 28 de țări, 
Spania 17, URSS 16, Portugalia 7 și SUA, 5 țări. 
Încă odată – LA MULȚI ANI la toate țările stă-
pâne pe destinele lor! 
………………………………………………………. 
*WAITING FOR WAR – BRITAIN 1939-1940, de 
BARRY TURNER (Icon Books Ltd, UK 2019, 370 pa-
gini). 
**UNSOLVED MYsTERIES (sic) OF WORLD WAR II 
(FROM NAZI GHOST TRAINS AND TOKYO ROSE TO 
THE DAY LOS ANGELES WAS ATTACKED BY PHAN-
TOM FIGHTERS), de Michael Fitzgerald, 256 pagini, 
publicată în 2019 de Arcturus Publishing Limited, 
London, UK.  
*** OPERATION UNTHINKABLE – THE THIRD 
WORLD WAR – BRITISH PLANS TO ATTACK THE 
SOVIET EMPIRE 1945, de Jonathan Walker, publi-
cată pentru prima dată în 2013 (The History Press 
Ltd) UK. 
**** HITLER – 1936 – 45: NEMESIS, de Ian Kershaw, 
editura ALLEN LANE – THE PENGUIN PRESS, publi-
cată prima dată în U.K. în 2000 (1115 pagini, 93 de 
fotografii și 8 hărți). 

PS. Întâmplător, astăzi, 31 august 2022, când 
scriu aceste rânduri în care l-am amintit pe fostul re-
gele Edward VIII (cu numele de botez cam lung, res-
pectiv Edward Albert Christian George Andrew Pa-
trick David), mă aflu aproape de White Lodge, Ric-
hmond, UK, unde s-a născut (în anul 1894) acest 
controversat personaj – după unii un trădător, după 
alții un erou... Acum vreo 10 ani, împreună cu scrii-
torul Ioan Barbu și Silvia Barbu (soția scriitorului), 
am fost pe „urmele” Regelui și în Bahamas, unde am 
discutat cu localnici, care își aduceau bine aminte de 
fostul lor guvernor, dar mai ales de Willis Simpson, 
iubita lui soție.  
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Alexandra Agnes DUMUȚ   

 

COLIERUL 
n micuț colier ce strălucește, o inimioară 
mică. Verdele acela aprins lucește în cel 
mai delicat mod. Asortat cu o ținută po-

trivită, micuțul colier își arată valoarea. O inimi-
oară ce înveselește dar și accesorizează ținuta 
este centrul vizual și pata de culoare din mijlo-
cul catedrei. Colierul cel mic care parcă are vop-
sea în interior. Seamănă cu o clepsidră mică ce 
așteaptă curgător și în el poți vedea cum trece 
timpul, picătură cu picătură. Un verde de toată 
frumusețea, ca iarba de primăvară, ca frunzele 
unui pom mititel sau ca verdele unui mușchi din 
pădurile misterioase ale zonei. Inima este cen-
trul iubirii. Colierul este ceva ce arată mai mult 
decât frumos, este delicat, elegant și rafinat. 

 

AM CREZUT ȘI EU CĂ VOI PUTEA 

ZBURA 
Am crezut și eu că voi putea zbura pe o 

aripă de vânt. Am crezut că mă voi putea înălța 
ca o pasăre măiastră. Să văd munți și văi. Să văd 
oameni buni și oameni răi. Să văd ce înseamnă 
cu adevărat viața. Să văd și eu atâtea minuni 
câte a creat Dumnezeu. Am crezut că dacă mă 
înalț în înaltul cer voi putea într-un sfârșit înțe-
lege ce e bine și ce e rău. Să văd și războaie, ură, 
mânie și durere dar să văd și pace, empatie, 
bună voință, dărnicie și dragoste. Eu știu că pă-
sările au văzut munți pe care noi nu i-am visat... 

Uneori îmi dau seama că dacă aș putea 
zbura aș auzi și plânsetele, vocilor micuțe de co-
pii... Aș vedea și cum lovește dușmanul unora ca 
tunetul în pădure. Mi-ar fi frică să mă mai apro-
pii. Aș avea doar vise triste. Ce a ce multă lume 
nu înțelege este, de ce pot avea uni oameni atâta 
ură în ei. Eu, sigur știu răspunsul. Încerc să nu 
mă gândesc în termeni de bine și rău. Încerc să 
mă gândesc în termeni de lumină și întuneric. 
Cred că în toți oamenii strălucește o lumină. 
Această lumină ne permite să vedem în inimile 
altora, să vedem acolo frumusețe. Dragoste. 
Tristețe. Omenire. Totuși, unii oameni au 
pierdut această lumină. Au înăuntrul lor întune-
ric și doar asta văd la ceilalți: întuneric. Nu 

frumusețe, nu dra-
goste. De ce sunt 
așa agresivi? Pen-
tru că nu ne pot ve-
dea lumina. Dar 
nici nu o pot stinge. 
Câtă vreme lumina 
noastră strălu-
cește, învingem. Dar de fapt de asta sunt așa. 
Pentru că nu ne vor putea lua nicicând lumina. 
Aceasta este cel mai simplu și frumos fel de a le 
descrie acțiunile. Dar noi rămânem veșnic pu-
ternici în sufletele noastre. 

Așa se încheie și dorința mea de a zbura, 
cu bune, cu rele. Aș fi putut vedea lucruri magice 
dar și lucruri terifiante. Așa că acum îmi închid 
ochii și visez. Visez că merg prin pădure, printre 
clopoței. Un stol de păsări albe au coborât din 
copaci. M-au înconjurat. M-au ridicat. Și am în-
ceput să zbor. 

 

FAMILIA MEA, VIAȚA MEA 
Ce oameni minunați. Cât sunt de binecu-

vântată să îi am pe acești oameni buni în viața 
mea. Mulțumesc, viață, pentru minunile tale, 
mulțumesc pentru tot ce mi-ai dat. Mai ales pen-
tru credința că toate ființele omenești sunt co-
nectate între ele.  

Uneori ascult natura cum revine la viață. 
Uneori aud greierașii cum cântă lin, alte ori cum 
zboară câte o gărgăriță pe deasupra capului 
meu. Îmi place să mă bucur chiar și de o floare 
mov pe care o găsesc pe cărare. O afină micuță 
sau o frăguță. Printre floricele, de mână cu ai 
mei oameni iubiți mă pot gândi doar la ce este 
mai frumos. 

Noaptea ascult de la geamul meu natura. 
Aud țârâitul insectelor, în îndepărtare vocile oa-
menilor în jurul unui foc de tabără, aud cum fâl-
fâie aripile liliecilor, bătăile accelerate ale inimi-
lor căprioarelor ascunse în munți. Aud uguitul 
blând al huhurezilor, iar pe bunica mea, de acolo 
de sus de unde este ea cântându-mi un cânte de 
leagăn. Ce caraghios că mă temeam de noapte! 
Acum o văd ca pe o ocazie de a asculta cum își 
destăinuie secretele sufletul lumii.  Mulțumesc! 

U 
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PLUGOR SÁNDOR 
A fost un grafician și pictor maghiar din 

Transilvania. Având ca părinți niște simpli fer-
mieri, Plugor Sándor a visat din totdeauna să 
devină un mare artist și a fost remarcat încă din 
clasa a 7–a pentru talentul său. Născut pe data 
de 14 martie 1940 (la Chichiș), Plugor Sándor 
nu doar că a realizat picturi și desene după dife-
rite momente din viețile oamenilor, ci și a avut 
câteva teme principale pe care a încercat să le 
pună în evidență în lucrările sale. Printre aces-
tea se numără: bucuria, tristețea și măreția 
omului. Lui Plugor Sándor i a plăcut din tot-
deauna să călătorească, fapt care la determinat 
și mai mult să își expună operele de artă nu doar 
în zona natală ci și prin întreaga țară inspi-
rându-se de la mari artiști din orașele mari ale 
lumii în care călătorea. Printre preferatele sale 
se află Samarkand, Lacurile Mazury, Paris, Flo-
rența, Praga, New York și Moscova. Datorită in-
teligenței și creativități Plugor Sándor a scris și 
câteva poezii și piese de teatru. Printre cele mai 

cunoscute este și Cartea bătrânilor publicată în 
anul 1976 care cuprinde foarte multe ilustrați 
făcute de acesta. Datorită iubiri lui de scenă și 
datorită popularități s a împrietenit cu diferiți 
artiști care lucrau la Teatrul Tamási Áron din 
Sfântu Gheorghe care l au invitat să proiecteze 
împreună costumele pentru următoarea piesă 
de teatru care urma să fie lansată. Inteligența, 
iubirea pentru frumos, talentul, mândria și dra-
gostea pentru artă la u ajutat să devină unul din-
tre cei mai cunoscuți artiști din Ținutul Secuiesc. 
Desenele lui (care par să fie niște portrete) sunt 
de fapt desene amănunțite care descriu per-
soana și fizic cât și mental. Pentru asta au fost cel 
mai mult apreciate desenele acestuia. 

Plugor Sándor s a stins din viață pe data 
de 20 februarie 1999 la vârsta de doar 59 de ani, 
având picturi, desene și grafice toate acestea fi-
ind păstrate în multe colecții publice, inclusiv în 
Galeria Națională Maghiară, Muzeul Literar Pe-
tőfi din Budapesta și Galeria Sepsiszentgyörgy. 

 

 

Alina Dora TOMA 
 

CĂRTUREL – POVESTEA INCREDIBILĂ A UNEI 

MICI BIBLIOTECI 
 

Întotdeauna mi-am imaginat Paradisul  
ca fiind un fel de bibliotecă. 

(Jorje Luis Borges) 
 

(FOARTE PE SCURT) DESPRE MÂNDRIE ŞI 
LAUDĂ 

ând prietenul Emanuel Pope m-a rugat să 
scriu un articol despre Cărturel, am vrut 
să încep, ca tot omul, cu începutul și-am 

tastat așa: În 2019...  
Cinstit vă spun că, în 2019, nu aveam de-

cât vreo câteva cărți cumpărate ca premii copii-
lor și adunate într-un dulap, în clasă. Să fi fost 
zece, să fi fost douăzeci, cert e că nu erau o bibli-
otecă în adevăratul sens al cuvântului. Cât des-
pre cititori, îi puteam număra pe degete.  

Azi îi număr cu zecile, iar Cărturel are nu 
mai puțin de o mie două sute de cărți. Cam mi-
roase a laudă, știu, însă credeți-mă că puține 

lucruri în viața asta m-au făcut să mă simt mai 
mândră. 

 
DESPRE NOROC ŞI OAMENI  
 
Datoria oricărui profesor care predă ro-

mâna e să-i apropie pe copii de cărți, dar să 
apropie cărțile de copii, mai ales în mediul ru-
ral... a cui datorie este?  

Când ministerul a schimbat structura exa-
menului de la sfârșitul clasei a VIII-a, m-a izbit 
efectiv deznădejdea că, pentru prima dată de 
când predau, la un anumit item din test nici dacă 
m-aș da peste cap n-aș putea să-mi ajut elevii. 

C 
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Pentru că itemul respectiv cerea 
un anumit bagaj de lecturi (pe 
alocuri tradițional, pe alocuri mo-
dern, actual, diversificat), iar ti-
tlurile cu pricina nu se regăseau 
nici pe raftul meu amărât, nici la 
biblioteca din sat. Descurcă-te, 
dacă poți, nenicule! 

Să mai pomenesc și de pan-
demie? Mai bine ducă-se pe pus-
tii și să ne ducem și noi direct 
până-n martie 2021, când am 
postat o rugăminte pe Facebook, 
adresată oricui ar fi putut să ne 
ajute cu o distribuire sau cu câteva cărticele.  

Nu vă mint, mă așteptam să existe un oa-
recare ecou, dar ce a urmat mi-a depășit nu doar 
speranțele, ci și puterea de înțelegere a norocu-
lui pe care-l avem eu și elevii mei. Şi n-ar trebui 
să vorbim de noroc în nimic din ce ține de edu-
cație, însă, de cele mai multe ori, exact așa stau 
lucrurile. Nu în toate școlile din țara asta există 
o bibliotecă. Dacă există, nu dispune întot-
deauna de fonduri pentru a ține pasul cu ce se 
publică în ziua de azi. Ministerul, inspectoratele, 
presa ne arată periodic cu degetul că producem 
analfabeți funcțional, pentru că e mai ușor să 
acuzi decât să iei atitudine, dar n-am auzit, în 
aproape douăzeci de ani la catedră, de niciun 
program la nivel național prin care să se aco-
pere nevoia de carte a școlilor. Librării găsești în 
orașe, la sat doar strictul necesar: o farmacie, o 
crâșmă, un supermarket. Să te bazezi pe familie 
– nici asta nu-i o soluție. Unii oameni au pur și 
simplu alte priorități când vine vorba de traiul 
zilnic și nu-i treaba mea să-i judec. 
Spun toate astea ca să creez un context, 
nu pentru a mă plânge, și ca să înțele-
geți dvs., cititorii articolului, că pasiu-
nea lecturii, tocmai cea pe care ni se 
cere să le-o insuflăm elevilor ca niște 
făcători de minuni, nu ajunge la ei prin 
transplant sau perfuzie.  

Vorba lungă, sărăcia omului. Re-
venind la Cărturel, la vreo s ăptămână 
după postarea pe Facebook, sâmbure-
lul nostru de bibliotecă avea un raft 
plin și primise deja un nume. După încă 
o săptămână, mă opinteam sub greuta-
tea cutiilor și-a sacoșelor doldora de 

minunății care aveau să umple 
următoarele două rafturi, iar bu-
curiile au continuat să se țină 
lanț. Bucurii nesperate și nevi-
sate de la Arthur, Litera, Rao, Hu-
manitas, Corint, Polirom, Nemira, 
bucurii cu autori români și stră-
ini, bucurii contemporane și cla-
sice, bucurii de la prieteni vechi și 
de la prieteni noi, de la colegi de 
facultate cu care nu mai vorbi-
sem de mult și de la necunoscuți 
cărora le-a ajuns din întâmplare 
postarea în fața ochilor. 

 
DESPRE COPII ŞI CĂRȚI 
 
Ca un copil în dimineața Crăciunului, tră-

iam emoție după emoție descoperind și redes-
coperind frumusețea cărților și a oamenilor. To-
tuși nu Cărturel, ci cărtureii sunt darul cel mai 
de preț pe care l-am primit eu, ca profesor – 
acești copii minunați care au intrat în adoles-
cență cu o uimitoare poveste de viață scrisă sub 
ochii lor (o poveste din care ei înșiși au făcut 
parte) și care au învățat, în mai puțin de un an, 
dacă nu să iubească, cel puțin să respecte cărțile. 

De fiecare dată le-am acordat răgazul de-a 
face cunoștință cu darurile pe care le aduceam, 
de-a le despacheta, de-a le răsfoi, de-a adulmeca 
mirosul inconfundabil al tipăriturilor proas-
pete, de-a-și manifesta neîngrădit uimirea, în-
cântarea și curiozitatea. Le-am acordat liberta-
tea alegerii și încrederea că vor avea grijă de 
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Cărturel (ceea ce au și făcut, cu mândrie și res-
ponsabilitate, până acum, la absolvirea gimnazi-
ului), iar ei mi-au dat, la schimb, șansa de a-i cu-
noaște și de a-i înțelege. Altfel spus, am fost un 
soi de complici – eu i-am ajutat să intre în lumea 
cărților, ei m-au ajuta t să intru în lumea lor, un 
univers interior atât de greu de pătruns, uneori, 
de către noi, adulții.  

N-aș vrea să credeți că boala cititului i-a 
molipsit pe toți și nici eu nu am dat cu parul. 
Mi-a fost de ajuns să văd o carte în mâna fiecărui 
elev din clasă, în timpul orei de lectură săptămâ-
nale, iar ei au văzut întotdeauna o carte în mâna 
mea. Am citit cot la cot cu ei, ne-am recomandat 
cărțile preferate unii altora, am vorbit despre ce 
ne place și ce nu ne place, am negociat (nu-i 
chiar floare la ureche să-i faci loc lui Creangă 
lângă J.K. Rowling, cât o fi el de cel mai mare po-
vestitor român), ne-am ciondănit și ne-am îm-
păcat, îngăduindu-ne, echitabil și reciproc, mici 
victorii. Iar marea victorie îi aparține, desigur, 
lui Cărturel, fiindcă i-a câștigat pe acești copii de 
partea lui și a cărților. 

În decurs de câteva luni, am trecut, pe ne-
simțite, de la „Doamna, toate astea sunt pentru 
noi?!” și „Doamna, dar cartea asta e nouă!” la 
„Doamna, aveți cumva și volumul doi?” sau 
„Doamna, am găsit eu pe net că s-a publicat o 
continuare la Moștenirea familiei Thor-
nthwaite...” Iulian a citit toată seria Harry Potter. 
Andreea a descoperit și a devorat integral minu-
nata Lume de cerneală a Corneliei Funke. Irina 
nu s-a lăsat până nu i-am făcut rost de Jocurile 
foamei, împrumutând în același timp toate trei 
volumele, ca să fie sigură că nu i le ia nimeni, și e 

primul cărturel care a început să-și 
facă acasă o bibliotecă. Marius s-a li-
pit de colecția Violet history de la Ar-
thur și n-a mai vrut să se dezlipească. 
Pe Ramona a marcat-o Băiatul cu pi-
jamale în dungi într-atât încât nu s-a 
lăsat până nu și-a convins colegii să 
vadă și filmul. Ştefan n-a prea citit, 
pentru că avea mereu treabă pe 
lângă casă, dar a cedat, la un moment 
dat, insistențelor mele de-a împru-
muta Pasărea albă a lui Palacio, apoi 
mi-a dat cel mai simpatic (și mai 
onest) feedback: „Doamna, cartea 
asta m-a făcut să plâng!” Mițu și Luța 
sunt cititorii benevoli ai unei singure 

cărți, Copacul cu 13 etaje, în schimb nu s-au dat 
înapoi de la nicio activitate prin care l-am ajutat 
pe Cărturel să crească și-au făcut o treabă exce-
lentă cu asamblatul rafturilor. Bianca și Vivi au 
citit tot ce-au prins – cea dintâi, pentru că toți 
avem dreptul la o lume mai frumoasă, cea de-a 
doua, pentru că nu-i venea să creadă cât de mi-
nunate sunt cărțile. 

Şi n-am pomenit decât despre câțiva din-
tre cărturei, în principiu, cei care au crescut îm-
preună cu biblioteca și care au terminat, anul 
acesta, clasa a VIII-a. Dar ei sunt mulți, la absolut 
toate clasele. Unii mă opresc pe holuri, în pauze, 
ca să mă-ntrebe când pot veni să împrumute o 
carte sau să înapoieze ce au citit, pe alții, cei care 
mi-au reținut orarul, îi găsesc așteptându-mă în 
fața ușii. Unii știu ce vor și-mi cer o anume carte, 
alții mă pun în dificultate, rugându-mă să le re-
comand eu ceva, ceea ce presupune un întreg șir 
de întrebări prin care încerc să aflu cam ce-au 
mai citit înainte, ce le-a plăcut, ce li s-ar potrivi 
etc.  

Despre cine să vă mai povestesc? Despre 
gâgâlicile de la primar, cărora le-au făcut ai mei 
capul calendar pentru a-i învăța cum se folo-
sește un semn de carte? Antonia a trecut într-a 
treia și îi place să-și aleagă cărțile cu mâna ei. Va-
lentin e un pic mai mare, a trecut într-a patra și, 
de când e și el cărturel, n-a irosit niciun minut 
din timpul pe care l-ar fi putut petrece citind (in-
clusiv în detrimentul orei de matematică...). Va-
lentin are un frate mai mic, pentru care a trebuit 
să scotocesc în bibliotecă după o carte cu litere 
mari de tot sau măcar din cele pe care putea să 
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le recunoască, dar câtă bucurie în ochii lui când 
am dibuit-o! 

Ocazional, se mai întâmplă și accidente 
(prinde picioare o cană de ceai, dopul sticlei de 
apă o ia la fugă). A pățit-o și Andrei și i-a fost 
prea rușine să mai vină să împrumute. Noroc că 
m-am dezmeticit și m-am dus la el în clasă să-l 
trag de mânecă. Ca să înțelegeți câtă delicatețe, 
câtă fragilitate e în acești copii, care merită 
șanse egale și nu le au, orice s-ar spune.  

 
DESPRE COMORI ŞI MUNCĂ 
 
Când omul a făcut începutul, el nu mai 

ajunge la capăt, zice Slavici în Popa Tanda. Şi 
dacă atâția oameni buni, de pretutindeni, s-au 
mobilizat de dragul nostru, era de la sine înțeles 
că trebuia să ne mobilizăm și noi.  

Astfel, Târgul de Crăciun, una dintre cele 
mai frumoase, așteptate și îndrăgite tradiții din 
școala noastră, și-a împlinit menirea de a aduce 
surprize dulci prichindeilor de la grădiniță și din 
clasele mici, dar a așezat și pe rafturile lui Cărtu-
rel câteva titluri. Apoi, spre sfârșitul iernii, am 
avut bucuria de-a ne număra printre norocoșii 
câștigători ai concursului CarteTeca (cu adevă-
rat norocoși, pentru că am obținut marele pre-
miu de 5000 de lei, în cărți), organizat de Libris 
și Salvații copii.  

Evident, a fost nevoie să ne extindem, așa 
că ne-am mutat comoara în patru corpuri 
noi-nouțe de bibliotecă, asamblate de băieți în 
ziua mea liberă („ca să-i facem surpriză doam-
nei”). Le-am asortat cu două covorașe colorate 
și vesele, după care ne-am pus pe meșterit pen-
tru următorul târg, Mărțișorul lui Cărturel, cu 
gândul de a face rost de bănuți pentru amenaja-
rea unui spațiu de lectură cu câteva fotolii puf în 
spatele clasei. Spațiul încă n-am reușit să-l ame-
najăm, în schimb am mai tăiat niște cărți de pe 
listă și-am cumpărat perdele, ca să fie frumos în 
clasă, cum au spus cărtureii mei. Şi este, 
într-adevăr, frumos – o oază de liniște cu muș-
cate, copii și cărți, un loc primitor și cald în care 
chiar reușești să te simți mai acasă decât acasă 
pentru câteva ore. 

În ceea ce mă privește, afirm cu mâna pe 
inimă că rolul de profesor-bibliotecar mi se po-
trivește ca o mănușă și e cea mai mare realizare 
profesională de când lucrez în învățământ. 

Acest surplus de efort asumat benevol, neremu-
nerat financiar, pe cât de incitant, pe atât de con-
sumator de resurse intelectuale și fizice mă pro-
voacă încontinuu să fac mai mult, să învăț mai 
mult, să-mi doresc mai mult. Ceea ce nu în-
seamnă că am răsturnat munții. Nu.  

Dar am făcut multe altele. Am cărat, am 
sortat, am ordonat pe rafturi. Am dat fiecărui 
volum număr de înregistrare și l-am notat în ca-
iet, ca să țin evidența titlurilor și-a împrumutu-
rilor (impropriu spus „caiet”, dat fiind că s-au 
adunat, între timp, vreo zece, dar așa am pornit 
la drum și cu această metodă rudimentară am 
defilat până să se ivească momentul prielnic de 
a schimba lucrurile, printând fișe individuale de 
împrumut și mutând inventarul lui Cărturel în 
format digital și pe aplicația Biblio). Am citit cât 
mi-a permis timpul și cât nu mi-a permis, ca să 
țin pasul cu lecturile cărtureilor. Pe măsură ce 
descopereau un autor simpatic, o serie atrac-
tivă, un tip de carte pe gustul lor, am întocmit, 
am triat, am gâdilit liste peste liste cu ce mi-aș 
mai fi dorit pentru Cărturel, căutând concomi-
tent și metodele prin care să procurăm cărțile. 
M-am informat, am sfătuit, am recomandat. Ni-
mic ieșit din comun, repet. Îmi place să turui 
despre toate astea ca o moară stricată din sim-
plul motiv că se petrec o grămadă de lucruri fru-
moase în munca noastră și chiar nu le știe ni-
meni. 

 
(FOARTE PE SCURT, DIN NOU) DESPRE 

CĂRTUREL, DESPRE VIITOR 
 
Unii dintre inspectorii care-au călcat prin 

școală i-au făcut poze lui Cărturel. I-au făcut 
poze și s-au dus de unde-au venit, fără să-i inte-
reseze prea mult cum s-a teleportat, într-o 
școală de rând, o bibliotecă așa frumoasă. Mi-ar 
fi plăcut să mă-ntrebe dacă ne mai lipsește ceva, 
dacă pot ajuta și ei, mai ales că ușile care li se 
deschid lor (apropo, dacă aveți cunoștință de o 
astfel de ușă, v-aș ruga să ne dați de știre) nu 
sunt cele care ni se deschid nouă, dar presupun 
că n-au asemenea întrebări în fișa postului.  

Nu mă (mai) deranjează atitudinea lor, 
cum nu mă (mai) deranjează nici indiferența, 
scepticismul și lipsa de respect față de munca al-
tuia, ieșite sporadic din măruntaiele nobilei 
mele bresle. Le pomenesc doar în trecere, 
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pentru că fac și ele parte (infimă, neînsemnată 
parte) din această poveste. Altfel, sunt pe ultima 
sută de metri cu digitalizarea lui Cărturel. Am 
îndosariat noile fișe de împrumut. Am întocmit 
listuța nevoilor – o imprimantă, pufuri pentru 
colțul de lectură al viitorilor cărturei, cărțile 
care ne lipsesc. Nimic exagerat, nimic inutil, ni-
mic imposibil.  

Nimic mai potrivit, dacă vrei să contribui 
la fericirea lumii, decât să pui o carte în mâna 

unui copil – dovadă stă anul incredibil pe care 
l-am trăit alături de Cărturel și de cărturei. De 
aceea, găsesc perfect îndreptățit faptul că bibli-
oteca aceasta continuă să-mi ocupe, chiar și-n 
vacanță, bună parte din timp și din spațiul dis-
ponibil al gândurilor și închei cu speranța că am 
reușit să aduc un strop de lumină și încântare și 
în sufletele domniilor voastre, prin tot ce v-am 
povestit. 

 
 

 

Anca SÎRGHIE 
 

DIALOG CU GEORGE ROCA – CEL MAI  

ACTIV SCRIITOR ROMÂN DIN AUSTRALIA 

 
 
 

nca SÎRGHIE: Dragă domnule George 
Roca, ne-am întâlnit direct la Universi-
tatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca în 

mai 2018, când s-a desfășurat ediția a 42-a a 
Congresului Academiei Româno-Americane, dar 
pe Internet comunicăm de mult timp, cu senti-
mentul că suntem prieteni de o viață. Vă știu ar-
delean de origine, cu studii filologice făcute la 
Oradea și de actorie la I.A.T.C. în capitală. Din 
1980 ați emigrat la New York, de unde v-ați mu-
tat la Sydney, bucurându-vă de atmosfera aus-
traliană. Ce v-a determinat să vă stabiliți atât de 
departe de țară? Cum sunt australienii? Ce vă 
dezamăgește la ei?  

George ROCA: Distinsă doamnă Anca Sîr-
ghie, în primul rând vă mulțumesc pentru faptul 
că v-ați aplecat privirea asupra mea. Sincer, mă 
simt onorat de acest dialog-interviu! Sunt puțin 
mâhnit deoarece pandemia Covid și războiul 
acesta crunt din Ucraina mi-au pus bețe în roate 
și m-au oprit de a mai face vizite în România. 
Australia a avut restricții draconice în timpul 
acut al pandemiei. Era greu de plecat de aici. Și 
mie îmi era dor! Și aveam atâtea obiective lite-
rare de îndeplinit... acolo acasă! De exemplu, o 
tipărire de carte, o lansare... o întâlnire cu prie-
tenii scriitori, cu rudele... Dar bucurie mare. 

Săptămâna trecută mi-am luat bilet de avion! În 
mai a.c. îmi voi lua zborul spre „casă”! Sydney – 
Singapore – Frankfurt – Budapesta -Oradea. 
Sper să se îndeplinească dorința mea și să nu 
apară niscaiva piedici, precum o nouă restricție, 
să-i zicem pandemie, sau o extindere a războiu-
lui putinist!  

Să răspund totuși la ceea ce m-ați întrebat. 
În 1980 am plecat din țară, respectiv din Bucu-
rești unde locuiam de pe la mijlocul anilor ’60. 
Vremurile erau ciudate... lumea destul de necă-
jită... iar eu eram tânăr și cu spirit de aventurier. 
Cert este că acum nu m-aș mai încumeta să fac 
acel pas. A fost grea dezrădăcinarea. Am avut 
chiar restricții de a mă reîntoarce în vizită în Ro-
mânia. Am suferit, am albit la tâmple... Aveam 
34 de ani! Îmi cumpărasem un bilet de avion Bu-
curești-New York-Auckland-Sydney. Obținu-
sem de la ambasada engleză din București o viză 
permanentă de intrare în Australia. Așa că, 
m-am urcat pe caii cu aripi ai companiei ameri-
cane PanAm și până la New York zborul a fost o 
bagatelă. Am dorit să fac o întrerupere în fru-
moasa Americă, unde aveam mulți prieteni, în-
trerupere care s-a prelungit pe parcursul a doi 
ani. În tot acest timp „am supraviețuit” în New 
York. A fost dur, dar totuși interesant. M-am 
contopit cu poporul american, am văzut locuri 
minunate, am învățat un pic de capitalism și am 

A 
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plecat de-acolo cu mari regrete. Nu mi s-a apro-
bat ședere permanentă în Statele Unite, deoa-
rece aveam în pașaport o viză de ședere perma-
nentă în Australia. Se cam băteau cap în cap! Așa 
că mi-ai luat bocceluța, am dat o raită turistică 
prin Florida, apoi în California și Hawaii... și 
după o săritură de vreo șapte mii de kilometri 
am aterizat la Auckland în Noua Zeelandă. 
Având viză turistică în Aotearoa, sau „Țara Lun-
gului Nor Alb” precum îi zic băștinașii maori, 
mi-am luat un bilet de circuit cu trenul și am 
bântuit prin cele două insule mari timp de două 
săptămâni. De la Auckland la Invercagill și retur. 
A fost frumos și destul de educativ geografic și 
istoric. Un exemplu: când am ajuns la Invercagill 
am dat de-o lume ciudată. Parcă mă întorsesem 
cu 200 de ani în urmă... pe undeva prin zonele 
limitrofe Londrei, de la vorbire, la îmbrăcă-
minte. Doar niște cohorte de motocicliști mai 
poluau cu harleydavidsonurile lor atmosfera is-
torico-patriarhală. De fapt, clanurile de bykies 
își aleseseră acel oraș îndepărtat de lume ca re-
ședință. Acolo mai dăinuie și acum. De la Auc-
kland am ajuns în 3 ore (tot cu PanAm) la 
„Sidni”, cum îl pronunță „aussies”, adică austra-
lienii. Țin să precizez că metropola Sydney se 
scrie cu doi de „y”, nu Sidney precum scriu unii 
dăștepți. Sydney, capitala statului Noua Galie de 
Sud sau New South Wales, vine de la Sir Thomas 
Townsend Primul Viconte de Sydney, iar Sidney 
este un nume (de preferință masculin) precum 
Sidney Algernon (politician englez), Sidney 
Sheldon (scriitor) sau Sidney Poitier (actor 
american). Mai exista și a treia variantă, „Sidnei” 
care este un nume masculin de origine portu-
gheză. Deci, mare atenție la „Sydney”!  

Metropola Sydney m-a întâmpinat destul 
de rece. Era 31 martie..., perioada când începe 
așa-zisa iarnă aici. Ploua mărunt, alături de un 
vânt rece care pătrundea-n oase. Comparat cu 
New Yorkul, nu mi-a plăcut prea tare. Așa că 
după două luni de ședere, m-am urcat pe avion 
și dus am fost... spre Europa. Aveam de gând să 
mă reîntorc în America. Dar nu s-a potrivit. Am 
avut intenția să dau o raită pe-acasă pe la pă-
rinți, la Oradea. Când am ajuns la Episcopia Bi-
hor, localitate de graniță situată la 12 km de ora-
șul copilăriei mele..., „Stop”, m-au oprit cerberii 
românași de la graniță și m-au retrimis în Unga-
ria..., pentru că nu aveam viză românească în 

pașaportul național românesc. Asta a fost pe-
deapsa pentru că am îndrăznit să părăsesc acel 
paradis roșietic. M-am reîntors în Ungaria, am 
bătut zilnic drumul la Ambasada Română de 
acolo, dar viză nu am primit... Am încercat, mai 
apoi, pe la ambasadele române din Germania de 
Est, din cea de Vest, din Belgia și de la Londra... 
dat totul era negativ. Mi se spunea că numai con-
sulatul de la Sydney poate să îmi ofere viza de 
intrare mult dorită. Am mai avut o cădere! Ame-
ricanii nu mi-au mai dat nici dânșii o nouă viză 
turistică... așa că am luat-o înapoi spre Sydney, 
unde am ajuns după mari peripeții. Când am căl-
cat din nou pe aeroportul Kingsford Smith din 
Sydney, am pupat pământul precum Papa. Nu 
mă mai hăituia nimeni! Am reușit să mă acomo-
dez și iată că, după 40 de ani de ședere, mă gân-
desc să îmi caut o gropiță printr-un cimitir mai 
acătării și să mă stabilesc definitiv aici. Întoarce-
rea fizică la matcă este foarte grea. Aproape im-
posibilă! Poate sufletul... Căci nu degeaba am 
menționat eu într-o poezie de-a mea: „Dacă-o fi 
să mor aici/ Pe-al Pacificului mal/ Sufletul meu 
să se-ntoarcă/ tot acolo în Ardeal//”. Doamne 
ajută! 

Vorbind puțin despre australieni, pot să 
vă spun că sunt minunați. Plăcuți, sinceri și soci-
abili. Cu toate că întâlnim pe aceste meleaguri o 
mulțime de naționalități, suntem un tot unitar, 
fără discriminare sau diferențieri. Dacă îți vezi 
de treburile tale, muncești, plătești taxele, nu 
are nimeni treabă cu tine. Așa că m-am integrat 
destul de repede în lumea de la Antipozi. Îmi 
place. M-am obișnuit și cu clima... Cam atât.  

 
Anca SÎRGHIE: Care sunt cele mai impor-

tante evenimente culturale româno-australiene 
care vă interesează? 

George ROCA: Mulțumesc! Bună între-
bare. De 40 de ani, de când sunt aici, am avut 
parte de vreo zece vizite/turnee organizate cu 
artiști români veniți de-acasă. Două-trei trupe 
de teatru, vreo 10 cântăreți de muzică populară, 
două-trei tarafuri și nimic altceva. Drumul e 
lung până în Australia, biletul de avion e scump 
(aproximativ 2.000 de dolari de-ai noștri!), apoi 
hotelul, mâncarea... Mulți artiști ar veni, dar nu 
prea le dă mâna. Așa că am început noi să con-
cepem câte un eveniment cultural/literar sau 
artistic. Am organizat lansări de carte, apoi 
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combinații de muzică și recitări de versuri. 
Avem printre noi români talentați, chiar foarte 
talentați. Actori, cântăreți, recitatori, dansatori, 
scriitori de proză, poeți... Deseori ne dăm mâi-
nile și mai executam câte un spectacol. Public 
avem cu duiumul. Români, prieteni și de alte na-
ționalități. Ne bucurăm cu toții. Ne relaxăm și 
promitem un nou spectacol. Cele mai gustate 
evenimente sunt cele de muzică și poezie.  

Am făcut spectacole la Sydney, dar și la 
Canberra (la Ambasada Română), la Melbourne, 
chiar și la Auckland în Noua Zeelandă unde am 
fost o dată... Durata acestora, de cel puțin două 
ore. Apoi, după spectacole, interacțiuni sociale, 
discuții, prietenii, laude, pupici, o gustărică în 
stil românesc, voie bună și promisiunea că vom 
reveni... Titlurile spectacolelor de pe afiș? „1 De-
cembrie, Ziua Națională a României” (2013, 
2018), „Daruri de Crăciun – spectacol de muzică 
și poezie” (2014), „Lansarea antologiei de poe-
zie română modernă «Testament»“ (2015), „Po-
vestiri din emisfera sudică” (2016), „Hai să ne 
facem de râs” (2016), „Dragoste la prima ve-
dere/Love at First Sight!” (2016), „Mahalaua 
Bucureștiului” (2016), „Festivalul creativității 
geniului românesc” (Ediția a II-a) Auckland, 
Noua Zeelandă, 31 iulie-1 august 2017”, „Co-
linde, colinde/Carols and Dreams of Show” 
(2018), „Poezie pentru toți/Poetry for eve-
ryone” (2018), „Mihai Eminescu – 130 Years of 
Immortality” (2019), „Romanian Poetry from 
its Origins to the Present – A musical & poetic 
Book Launch” (2021), „Return ticket from Syd-
ney to Bistrița – A lirical Dialogue beween Anti-
podes (2022) și altele.  

Majoritatea evenimentelor au fost organi-
zate de Academia Româno-Australiană pentru 
Cultură. Greutăți în organizarea evenimentelor 
au fost multe, dar am încercat să sărim voini-
cește peste ele. În primul rând găsirea unei săli/ 
încăperi unde să ne putem organiza spectaco-
lele, majoritatea închiriate pe banii noștri. Apoi 
confecționarea recuzitei, agapele de după spec-
tacol... afișele, reclamele... Toate spectacolele au 
fost gratuite pentru public. Ajutor de la forurile 
române – zero! Ne-am dori un ajutor din partea 
României, țara noastră de baștină și de suflet... O 
„Casă românească”, o cămăruță, unde să ne pu-
tem întâlni și exersa limba strămoșilor, sau 
chiar un Institut Cultural Român. De ce nu!? Țin 

minte că la unul dintre spectacole trebuiau să 
participe mai multe personalități literar-artis-
tice din Sydney. N-aveam sală, nu recuzită, nu 
înțelegere... din partea nimănui. Spectacolul de 
„muzică și poezie” era anunțat prin grupările de 
români de la biserici și asociații. Atunci m-a su-
nat colegul meu „de scenă”, dl. Daniel Ioniță 
(președintele ARACS) și mi-a spus necăjit că tre-
buie să renunțăm la eveniment, deoarece ne fa-
cem de râs. Rămăsesem doar noi doi... restul 
„protagoniștilor” se retrăseseră. Mi-a venit o 
idee! Să dăm titlul spectacolului „Hai să ne fa-
cem de râs!”. Am performat doar noi doi și o ta-
lentată violonista cu inimă mare din Republica 
Moldova, Aliona Cigulea. A ieșit un spectacol de 
zile mari! Parol! Vreo două ore am spus bancuri, 
poezii vesele, fabule, parodii... Îmbrăcați ca la 
circ! Am terminat spectacolul fericiți și cu apla-
uze în serie. Aproximativ 150 de românași spec-
tatori. Am promis că vom reveni, dar ne-a pus 
frână Covidul!  

 
Anca SÎRGHIE: În Australia ați activat în 

domenii diferite ca translator, ziarist, fotograf, 
grafician, editor de carte, redactor de reviste etc.. 
În 1998 ați jucat într-un film australian de lung 
metraj „A Change of Heart”, o comedie regizată 
de Rod Hay. Sunteți o personalitate complexă, cti-
torind societăți și fiind membru fondator, chiar și 
președinte onorific al Academiei Româno-Aus-
traliene, unde am avut și eu cinstea de a fi desem-
nată ca membru. Noi doi ne-am întâlnit ca 
membri ai Academiei Româno-Americane. Rețin 
că din 2013 ați devenit „Emeritus Member” la 
ARA. Cum înțelegeți să veniți în ajutorul comuni-
tății românilor australieni? Ce manifestări cultu-
rale se bucură de interesul românilor din Sydney? 
Care sunt, după opinia dumneavoastră, cei mai 
talentați scriitori români din Australia?  

George ROCA: E corect ceea ce ziceți mai 
sus! Am făcut de toate după ce am plecat din Ro-
mânia. Numai să fie bine și să pot sta cu fruntea 
sus! Câteodată am mai primit și daruri de la di-
vinitate sau de la cei care mă știau. Filmul 
„Change of Heart”, o comedie simpatică, mi-a 
dat posibilitatea să interpretez un rol (mai) se-
cundar... al unui ospătar rus. Bată-ne norocu’ de 
venetici necunoscuți de după Cortină de Fier. 
Pentru scenarist și chiar pentru regizor era tot 
una că nu sunt rus, ci român! Tot aceeași limbă... 
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ziceau domniile lor... Tot un drac! Desigur dialo-
gurile au fost în limba engleză, cu accent rusesc. 
Dar m-a bucurat și mi-a plăcut rolișorul. Hey, 
thanks Mr. Hay! Am cunoscut modul cum se face 
un film în Australia. A jucat puțin pe ecrane, dar 
s-a dat de câteva ori la televiziune...  

Personalitate complexă? Mă zbat cât pot 
de tare să fac de toate. Să-i bucur și pe alții. Am 
fost redactor la câteva ziare și reviste de limbă 
română din jurul lumii, precum „Cuvântul Ro-
mânesc” din Melbourne, „Foaia Parohială” și 
„Magazin Românesc” din Sydney, „Familia Ro-
mână” din Oradea, „Revista Agero” din Stut-
tgart, Germania...Apoi am fost redactor-șef al zi-
arelor „Jurnal Olimpic” și „Spirit Românesc” din 
Sydney, „Romanian VIP” din Dallas, Texas, SUA. 
Mai apoi, am înființat on-line mai multe reviste 
de literatură română: „Rexlibris Media Group”, 
„Australiana”, „Antipozi”, „Expresia”, „Bume-
rang”, „Esențe Culturale” (împreună cu plastici-
ana craioveancă Dr. Cristina Oprea), „Logos și 
Agape” (împreună cu scriitoarea timișoreancă 
Mariana Gurza) și „Confluențe literare” (împre-
ună cu distinsul scriitor bucureștean Octavian 
Lupu). Unele au sucombat, altele mai sunt via-
bile și astăzi. În 2014 a fost înființată, la inițiativa 
mea, Academia Româno-Australiană pentru 
Cultură, un model mai mititel după Academia 
Româno-Americană (unde sunt membru de 
peste 20 de ani și unde, într-adevăr, în 2013 am 
fost onorat cu titlul de „Emeritus Member”). La 
ARACS am fost numit președinte onorific, iar 
universitarul Daniel Ioniță a fost ales președinte 
în funcțiune!  

Fără să fiu tendențios sau părtinitor, pot 
să vă enumăr mai mulți oameni de litere care au 
adus onoare literaturii române de la Antipozi. 
Mă refer la cei care au scos măcar o carte sau o 
revistă. La Sydney: Edward Granville Theo-
dore(scu), Emil Boz, Antigone Kefala, Theodor 
Silvaș, Pr. Gabriel Popescu, Mihai Maghiaru, Ioța 
Gaeskov, Cornel Neagoe, Dorina Bugariu, Ge-
orge Mițin, Pr. Mihai Anghel, Constantin Lo-
maca, Laurențiu Fulga, Romulus Roman, George 
Costea, Pr. Doru Costache, Daniel Ioniță, Miha-
ela Cristescu, Loredana Tudor-Tomescu, Ani-
șoara Laura Mustețiu, Tudor Bucea, Mariana 
Liță (Maia Codrin), Ana Vintilă-Bogdan, Gheor-
ghe Drăgan, Octavian Sărbătoare, Dorian Stoi-
lescu, Viorel Nichols, Ovidiu Adrian Oprea. La 

Melbourne: Emil Cică, Cristian Crăciun, Ben To-
dică, Radu și Aurelia Satcău, Ana-Maria Beligan, 
Simona Martinovici. La Brisbane: David Khoury, 
John Boca și Geo Petrescu. La Perth: Daniela Ion, 
Iulian Țenea... Și mulți alții! Să mă ierte cei pe 
care i-am omis. Onoare tuturor care au purtat 
până la Antipozi steagul scrisului românesc!  

 
Anca SÎRGHIE: În România sunteți pre-

zent în presa literară cu creații beletristice pro-
prii în limba română, pe care le-ați publicat în vo-
lume de poezie, de proză ori de interviuri. Pretu-
tindeni polarizați atenția mânuitorilor de condei 
și stimulați talentele literare. Consider că sunteți 
cel mai activ scriitor român din Australia, cel pu-
țin din câte cunosc eu. Doresc să argumentez. Sub 
titlul „Scripta Manent”, ați scos la Editura Ana-
marol, din București, 10 volume de proză, sem-
nată de 20 de scriitori, în anii 2012-2016. La fel 
de generos este și proiectul eseurilor de motivație 
literară intitulate „Taina scrisului”. Proză, care la 
aceeași editură bucureșteană a demarat în anul 
2019 și în prezent a ajuns la al IV-lea volum. Este 
de-a dreptul impresionant cum reușiți să aduceți 
împreună scriitorii români de pe atâtea meridi-
ane. Ce reviste în limba română coordonați în 
prezent?  

George ROCA: Am încercat întotdeauna 
să stau aproape de România, de limba română 
care este veșnic în schimbare. Am învățat de la 
alții noi exprimări, cuvinte chiar, mod de a con-
cepe o frază, o propoziție... Am mai spus asta, 
anume că, de când sunt aici, respectiv de 40 de 
ani, am învățat mai multă limbă română decât în 
toți anii petrecuți prin amfiteatrele filologiei... 
deoarece am stat tot timpul în strânsă legătură 
cu scriitori, jurnaliști, critici literari și promotori 
ai limbii și literaturii române aflați în țară și nu 
numai. Comunicarea a fost la început prin scri-
sori sau publicații, iar mai apoi, grație internetu-
lui, totul a fost mai simplu, mai ușor. Mi s-au pu-
blicat scrieri personale în multe reviste și ziare 
din România, în antologii colective. Am început 
să public cărți cu propriile-mi scrieri și pe par-
cursul timpului am scos 10 volume, care s-au 
materializat (până în prezent) în 3270 de pagini 
A5. Am avut mai multe lansări de carte, aici la 
Sydney și în România, lansări care mi-au umplut 
inima de bucurie prin comentariile făcute de cri-
ticii literari prezenți la evenimente sau chiar de 
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cititori. Am avut lansări de carte proprii la Bucu-
rești, Timișoara, Oradea, Cluj-Napoca, Slatina, 
Alexandria, Târgul Mureș... Acolo am cunoscut 
intelectuali de elită și creatori de literatură care 
mi-au devenit prieteni și corespondenți la revis-
tele pe care le conduceam. Până la urmă, s-au 
transformat în peste 2.500 de corespondenți de 
nădejde, oameni ai scrisului care trimiteau frec-
vent materiale. Mulți dintre aceștia erau 
membri ai Uniunii Scriitorilor din România, ai 
Ligii Scriitorilor Români sau ai Uniunii Ziariști-
lor Profesioniști. Am publicat astfel, pe parcur-
sul a peste 30 de ani, mai bine de 9.000 de arti-
cole. Muncă grea, dar a meritată. Pot spune cu 
mâna pe inimă că, redactându-le, pe toate le-am 
citit și am învățat multe de la diferiți autori. 

Vorbind de proiectul „Scripta Manent”, 
pot să spun că m-a încântat colaborarea cu dna. 
Rodica Elena Lupu, directoarea Editurii „Ana-
marol” din București. De fapt, dumneaei s-a ocu-
pat de editare, iar eu de grafica interioară și co-
perte. Și astfel s-au materializat cele 10 volume... 
Fiecare volum prezintă 20 autori, având aproxi-
mativ 400 de pagini. Deci cele 10 volume însu-
mează peste 4.000 de pagini A5. De asemenea, 
am colaborat în același mod, împreună cu ace-
eași editoare, la proiectul „Simbioze lirice – An-
tologie de poezie”, cuprinzând 20 de volume și 
câte 20 de poeți prezenți în fiecare dintre ele. A 
totalizat fiecare 320 de pagini A5, deci însu-
mând aproximativ 6.400 de pagini. Tot la „Ana-
marol” am făcut grafica la antologiile: „Doam-
nele poeziei” și „Șansele poeziei”. În Noua Zee-
landă am colaborat cu scriitoarea și editoarea 
Valentina Teclici la antologia „Poduri lirice/Po-
etical Bridges” – volumul 2 (Editura „Scripta 
Manent”), volum bilingv român-englez. Volu-
mul 2 conține 268 pagini și 25 de autori. La Ti-
mișoara am conlucrat cu scriitoarea Cornelia 
Chifu la editarea mai multor volume de proză și 
poezie: „Daruri de Crăciun” vol. 1 și 2 – Antologii 
de poezie (Editura „Rexlibris”, 2007, 2019), 
„Cântec de leagăn pentru Aby” – Poezie, de Cor-
nelia Chifu (Editura „Rexlibris”, 2017), „Cu voi în 
suflet și în gând” de Doina Andronic (Editura 
„Armonii Culturale”, 2018). În Israel am editat și 
am executat grafica la 4 cărți de proză: „Cafea și 
fum de țigară” – eseuri de Roni Căciularu 
(2017), „Chemați doctorul!” – schițe umoristice 
de Dorel Schor (2017), „Dadu” – studiu biografic 

de Adina Rosenkrantz-Herscovici (2018), 
„Banca amintirilor” – povestiri de George Gol-
dhammer (2019). Am mai editat/redactat peste 
20 de cărți pentru diferiți scriitori și poeți din 
Canada, Statele Unite, Grecia, Australia, Noua 
Zeelandă și România.  

„Taina Scrisului” este alt proiect de suflet. 
Este un complet de interviuri/eseuri pe care 
l-am lansat corespondenților mei. Au răspuns 
până în prezent 165 creatori de literatură ro-
mână – scriitori, poeți. Tematica: dezvoltarea 
scrisului domniilor lor de la începuturi până în 
zilele noastre, de la debut până la consacrare. Fi-
ecare volum conține eseurile a 50 de autori, pre-
zentate în 418 pagini. Am publicat până în pre-
zent primele două volume, urmând ca anul 
acesta să public volumul 3, iar, când va fi com-
plet, voi publica și volumul 4 (sper că tot în 
2022). Menționez că fiecare interviu/eseu este 
publicat în mai multe reviste de pe internet cu 
care colaborez.  

Referitor la ultima revistă pe care o coor-
donez din 8 iunie 2021, aceasta se numește „Bu-
merang Literar” (https://bumeranglite-
rar.wordpress.com/). Până în prezent am publi-
cat 425 de articole. Cu durere în suflet pot să vă 
spun că revista care mi s-a lipit cel mai mult de 
suflet a fost „Confluențe literare”. După cum 
ne-a comunicat motorul de căutare Google, a 
fost cea mai citită/accesată revistă de limbă ro-
mână din lume. În cei 11 ani de existență, au fost 
publicate în 3.863 de ediții, 74.831 de articole, 
1.840 de autori și aproximativ 16 milioane de ci-
titori/accesatori. (Statistici la 2 august 2021). A 
trebuit să o închidem datorită unor litigii și rău-
tăți ale unor corespondenți... Păcat! Vezi para-
bola cu „creșterea șarpelui la piept”. Punctum! 

 
Anca SÎRGHIE: Privesc pe Internet și văd 

pe pagina de Facebook că aveți o întreagă galerie 
de chipuri pe care le-ați selectat după un criteriu 
propriu, ce rămâne probabil secret. Nu-mi pot 
imagina nici cum ați surprins asemenea instan-
tanee cu atâta acuratețe. Oricum, ele prilejuiesc 
privitorilor o reală desfătare și provoacă o medi-
tație asupra destinului omenesc. Panoramați ex-
presivitatea zâmbetului, pe cea a râsului exube-
rant, dar ați surprins și priviri melancolice sau 
mucalite. Am găsit și ochi minunați care focali-
zează frumusețea feminității înseși. Altele 
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întruchipează blândețea ce vindecă rănile sufle-
tului ori au curiozitatea cu care oamenii înțeleg 
să întâmpine priveliștea în mișcare a lumii. O in-
teresantă galerie de instantanee portretistice, 
unele de o certă valoare artistică. Mi-l amintiți pe 
Ion Miclea, dar nu în ipostaza fotografului oficial 
plecat de la Cluj, ci pe Miclea artiștilor scenei și al 
scriitorilor. În mod cert, dumneavoastră dețineți 
secretul surprinderii poeziei pe care o are expre-
sia chipului uman. Pentru că este minunat ce rea-
lizați, doresc să ne spuneți dacă veți continua 
această colecție. Ce finalitate are ea? Ar putea de-
veni un album?  

George ROCA: Pagina mea de Facebook 
conține la secția de „Fotografii” un număr de 86 
de albume (https://www.facebook.com/ge-
orge.roca.10/photos_albums) cu un total de 
aproximativ 5.000 de imagini. Sunt albume cu 
portrete ale celor cu care colaborez, exemplu fi-
ind: „scriitori”=534, poeți=500, colaje=249, de-
sene, acuarele, vitralii=151, sigle create de 
mine=131, afișe=142, personalități artistice și 
literare=78, grafică Eminescu=67, În Memo-
riam=109 și altele. În general, toate imaginile 
sunt create sau prelucrate de mine. Am permis 
redactorilor de la mai multe reviste să preia fo-
tografii pentru a le atașa la articole, fără să spe-
cifice dreptul de copyright. De fapt, am dorit să 
prezint online (pe facebook) o expoziție com-
plexă de imagini. Și cred că am reușit! Am foarte 
mulți vizitatori și comentatori care se încumetă 
să dea o raită pe la imaginile pe care le prezint. 
Vă mulțumesc pentru comparația cu maestrul 
Ion Miclea, vestitul fotograf de la ziarul „Făclia” 
din Cluj... Puțin cam mult! Merit eu...!? Sincer, aș 
fi fericit să găsesc un sponsor sau un curator 
care să se ocupe de câteva expoziții.  

 
SÎRGHIE: Ați inițiat lansarea cărții de de-

but a poetei Cristina Horotan din Sibiu, total ne-
cunoscută până acum. Se știe că drumul spre un 
volum trece prin apariții mai mult sau mai puțin 
îndelungate în publicații de profil. Aici, nu a exis-
tat un asemenea preludiu publicistic. Cum ați 
avut curajul să-i editați acest volum?  

George ROCA: Cu poeta Cristina Horotan 
e poveste mai lungă. Întotdeauna m-au atras de-
butanții. Am dorit să îi ajut, să îi sprijin pentru a 
ieși din anonimat, pentru a prevala. Deseori am 
reușit. Cu toate că am fost criticat într-o revistă 

a Uniunii Scriitorilor că promovez prea mult ne-
cunoscuții. Așa este! Dar, dacă dintr-o sută de 
poeți sau scriitori necunoscuți doar unul scoate 
capul din anonimat, atunci pot să fiu fericit. Dacă 
punem la socoteală că am avut pe parcursul a 30 
de ani peste 2.500 corespondenți... Din aceștia 
25 au ajuns oameni de litere, apreciați și cunos-
cuți. Pentru mine e o performanță. Dar vă spun 
sincer că au răsărit mult mai mulți.  

Într-o zi, Cristina mi-a trimis o poezie... 
spre citire (doar!) Mi-a plăcut. Era curată. Ci-
tind-o pe îndelete, mi-am dat seama că este un 
mesaj al sufletului, o poezie zbuciumată, un me-
saj-simbol (politic chiar...) către această lume 
care pare din ce în ce mai întunecată. Am ru-
gat-o să îmi trimită un grupaj de 10 poezii... dacă 
are. Mi-a răspuns prompt. Versuri interesante! 
Scrise cu mâhnire, cu durere. Aveau mesaj și o 
versificație destul de bună. Le-am publicat. 
Apoi, au urmat altele, poezii scrise în grabă, cu 
mesaje dure, precum niște spini, altele mai line, 
precum petalele de flori. Și uite așa s-a ajuns la o 
carte... unde sunt prezente – după cum scrie și 
pe copertă – 101 poezii! De ce 101...? Pentru că 
100 era un număr rotund și 101 dă speranțe de 
viitor. Adică va mai apărea (cred!) un volum sau 
mai multe. Principalul fapt este că poeta are har 
și dar de la Dumnezeu, că îi place să scrie și să se 
exprime în scris... Am observat îmbunătățiri la 
stil, la rimă, ritm și măsură. Totul s-a întâmplat 
în mai puțin de un an. Menționez aici că am avut 
recent o experiență similară tot cu o poetă din 
Sibiu, domnișoara Jolie Târnoveanu. Scrie bine, 
clar și foarte modern, o poezie plăcută la citit.  

Am editat cu mare plăcere volumul care a 
fost numit „Di+Agnostica, 101 poezii” și care nu 
după mult timp a văzut lumina tiparului. 
„Di+Agnostica” este o carte scrisă cu tristeți și 
bucurii, cu sufletul, cu inima, deseori cu lacrimi. 
Lansarea a fost programată pe 24 decembrie 
2021 în Sibiul dumneavoastră... deci cum să nu 
vă invit la eveniment!? Eu aici, la Sydney, la 
multe mii de kilometri depărtare, încercam să 
mă imaginez acolo, în acea frumoasă sală, să văd 
reacția publicului prezent, să ascult cuvintele la-
udative ale comentatorilor... Până la urmă am 
reușit! Parțial... Am primit imaginile video de la 
acea lansare. M-am bucurat nespus. Era acolo 
(și) o bucățică din sufletul meu... Și mulți 
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prieteni în sală! I-am văzut, i-am ascultat și 
m-am bucurat nespus.  

 
Anca SÎRGHIE: O problemă vitală pentru 

sănătatea unei literaturi naționale, oricare ar fi 
ea pe glob, este cea a traducerii în alte limbi. La 1 
aprilie 2022, ați publicat pe Internet un eseu inti-
tulat „Păcatul traducerilor neprofesionale”. Fiind 
în vizită în America, m-am izbit cum nu se poate 
mai concret de nenorocirea semnalată în eseul 
dumneavoastră atunci când am copiat de pe In-
ternet o traducere a unei poezii eminesciene, con-
vinsă că pe Internet sunt puse traduceri verifi-
cate, de certă valoare. Am dat-o nepoțelei mele 
care intenționa să o recite la evenimentul Emi-
nescu, organizat într-un colectiv de români din 
statul Michigan. Am întrebat-o dacă dorește să o 
citească de pe hârtie sau dacă o va recita, cum 
știam că obișnuiește, ca elevă premiantă la 
școală, aflată în clasa a Vl-a. Răspunsul ei a venit 
prompt: „Sigur că voi recita poezia. Nu, nu o voi 
citi, bunico, mie îmi place să recit.” Abia apoi ea 
s-a uitat peste textul traducerii, dar nu mi-a co-
municat impresia ei. Au trecut trei zile și eveni-
mentul se apropia. Așa că i-am sugerat să-mi re-
cite mie mai întâi poezia pe care credeam că a 
memorat-o, exact ca la o repetiție. Răspunsul ei 
m-a descumpănit total: „Cum vrei să memorez o 
traducere atât de proastă? Nu merită, bunico!” 
Fetița noastră cunoștea varianta originală a tex-
tului, cea în limba română, astfel că a putut con-
stata că avea în față o transpunere total falsă a 
poeziei eminesciene. Era un copil de 12 ani și ea 
sesizase stângăciile din acea traducere. Dumnea-
voastră trăiți în Australia, domnule Roca, și ade-
sea vă izbiți ca literat situat la frontiera celor 
două limbi – română și engleză – de inadverten-
țele transpunerii dintr-o limbă în alta. Unde vă si-
tuați dumneavoastră în această ecuație? 

George ROCA: Țin să pornesc de la măr-
turisirea ce mă delimitează net de un fenomen 
periculos, tocmai semnalat. Eu vorbesc/scriu 
bine în engleză, italiană, maghiară și binișor în 
franceză, germană, rusă și spaniolă..., dar nu 
m-aș încumeta totuși să traduc operele unui ro-
mân în nici una din limbile cunoscute. De ce? 
Pentru că aceste traduceri nu se ridică la nivelul 
valoric al lucrării din limba română. Și atunci, în 
loc să facă un bine scriitorului român, totul 
apare ca un compromis, deoarece cititorul 

judecă ceea ce a scris traducătorul... nu ce a scris 
adevăratul autor. 

 
Anca SÎRGHIE: Cum poate fi explicată în 

opinia dumneavoastră situația critică pe care o 
semnalați? 

George ROCA: Egoul românilor le spune 
că după 40 de ani de „cortină de fier”, a venit 
vremea când este permis orice pentru a deveni 
faimoși peste hotare! Vor să fie internaționali! 
Înțelegeți!? Dar cu ce reprezentanță? Cu tradu-
cători de alde moș Gulie care stă la Paris de do-
uășdeani și face pe literatul bilingv. Sau cu Gogu 
Carcalete care a ajuns în Italia la vremea pensi-
onării și care din lipsă de ocupație s-a apucat de 
traduceri... Dar româna a uitat-o pe jumătate, iar 
italiana nu a învățat-o decât la nivel de grădiniță. 
Acești doritori de notorietate universală ar tre-
bui să se zbată în primul rând să devină cât mai 
naționali, astfel ca să vină străinii și să se bată 
să-i traducă. 

 
Anca SÎRGHIE: Care ar fi soluția practică 

pe care o întrevedeți, stimate domnule Roca, un 
poliglot cum sunteți, cochetând cu literatura? 

George ROCA: Soluția e simplă! De ce să 
nu ia scriitorul român legătura cu un literat de 
aceeași talie cu el, dintr-o altă limbă – mă refer 
la valoare, adică la exigențe estetice și morale – 
căruia să îi propună să îi traducă lucrările? Desi-
gur că la rândul său, românașul îi face un con-
traserviciu, traducându-i operele celuilalt în 
limba română. De la egal la egal! Încercarea 
moarte n-are! Mai mult ca sigur că va accepta. Se 
pune întrebarea: Ce mijloc de comunicare vor 
avea cei doi literați. Cum se vor înțelege dacă nu 
cunosc niciunul limba celuilalt? Simplu! Pot 
apela la intermediari, chiar la translatori virtuali 
precum „Google translate”-care trebuie folosiți 
cu multă precauție-, la noua generație de tineri 
care cunosc mai multe limbi de circulație inter-
națională, dar nicidecum la „erudiții noștri flăcăi 
tălmăcitori” de alde Monsieur Gulie și Signor 
Carcalete. Mă refer strict la comunicare între cei 
doi oameni de litere. Știu că nu e ușor, dar așa 
fac și cei din străinătate. Cu răbdare, iese ceva de 
calitate. Să știți că sunt mulți oameni de alte nații 
care se bucură când descoperă muzicalitatea 
limbii române, perfecțiunea ei, ușurința de a o 
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învăța. Păcat că a stat ascunsă atâția ani după 
Cortină de Fier.  

 
Anca SÎRGHIE: Eu sunt mai puțin opti-

mistă ca dumneavoastră, considerând că nu ori-
care scriitor de valoare își propune să traducă 
operele altor autori din lumea largă, decât dacă 
are afinități cu aceia. Majoritatea marilor poeți 
fac și traduceri, desigur. În principiu, mă bazez pe 
preocuparea pe care o au traducătorii profesio-
niști, obișnuiți cu o asemenea responsabilitate. 
Dar, atunci când vii dintr-o altă literatură, este 
greu să distingi pe traducătorii profesioniști de 
amatori. Cei mai chemați să facă această muncă 
de mare responsabilitate ar trebui să fie cei ac-
ceptați ca membri ai Uniunii Scriitorilor din Ro-
mânia. Însă pot fi și excepții, atât în sens pozitiv, 
cât și negativ.  

George ROCA: Da! E o idee extraordinară 
ca cei de la Uniunea Scriitorilor să se ocupe mai 
intens de problema traducerilor și a relațiilor cu 
traducătorii profesioniști din afara perimetrului 
național. La nivel de specialitate, sunt convins că 
au relații cu forumuri de profil din străinătate și 
astfel se poate ajunge la traduceri de calitate. 
Consider că însăși Academia Română se poate 
implica în asemenea activități. Poate într-o zi o 
asemenea traducere va ridica un autor român 
chiar spre culmile Premiului No-
bel pentru literatură. Am mai afir-
mat undeva că: „Dacă Orhan Pa-
muk poate, de ce să nu poată și 
Oprea Papuc!?”.  

 
Anca SÎRGHIE: În acest prim 

dialog al nostru, ținta mea a fost să 
fac un portret esențial al omului de 
litere și cel al cetății, care sunteți, 
trasând un liant între România și 
Australia conaționalilor dumnea-
voastră. Care ar fi întrebarea pe 
care ați așteptat-o și eu nu v-am 
pus-o? 

George ROCA: Distinsă 
doamnă profesor Anca Sîrghie, di-
alogul cu dumneavoastră a fost 
atât de plăcut încât m-aș încumeta 
să mai disecăm tot atâtea întrebări 
într-un nou proiect. Să dezbatem 
și să facem lumină în subiecte de 

literatură pură, să vorbim despre o licență poe-
tică, despre aforisme, despre ultimele reguli ela-
borate de Institutului de Lingvistică „Iorgu Ior-
dan”, despre DOOM, despre DEX, despre un pa-
lindrom, despre anamneză, despre literatura 
thespiană, despre hermeneutică sau chiar des-
pre lingvistică comparată. Cred că ar fi o provo-
care extraordinară atât în beneficiul nostru cât 
și a cititorilor. Păcat totuși că „Sed fugit interea, 
et fugit irreparabile Tempus!” iar cale de întoar-
cere nu există!  

 
Anca SÎRGHIE: Vă mulțumesc pentru tim-

pul acordat și vă doresc succes în realizarea pro-
iectelor la care lucrați. Sper să ne revedem cât de 
curând în România. 

George ROCA: Și eu vă mulțumesc pentru 
răbdarea de a-mi asculta sufletul. Apropos! Să 
mă ierte cititorii că am prezentat mai sus atâtea 
cifre, dar era necesară aritmetica în prezentarea 
activității mele. Cifre și litere. Scripta manent! Și 
uite așa vă doresc atât dumneavoastră cât și ce-
lor care au survolat rândurile de mai sus: „Să ne 
citim cu bine și să fim sănătoși!”  

 
Dialog consemnat de Anca SÎRGHIE 

Sibiu, România – Sydney, Australia, aprilie 2022. 
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Mariana DOBRICA 

PRIMA NINSOARE 
 
 
 
 
 
 
 

 
i găsit-o pe Iepurașa plângând pe scă-
rile de la intrarea în școală. Tu plecai. În 
ziua aia a început să ningă încă de pe la 

prânz, de când stăteai în stație și așteptai tram-
vaiul ca să te duci la serviciu. Prima ninsoare în 
iarna aia, ultimele zile de școală, brambureala 
veselă de prin clase, când copiii spuneau că mi-
roase a vacanță. Ai plecat mai târziu, a trebuit să 
aștepți să vină mama lui Răzvan să îl ia și ea a 
întârziat, până atunci ați stat la fereastră și v-ați 
uitat la fulgi, le-ați admirat strălucirea, v-ați în-
tristat când se topeau și formau pârâiașe pe 
geam, ați început să-i numărați și mai aveați pu-
țin și începeați să faceți și adunări, scăderi, în-
mulțiri, cu înmulțirile era mai greu, chiar și cu 
cele simple, deși era în clasa a IV-a, copilul ăla 
era special, ceilalți copii din clasă erau speciali, 
școala aia era specială. Special, specială, speciali, 
speciale. SPECIAL, SPECIALĂ, SPECIALI, SPECI-
ALE. O altă lume. Te-a mirat că Răzvan era atât 
de liniștit privind fulgii ăia, de obicei nu se putea 
concentra în timpul orelor, scria două-trei pro-
poziții sau rezolva vreun exercițiu și trebuia să 
facă ture, așa zicea, domnișoara, am scris, și te 
întreba senin dacă poate să facă o tură, adică să 
ocolească băncile, apoi se așeza din nou, mai 
scria puțin și domnișoara, am scris și… și… După 
ce au plecat Răzvan și mama lui, ai trecut prin 
cancelarie să semnezi condica, ai ieșit și ai gă-
sit-o pe Iepurașa plângând pe scări. 

Nu era eleva ta, dar venea mereu în clasa 
voastră. Așa ai cunoscut-o tu. În catalog se nu-
mea Constanța, copiii îi spuneau Tănțica și tu ai 
botezat-o Iepurașa, era micuță, cu ochi albaștri, 
pistruiată, avea un aer sfios și fragil care te fă-
cuse să te gândești la un iepuraș. Era de la casa 
de copii, avea o sora mai mare, care era a III-a, 
ea era a II-a. Ajunsese să vină zilnic în clasa voas-
tră, fiindcă primea un corn. Dar nu numai. 

Cornul de la pauza mare. În fiecare zi, și dimi-
neața, și după-amiaza, copiii primeau cornuri. 
Într-o zi, ai găsit unul pe catedră. Ai întrebat ce e 
cu el acolo și copiii ți-au spus că este pentru tine, 
că este un dar, mințiseră dimineața, când elevul 
de serviciu venise să întrebe câți sunt, ca să știe 
câte cornuri trebuie aduse, mințiseră ca să mai 
capete unul. Nu era o minciună chiar așa de 
gravă, cam în fiecare zi lipseau unul-doi, cu toate 
astea era totuși o minciună și copiii nu trebuie 
să mintă și… și… 

Dar ei au vrut să îți dea ție cornul ăla, atât 
de mult încât au mințit, poate și fiindcă în urmă 
cu o zi mama ta le dăduse mere. Trecuse pe la 
tine să îți lase niște acte, venise cu un tren, urma 
să plece cu altul, nu avea timp, de-aia te căutase 
la școală și îți cumpărase niște mere. Mere pe 
care le-a împărțit copiilor, cu un fel de mirare, 
de sfială, de nu știai prea bine ce, poate starea 
aia care te cuprinde când te afli pentru prima 
dată într-o lume specială. Și copiii se uitau mi-
rați la ea, le-ai spus ca e mama ta, poate erau mi-
rați că ai și tu o mamă. Poate. Și ai mâncat cornul 
ăla, i-ai fi dezamăgit dacă nu ai fi făcut-o, stăteai 
la catedră, în fața lor și mâncai, ei te urmăreau 
din bănci și te întrebau dacă este bun. Era bun, 
mai ales că ți-l dăduseră ei, era cel mai bun corn 
din lume, dar o minciună era o minciună și… și… 
Pentru că în ziua următoare te-ai trezit din nou 
cu cornul pe catedră, i l-ai dat Iepurașei, ea avea 
mai multă nevoie de el, așa le-ai spus copiilor 
când ți-au reproșat că ei îl luaseră pentru tine. 
Dar au continuat să mintă și pentru Iepurașa, Cu 
câteva zile în urmă, când venise după cornul ăla, 
Iepurașa plângea, o durea urechea, avea puroi și 
ai trimis-o la cabinetul medical. A doua zi era la 
fel. Nu o găsise pe asistentă. Pur și simplu îi 
curgea puroi din ureche. Ai încercat să o cureți 
cu un șervețel, să o dezinfectezi cu un parfum pe 
care îl aveai prin geantă, dar oricum avea nevoie 
de cineva care să știe ce să îi facă. Ai trimis-o iar 
la cabinet, dar probabil nu a găsit pe nimeni. În 
ziua în care a nins prima dată și tu ai numărat 
fulgi cu Răzvan nu a venit după corn, a trecut 
sora ei și i l-ai dat ei. Și, la plecare, ai găsit-o pe 

A 
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scări plângând. Era cu capul descoperit, era sin-
gură, sora ei plecase, zicea că așteaptă pe altci-
neva, mai erau elevi de la casa de copii la școală 
și plângea că o doare urechea. Și s-ar fi dus și sin-
gură la casa de copii, era destul de aproape, dar 
îi era frică să treacă strada. Ai luat-o cu tine, i-ai 
spus ca o treci eu, nu era vorba de străduța din 
fața școlii, ci de cealaltă, mai mare, unde cam tot 
timpul era o circulație intensă. Și, mergând tu 
așa cu ea de mână și încercând să-ți potrivești 
pașii cu ai ei, ți-a venit o idee. Era undeva, foarte 
aproape, o curte unde văzuseși, trecând pe 
acolo, copii în halate sau pijamale și te-ai gândit 
că poate e o secție a spitalului aflat și el în apro-
piere, dar în direcția opusă, o secție pentru copii. 
Și v-ați dus acolo. Era un portar, era într-adevăr 
ceva pentru copii acolo, era și un doctor, și până 
la urmă v-a lăsat să treceți portarul ăla, deși nu 
erai nici mama, nici sora, nici învățătoarea, nici 
cineva de la casa de copii, nu știai nici ce vârstă 
are Iepurașa, nici numele de familie. Și ați găsit 
un doctor tânăr, care a curățat-o în ureche, i-a 
pus un bandaj, i-a dat o acadea și, mai 

important, niște medicamente pentru câteva 
zile. Se întunecase bine, ați mers la casa de co-
piii, pe niște străduțe pustii și neiluminate, ai lă-
sat-o la poartă, unde erau un portar, desigur, și 
o supraveghetoare mai în vârstă, care a început 
să o certe că întârziase. Nu prea ți-a mai păsat de 
vârsta ei, când ai început și tu cu reproșurile că 
nimeni, nici la școală, nici la casa aia de copii, nu 
observase că Iepurașa avea puroi în ureche și 
plângea de câteva zile.  

Te-ai dus în stația de tramvai, ai fumat o 
țigară ca să îți treacă enervarea și te-ai uitat la 
fulgi. Ningea ca în povești. Se apropiau sărbăto-
rile, orașul era strălucitor și împodobit, oamenii 
făceau fapte bune în decembrie mai mult decât 
în oricare altă lună din an. Fapte bune, fapte 
bune, fapte bune… Poate era suficient să își facă 
meseria aia pentru care erau plătiți și n-ar mai fi 
fost nevoie de fapte bune. Tramvaiul nu mai ve-
nea, ai privit în jos, aveai un șiret desfăcut la bo-
canc, l-ai legat, te-ai uitat din nou la fulgi, chiar 
ningea ca în povești. 

 
 

Dorian STOILESCU (Australia) 
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lumina din atic 
 
toți o ignoră, nimic nu se vede. 
deasupra zi, deasupra noapte... 
 
pare singurătatea însăși, 
fugind într-una de noi. 
 
totuși cineva există  
acolo veghindu-ne – 
 
lumină ce se cutremură. 
 
 
lașitate 
 
acum rugămintea nu rămâne decât prejudecată, 
amăgire.  
cel vanitos păcălește pe ceilalți. se justifică,  
că e blând, bun, înțelept, că ar face lucrurile alt-
fel, 
de toate, orice-i omenește posibil. 
respirația iese, plimbare în curtea spitalului. 
căutăm disperați poarta de ieșire plecăm.  
facem puțini pași, ne împotmolim, 
intrăm repede înapoi. 
 
gândim c-ar trebui să fie o fericire undeva. 
ne amintim naufragiile de ieri, 
acum, când sacii morgilor ucrainene 
ne remodelează trupurile trecutului. 
 
aștept acea zi în care devenim brusc zei. 
 
 
* 
 
dar acum nepăsarea doar duce convoiul gându-
rilor 
către o nirvană pe care ne tot răzbunăm 
prin supraviețuire.  
 
astăzi tot ce vrem este fără nicio călătorie.  
 
apoi ard în strânsă legătură cu acel neclintit  
punct din morțile dictate 
de protocoalele conformismului. 
azi noapte 
 
azi noapte am condus un tir 

de parcă nu știam unde eram 
de parcă n-aș fi învățat să conduc 
de parcă n-aș fi avut volan 
de parcă nimic nu era al meu 
de parcă mi se rânduise să ucid. 
 
 
am intrat din plin în tot 
am distrus tot ce iubeam 
mi-am demolat întâi propria casă 
cea pe care atât mi-o divinizasem 
apoi am spulberat clădirile orașului natal 
și-am lăsat în urmă doar munți de moloz. 
 
 
m-am trezit într-o margine de drum australiană 
priveam convoaie nesfârșite de tiruri 
soarele răsărea peste acele turme de încercări. 
moțăisem  
în trafic în mașina mea strâmtă. nouă zi. încerc  
să reintru în trafic s-ajung mai repede la servi-
ciu. 
 
 

Stalingrad, ostași români în iarna lui 
1943 
 
de mult cizmele lor nu mai calcă  
pământul românesc. 
însă căciulile  
încă mai păstrează visuri de-acolo. 
 
împinși din spate de o gheară e fier 
în față grilaje baraje de foc 
deasupra neîntrerupt  
obuze & gheață 
 
* 
 
zvastică 
seceră & ciocan 
gloanțe & ger 
 
* 
 
de jur împrejur ceață crivăț fum 
numai 
 
cerul? tăciuni încinși  
aruncați într-un congelator  
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aerul? nu mai trece timp  
pentru plată  
totul  
ACUM se întoarce. 

 
 
anemona 
 
soare al amintirii dezgolit 

iertând moartea ce vine 
 
sânge țâșnind, 
dureri risipite departe  
 
înfrângere absorbită –  
o alinare rămâne 
 
acel ceva ce trebuie să fie, iubire 
ce revine de dincolo 

 

 

Dorina Brândușa LANDÉN (Suedia) 
 

POEME DIN VOLUMUL « CARTEA A OPTA » 
 

 
 
 
 
 

 
1 
 
O, lumină tulburătoare a miezului nopții 
în care moare și se naște soarele 
cum umpli tu gura anemonelor cu noduri de aur 
și preschimbi toate iluziile roșii în poduri de 
sârmă 
vai cum îmi taie mâinile de parcă mi-ar fi legate 
încheieturile 
și cât de scurtă mi-e respirația aerul parcă ar fi 
țărână 
 
întreaga noapte buzele mele moi au sângerat 
într-una 
peste grădinile ruinate ale credinței și încrederii 
toate mișcările secundei le-am simțit 
am simțit metalul frumos al tinereții depărtate 
devenind casant desfăcându-se moleculă cu 
moleculă 
într-o prăvălire o fărâmițare care nu se mai 
oprește 
 
privesc cerul septentrional păstrând în mine 
neschimbată lumina  
până când se va arde în cealaltă lumină și se va 
distruge. 

2 
 
(m-am născut într-o zi de luni și n-am fost 
urmărită de noroc) 
 
am vrut să îndepărtez de la mine sentimentele 
trăirile 
tot ceea ce nu este decât distrugere lentă tăinu-
ită 
sunt un om rațional dar în somn tai felii așteptă-
rile 
si plutesc sus sus în văzduh deasupra luminilor 
de avertizare 
iar țipătul meu desenează o linie argintie pe nori 
 
tăcerea netedă ca turnată într-un singur tăiș alb 
necruțător 
am ascultat-o cu inima eu însă vorbesc cu toată 
gura vorbesc 
smulgând spre mine partea aceea de timp în 
care suprapuneam zboruri  
iar noaptea târzie ne prindea rostogolind cu-
vinte de care aveam nevoie  
să fim noi înșine și ceva omenesc dădea năvală 
peste noi 
ca sângele în tumult ca vinul într-o vie plină de 
struguri 
 
eu îmi sunt eu și de bună credință rup zăgazurile  
dau lărgime simțămintelor și cu răsuflarea mea 
înfloresc anemonele  
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dar aerul e apăsător lumina dospită când de sub 
norul imens 
știu ce se-ntâmplă: în nimeni nu poți avea încre-
dere –  
scânteia ei mi s-a istovit într-un lac de nepăsare 
iar adevărul stă îngropat și putrezește ca un ca-
davru fericit 
 
cu bătăi dureroase cuvintele în cerul gurii au în-
țepenit 
pământul pare să fii rămas neclintit cerul este 
neclintit  
păsările sunt muritoare și aripile lor lungi spre 
mine își întind 
zborul tremurând în sine s-a năruit ori poate eu 
coborând  
ca un val înspumat de regrete rușine și durere  
peste drumul întortocheat al inimii mele jocul 
pierderea 
 
 
3 
 
(toate acestea îmi aparțin câtă vreme le cu-
get) 
 
e obositor să fii o femeie  
plină de încredere în sine și puternică  
să nu plângi să nu privești înapoi  
să sosești mereu de foarte departe  
printr-o ninsoare leneșă și măruntă 
cu o pasăre roșie flămândă pe umăr 
și o armură de gheață casantă pe inimă 
să vezi să simți adâncimea timpului  
rotindu-se ca un disc în carne 
 
să cazi să te ridici întotdeauna 
să parezi să contracarezi fiecare lovitură 
cu grația unui dans dirijat de instrumente as-
cunse 
să-ți permiți să fii distructiv de sentimentală  
între miezul nopții și ora 5 dimineața 
neauzită să vorbești printre rânduri  
într-o limbă moartă demult 
să spui orchestrei din creierul tău  
să cânte tare și apoi mai tare 
făcând loc șovăielii dintre cuvinte 
pentru a rosti sentimente 
pasiuni ce nu se mărturisesc 
și a tăinui durerea tristețea – substanța  

esențială a zilelor tale în lume 
 
să nu mai știi bine dacă tăcerea sau încrederea  
te face să te clatini să uiți să mănânci  
arunci laptele înăcrit la canal pentru că miroase 
urât 
muncești prea mult te implici prea mult  
fumezi prea mult dormi puțin și prost 
ah ce trudă e până-n pânzele albe  
arsița nopților în care după toate regulile artei 
lumina lunii ridică marea la gura malului  
diminețile clipesc ancorate într-o mlaștină  
iar în trup ți se sculptează  
de pe acum fragmentele morții  
 
e obositor să simți în gât nodul amar 
care-i înăbușă în zori pe hoții de vise 
 
 
15 
 
(plăgile) 
 
patul pământului e o pernă arzând 
și acoperișul cerului se clatină 
chiar primăvara vine cu ierburi negre 
zăpada așteaptă ascunsă în umbră 
iar sângele continuă să curgă 
pe pajiștile verzi ale domnului 
 
și nici noi nu mai funcționăm cum trebuie... 
 
 
 
16  
 
(invaziv)  
 
după ce mi-a ciugulit inima 
însuși regele vultur m-a chemat 
să construim un palat în văzduh 
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Corneliu-Victor DRĂGHICI 
 

FRAGMENT DIN ROMANUL ÎN LUCRU CU TITLUL 

PROVIZORIU IACOV 
 
 
 
 

 
rațul lung al Securității îl ajunsese pe Ia-
cov într-un mod cu totul neașteptat, 
strângându-l ca într-o menghină. Doi ofi-

țeri în ținută civilă veniseră pe nepusă masa, îi 
arătaseră ostentativ legitimațiile și-l ridicaseră 
din biroul-baracă de la mină exact în momentul 
în care, terminând orele de program, se pregătea 
să meargă la cârciumă cu ortacii. Fără să-i dea 
explicații referitoare la motivele reținerii, îl urca-
seră într-o dubă și-l duseseră direct în arestul in-
spectoratului județean, aflat la subsolul clădirii 
principale a instituției. După formalitățile încar-
cerării, umilitoare în multe privințe, inginerul fu-
sese introdus într-una dintre celule; o încăpere 
mică în care existau două paturi metalice supra-
puse, cu saltele subțiri de burete acoperite cu 
cearșafuri alb-cenușii uzate, îngăurite pe alocuri, 
pe care se aflau câte o pernă cu fața îngălbenită 
de uzură și câte două pături albastre, împache-
tate de-a lungul și așezate pe mijlocul patului. În 
cameră, niciun alt arestat.  

Nimeni nu mai trecuse apoi pe la el, nimeni 
nu-l mai băgase în seamă, nimeni nu-l întrebase 
nimic ore în șir, nici măcar nu-i bătuse în ușă. 
Doar către seară – aproximase asta, pentru că 
nu-i lăsaseră la el ceasul de mână, iar camera nu 
avea fereastră către afară pe unde să pătrundă 
lumina soarelui după care să se orienteze – ve-
nise un milițian îmbrăcat în uniformă, un subofi-
țer care-i adusese o farfurie de mâncare de ma-
zăre cu o bucățică de grăsime de porc, o cană de 
compot de cireșe și două felii de pâine. Pâine 
neagră, uscată, cu coaja scorojită, veche probabil 
de câteva zile. Evident, nu se putuse atinge de ni-
mic. Privise îndelung feliile acelea de pâine și in-
voluntar făcuse o analogie. Își amintise de pâi-
nea din copilărie. Pâine mare, rotundă, rumenă, 
pufoasă și gustoasă, coaptă la brutăria 
C.A.P.-ului, pe care zilnic le-o vânduse, ani de-a 

rândul, pe bonurile primite în urma zilelor de 
muncă prestate la colectiv, Victor ciungu’. După 
căruța sa trasă de cai, întotdeauna mirosise îm-
bătător a pâine proaspătă, abia scoasă din cup-
torul pe lemne de la Ștubeu.  

În noaptea care urmase, mintea îi fusese 
răscolită și bulversată de mii de gânduri. Se în-
trebase firesc, fără să-și poată da un răspuns 
clar, exact, cu ce greșise într-atât încât să fie luat 
cu japca și aruncat direct în beciurile Securită-
ții?! Dușman al poporului nu se considera, de 
complotat împotriva regimului comunist, nu 
complotase. Avusese ce-i drept conflictul acela 
deschis cu secretarul de partid al exploatării mi-
niere, pierduse și carnetul de partid, dar pentru 
toate plătise, fusese sancționat. Nu realiza 
care-ar putea fi rolul Securității în toată această 
poveste. De ce-l luaseră fără menajamente acei 
ofițeri, ca pe ultimul om, și-l băgaseră în celula 
neprietenoasă de la subsolul sediului temutei in-
stituții?! era întrebarea care îl chinuia, îi mistuia 
sufletul precum o mare dragoste. În ambele situ-
ații există o doză de teamă care macină: teama 
față de necunoscutul anchetei și consecințele 
sale, pe de o parte, și teama de a nu fi acceptat și 
iubit pe măsura sentimentelor pe care le nu-
trești pentru femeia adorată, divinizată, pe de 
altă parte.  

A doua zi de dimineață fu condus de un su-
bofițer în uniformă către unul dintre birourile si-
tuate la etajul al doilea al clădirii. Clădire pe care 
de nenumărate ori o văzuse pe dinafară din 
stradă, printre trunchiurile arborilor parcului 
din față. Dar niciodată nu-i trecuse prin minte 
ideea că s-ar putea ivi cândva ocazia să se afle 
dincolo de zidurile ei, ale căror culoare gri-mur-
dar și ferestre mari cu storurile trase îi creaseră 
de fiecare dată o stare de repulsie. Holul lung și 
întunecos pe care îl străbătu însoțit de gardian, 
precum și cele câteva țipete disperate care se au-
ziră din spatele unei uși pe lângă care trecu reu-
șiră să-l înfioreze. Fu introdus în biroul situat pe 
partea stângă la capătul acelui hol imens. 

B 
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Subofițerul îl descătușă, apoi ieși, lăsându-l în pi-
cioare lângă ușă. Semiîntunericul din încăpere îi 
accentuă starea de frică și incertitudine. I se păru 
ciudat, extrem de ciudat faptul că nimeni nu se 
afla acolo. Din curiozitatea generată mai ales de 
teama ce-l stăpânea, cercetă atent cu privirile 
toate obiectele: în dreapta ușii, pe o masă care 
servea ca postament se afla un televizor color 
Cromatic. Lângă acesta, un aparat de radio pe 
lămpi, cu pik-up, marca Electronica. Ambele 
erau oprite, nu funcționau. Cam pe la jumătatea 
biroului, paralel cu zidul cu ferestrele, erau așe-
zate o masă mică de lucru și un scaun tapițat. În 
spatele încăperii se afla o masă de dimensiuni 
mari pe care zăceau într-o relativă ordine mai 
multe hârtii și dosare. Dinapoia acesteia se zărea 
spătarul unui scaun tip fotoliu ce părea din piele 
și care fără îndoială era al anchetatorului. Pe zid, 
prins într-un cui, trona tabloul – portret al secre-
tarului general al Partidului Comunist Român, 
Nicolae Ceaușescu. În partea stângă, până la col-
țul format de îmbinarea pereților, un fișet meta-
lic de culoare gri, iar la dreapta, în sensul în care 
privea, pe același perete, o ușă parțial închisă 
care probabil dădea într-o prelungire a biroului 
sau într-un alt birou. Mai văzu trei scaune de 
lemn așezate unul lângă altul de-a lungul perete-
lui din stânga și încă unul, de același model, în 
fața mesei de lucru a anchetatorului. De bună 
seamă, scaunul acesta nu putea fi decât destinat 
vizitatorilor sau persoanelor cercetate. Pe po-
dea, o mochetă vișinie, iar la ferestre, storuri 
groase de catifea de aceeași culoare. Așa se pre-
zenta inventarul încăperii, făcut de Iacov în doar 
câteva zeci de secunde scurse până când ușa din 
spate se deschise brusc larg, determinându-l să 
tresară. Văzu intrând un bărbat. Din cauza înăl-
țimii neobișnuit de mari, cel ce-și făcu apariția se 
aplecă ușor să nu lovească tocul de sus al ușii cu 
capul. Statura sa impozantă constituia un motiv 
în plus de îngrijorare pentru Iacov. Judecând 
după alură, foarte probabil securistul acesta fu-
sese, sau poate încă era, sportiv de performanță. 
Obscuritatea încăperii îi estompa însă trăsătu-
rile feței. Bărbatul se așeză pe fotoliul aflat dina-
poia mesei mari de lucru. 

Încă de când fusese introdus în arest, ingi-
nerul își făcuse tot felul de gânduri referitoare la 
modul cum va fi tratat în interogatorii, și acum, 
iată, aștepta cu inima strânsă confruntarea cu 

namila de anchetator. Nici cât e negru sub un-
ghie nu putea intui cum vor decurge lucrurile, 
cât de dur se va comporta cu el, iar asta îl neliniș-
tea teribil.  

Câțiva dintre participanții la greva mineri-
lor din ’77 care îl înfruntaseră pe Ceaușescu îi 
povestiseră despre momentele cumplite trăite 
în timpul anchetelor care urmaseră, dar aflase și 
de la alți câțiva cunoscuți recent trecuți prin be-
ciurile instituției cam cum fuseseră tratați. La Se-
curitate se bate, tovarășe inginer, îi spusese unul. 
Pe mine m-au bătut și m-au torturat de mi-a ieșit 
prin piele, să știți! Faptul ăsta îi crea o stare de 
disconfort, de nesiguranță. Și nu neapărat dure-
rea fizică pe care ar putea fi nevoit s-o îndure îl 
îngrijora, cât mai degrabă durerea psihică prici-
nuită de un interogatoriu injust, umilitor, îi băga 
cuțitul în inimă. Și în copilărie preferase o palmă 
dojenii părinților. Dojana venise însă din când în 
când firesc în procesul educării, palma dorită nu. 
Tuță și Onița – atât cât apucase ea să trăiască – 
nu-l bătuseră. 

Așadar, dacă în privința bătăii obișnuite nu 
era foarte îngrijorat, perspectiva torturării îl în-
spăimânta. De tortură se temea cel mai tare. Tor-
tura Securității nu era legendă, mulți înduraseră 
chinuri inimaginabile. Bunăoară, i se povestise 
despre așa-numitul „rotisor”, unul dintre cele 
mai utilizate mijloace de tortură în anchete; o 
țeavă metalică lungă de aproximativ doi metri, 
suficient de solidă și rezistentă, ale cărei capete 
se sprijineau pe două birouri sau fișete. Legat la 
mâini și picioare, cel anchetat era pus precum o 
găină pe rotisor și lăsat vreme îndelungată sub 
greutatea propriului trup. Mulți fuseseră supuși 
astfel unor chinuri greu de suportat. N-ar vrea să 
trăiască asemenea momente. Dacă există dispo-
zitive de tortură aici, nu pot fi ținute decât în bi-
roul din spate, gândi Iacov.  

– Aprindeți lumina! Eu o țin stinsă, fac eco-
nomie. Nu e bine?! îi ceru părerea anchetatorul. 

Iacov nu-i dădu niciun răspuns. Întor-
cându-și capul înspre peretele din spate, căută 
din priviri întrerupătorul. 

– Acolo, mai la stânga. Așa. 
Lumina invadă biroul și chipul ofițerului 

deveni vizibil. Pe inginer îl frapă și deopotrivă 
sperie fața neobișnuit de mare, prelungă, care 
purta semnele profunde ale unui vărsat de vânt 
suferit probabil în copilărie. Din cauza tenului 
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măsliniu, cicatricele ieșeau în evidență, erau 
pregnante. Păru-i grizonat, cârlionțat și netuns 
strălucea precum lâna aranjată pe capul unui 
Moș Gerilă. Buzele-i mari, țuguiate, dădeau im-
presia nemulțumirii și iritării permanente. Pă-
rea cam de aceeași vârstă cu el. 

– Veniți și stați jos aici! îi arătă namila sca-
unul pe care mai înainte Iacov îl bănuise a fi des-
tinat persoanelor anchetate. 

Se apropie ezitant, cu o oarecare sfială și se 
așeză. 

Imediat, pe aceeași ușă din spatele birou-
lui intră un bărbat minion, a cărui figură parcă 
împietrită lui Iacov nu-i transmitea niciun fel de 
sentiment; nici de teamă, nici de admirație. Era 
una dintre figurile comune, pe care la câteva zile 
după ce o vezi o și uiți. Bărbatul avea în mână o 
cană din care, în timp ce se deplasa înspre masa 
mică de lucru la care se așeză, bău o înghițitură. 
Iacov bănui că este vorba despre ceai ori cafea.  

– Eu sunt căpitanul Eftimescu, iar dânsul, 
plutonierul Moise, ținu să precizeze masivul ofi-
țer. Știți de ce v-am invitat la noi, nu?! îl întrebă 
el în continuare cu o ironie deloc fină, în vreme 
ce răsfoia paginile unui dosar, pesemne dosarul 
lui. 

– N-am fost invitat, ci adus cu forța, încătu-
șat, răspunse Iacov sesizându-i ironia. Și nu știu 
din ce motiv, veni completarea sinceră a ingine-
rului. 

– I-auzi, Moise, nici nu știe motivul! Oare 
de ce l-om fi adus noi aici?! Hm! Doar așa, de 
sanchi, c-așa ne place, să-l chemăm aici, să-l pu-
nem pe scaun și să-i privim moaca asta intere-
santă. Toți spuneți la fel. Toți o comiteți și 
dup-aia niciunul nu recunoașteți. Niciunul nu 
știți nimic. De-aia v-aducem noi, mă, aici, ca să vă 
privim moacele infecte și să ne minunăm. Al-
tceva mai bun n-avem de făcut, concluzionă iri-
tat securistul. 

Iacov se simți jignit de afirmația tendenți-
oasă și total deplasată a ofițerului, dar n-avu ce 
face. Înghiți în sec și tăcu. 

Securistul luă apoi din dosar o hârtie pe 
care i-o puse dinainte, pe birou. 

– De asta ce spui?! 
Bitoleanu o privi atent. Era o fițuică de mă-

rimea unui sfert de coală normală de hârtie pe 
care din cuvinte decupate din ziare și lipite cu un 
adeziv, posibil aracet, erau formate câteva în-
demnuri la răzvrătire împotriva lui Ceaușescu și 

a regimului comunist: Frați români! Numai uniți 
putem înlătura bezna opresivă. La luptă! Jos 
Ceaușescu! Jos comunismul! 

– Nu pricep. De ce-mi arătați mie asta?! 
– Cum, mă, nu pricepi! Ai tupeul să-mi spui 

că nu știi nimic despre manifestul ăsta?! sări ca 
ars securistul. 

– Chiar nu știu. 
– S-a găsit în buzunarul hainei tale, în du-

lapul de-acasă în care ții hainele, și tu spui că nu 
știi nimic?! 

– Imposibil! N-am avut eu așa ceva. Acum 
îl văd prima oară. Tovarășe ofițer, dumneavoas-
tră vorbiți serios?  

– Nu, glumesc, rânji securistul. 
– Chiar credeți că eu, inginerul Iacov Bito-

leanu, mă ocup cu treburi dintr-astea?!  
– Oooo, suntem inginer! Mă piș pe ingine-

ria ta, mă, pricepi? Cu mine nu te da-n stambă, că 
nu ține, să fie clar! răbufni din nou securistul. 

– N-am nicio legătură cu manifestul, de ce 
nu vreți să-nțelegeți?! Nu mă puteți acuza de ile-
galități pe care nu le-am comis! ridică și Iacov to-
nul, iritat de faptul că i se aduceau pe nedrept 
acuzații grave. 

– Bă, tu ești cretin de-a binelea! strigă 
enervat la culme securistul.  

Și, ridicându-se de pe fotoliu se aplecă și-l 
plesni zdravăn peste obrazul stâng, întorcându-i 
brusc capul în direcția aplicării loviturii. Iacov 
strânse dinții și-i aruncă priviri tăioase. L-ar fi ju-
cat în picioare dacă ar fi putut. Îi stăteau pe limbă 
câteva cuvinte vulgare, dar reuși să se stăpâ-
nească la timp și nu le pronunță. Înghițind în sec, 
închise ochii și sprijinindu-și ușor bărbia de 
piept trase adânc de câteva ori aer în plămâni. La 
scurt timp se calmă. În toată această perioadă 
ofițerul evitase să-l privească în ochi. Părea că ie-
șise și el din starea de tensiune maximă, însă 
continuă șarja acuzațiilor:  

– Dar, Europa Liberă de ce-o asculți, reac-
ționarule? Și la tine-acasă și la tac-tu-n Oltenia, 
ai?! Zi! Vorbește! Îți spun eu de ce, să afli baliver-
nele împuțiților ălora de capitaliști și-apoi să le 
discuți cu unii și cu alții. Să faci propagandă duș-
mănoasă, de-aia. 

Surprins, Bitoleanu tresări. Tăcea și privea 
mocheta din fața scaunului pe care ședea, respi-
rând scurt, intens. Și își strângea dinții des și apă-
sat. 



Porțile Nordului 4-5-6/2022  | 32 |   

– Nu fac nicio propagandă, accentuă el fie-
care cuvânt. 

– A, ești nervos! strigă din nou iritat secu-
ristul și, trecând de partea cealaltă a biroului, cea 
în care se afla inginerul, îl pălmui din nou cu sete. 
Ai amuțit?! Spune! Și văzând că nu scoate niciun 
cuvânt, îl apucă strâns cu mâna de pieptul bluzo-
nului și-l zgâlțâi cu putere de câteva ori. Băăă, 
spune tot, și laptele pe care l-ai supt la mă-ta 
spune-l, c-altfel nu mai pleci întreg d-aici, pri-
cepi?! În picioare te joc, nenorocitule! 

Iacov scrâșni din nou dinții și închise ochii. 
Pe la colțurile lor dinspre nas izvorâră câteva la-
crimi. Îi veni să urle ca o fiară în lanțuri, dar se 
abținu. Greu, dar se abținu. Nu-l durea obrazul 
pălmuit cât îl durea sufletul. Pomenirea ma-
ică-sii de către bestie îl făcu să sufere enorm. 

Pentru o vreme se așternu liniștea. Secu-
ristul se duse și se-așeză pe fotoliu. Îl privi lung 
pe plutonier, care de când intrase în birou nu 
scosese o vorbă. Părea mut. Apoi ridică recepto-
rul telefonului și formă un număr. 

– Vino, mă, țâcă, și ia muierea asta de-aici! 
îi porunci în zeflemea celui cu care vorbi. 

Nu dură mult și subofițerul care îl adusese 
pe Iacov la anchetă sosi, îl preluă și-l conduse în 
celulă. După ce rămase singur, inginerul se în-
tinse pe pat cu fața în sus și fixându-și privirile 
pe tavan se afundă în gânduri. Istovit de parcă ar 
fi cărat pietre de moară, îl fură imediat somnul. 
După foarte puțin timp se trezi brusc. Pentru a 
se dezmorți, făcu câțiva pași prin spațiul liber al 
celulei, delimitat de ușă, pat și chiuvetă. Se trânti 
iar pe pat și adormi, însă după câteva minute din 
nou se trezi speriat. Când deschise ochii, privirile 
i se opriră pe lampa cu neon din tavan, care obli-
gatoriu trebuia ținută permanent aprinsă. Lu-
mina îl deranjă la ochi și, consecință a unui gest 
reflex de protecție, și-i frecă insistent cu degetele 
arătător ale ambelor mâini. De când se afla în 
arest avea somnul agitat, visa urât și uneori vi-
sele i se transformau în coșmaruri. Iar când era 
treaz, gânduri sumbre îl stăpâneau deseori.  

Trecuse destul timp de când fusese ares-
tat, dar cu toate insistențele și metodele neorto-
doxe aplicate la interogatorii, anchetatorul, me-
reu asistat de același plutonier Moise, tăcut și 
aparent relaxat, nu reușise să obțină declarația 
de care avea nevoie pentru încriminarea și tri-
miterea în judecată a lui Bitoleanu. Inginerul re-
zistase. Vremea curgea greu, inimaginabil de 

greu. Zilnic era încătușat, scos din celulă, uneori 
și de două ori pe zi, condus în același birou semi-
obscur de la etajul al doilea și așezat pe același 
scaun de lemn, față în față cu aceeași bestie cu 
chip de om. Anchetele decurgeau invariabil 
după același tipic: aceleași întrebări stupide, ace-
leași manifestări grobiene, aceeași presiune psi-
hică devastatoare al cărei unic și precis scop era 
recunoașterea vinii ce i se aducea. Însă, cum nu 
el realizase manifestul, i se părea absurd să recu-
noască faptul că-l realizase și că-i aparține. Și-ar 
fi semnat singur, sigur și nedrept sentința. Obo-
sise dând tot felul de explicații care pentru an-
chetator, mai tot timpul nervos, nu aveau nicio 
valoare. Bestia nu-și dorea decât să recunoască 
și să declare în scris că el este autorul manifestu-
lui cu pricina. 

De fiecare dată, după interogatoriile inter-
minabile și istovitoare inginerul simțise nevoia 
acută de a bea, de a consuma alcool. Tărie. Co-
niac, vodcă, orice numai să se poată deconecta 
mental, chiar și pentru o perioadă scurtă, de la 
tot ce i se întâmpla. Lucru imposibil acolo, în 
arest.  

De la o vreme, fără nicio explicație nu i se 
mai luase niciun interogatoriu, iar la programul 
zilnic de mișcare fusese scos singur, neavând po-
sibilitatea de a se mai întâlni și discuta cu niciu-
nul dintre arestați. Nu pricepea de ce zile la rând 
gardienii procedaseră așa, dar nici nu-și punea 
multe întrebări referitoare la acest aspect. Cre-
zuse inițial, dar fusese numai un gând pasager, 
că rămăsese singura persoană în arest. Adică, 
singurul arestat. Își dăduse însă seama că situa-
ția era cu totul alta în momentul în care auzise 
gălăgia pe care gardienii o făceau pe hol în timp 
ce-i scoteau pe alții din celule. Unul câte unul, din 
câte putuse el pricepe. Considerase că n-are rost 
să se mai întrebe de ce se procedează în felul 
ăsta, pentru că oricum n-ar fi putut să-și răs-
pundă și nici altcineva nu l-ar fi lămurit. Nu mai 
știa în ce zi a săptămânii se află, pierduse total 
noțiunea timpului care trecea greu și nu intuia 
către ce se îndreaptă. Trăia o stare de angoasă, 
de incertitudine absolută. N-avea idee dacă va fi 
condamnat la închisoare ori eliberat. Era foarte 
posibil să fie trimis în judecată și pentru o peri-
oadă, poate chiar pentru mulți ani, o pușcărie 
să-i devină casă. Habar n-avea cum vor evolua 
lucrurile, în ce direcție se vor îndrepta. Orice era 
posibil. Absolut orice se putea întâmpla. 
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Dumitru VELEA 
 
 

POEME 
 
 
 
 
 

 
Cuțite de sacrificiu 
 

gomotul valurilor se aude în templu; fal-
durile veșmântului de pe statuia zeiței se 
înfioară la mișcarea văzduhurilor; iarba 

și frunzele pomilor tresar la frângerea luminii. 
De departe, vuietul aduce zgomotul tălpi-

lor în mărșăluire; pulberea ridicată de iuțeala 
asediatorilor concertează până la cer. Marii băr-
bați, scrâșnind din dinți, au prelungit sfatul, 
până spre seară. La înapoiere, pe cel mai tăcut 
dintre ei l-au găsit retras în templu, jucând ar-
șice cu un copil. „De ce vă uitați mirați, ticăloși-
lor? – îi întrebă acesta – oare nu-i mai bine să fac 
acest lucru, decât să iau parte la viața publică 
împreună cu voi? Şi copilul așeză o piatră în ju-
rul acestuia. 

De trei ori au încercat să spargă asediul și 
de trei ori s-au întors cu răniții și morții pe 
umeri. Şi în mijlocul pieței, pe când aceiași, dar 
umiliți, se întruniseră pentru găsirea unei soluții 
salvatoare, același om tăcut a intrat în mijlocul 
lor și a pus, într-o cupă cu apă, făină de orez; a 
amestecat-o cu un fir de busuioc și, după ce a ri-
dicat-o în văzul tuturor, a băut-o și a plecat. În 
aceeași zi, asediatorii s-au retras. 

Mult mai târziu, omul acesta, umflându-se 
de apă, a poruncit copiilor să-l ungă și să-l aco-
pere cu bălegar; i-a pus să-l ducă și să-l întindă 
la soare în piața publică. În ziua următoare, stra-
tul de bălegar s-a uscat și a devenit o carcasă pu-
ternică, pe care zadarnic au încercat copiii s-o 
spargă. La lăsarea nopții, însetații și înflămânzi-
ții câini – spune Neanthes din Cyzic, în haite 
peste haite, l-au sfâșiat: prin cuțite de sacrificiu 
i-au trecut carnea; și ultimul oscior i l-au ros, și 
ultima picătură de sânge i-au lins-o, și bălegarul 
a fost înfulecat. 

Pe locul astfel curățit, copilul a așezat o pi-
atră sculptată cu capul celui sfâșiat – și-n greaua 
noapte s-a ridicat un foc uriaș. La lumina lui s-a 
văzut un bătrân cu o carte în mână. În spatele 
său, sosise deja un copil (scufundătorul din De-
los?) cu un cărbune în brațe, care, după măsura 
până la foc, se aprindea și se stingea. Şi acest căr-
bune părea să fie chiar capul celui ce citea. 

Zgomotul negurilor se aude în templu; 
veșmântul de pe statuia zeiței cade la mișcarea 
flăcărilor. Şi-un șir de pietre, așezate în joacă, lu-
minează în noapte. 

 
 
Gemenul cu daltă 
 
Taie dalta în piatră după-un tipar din 

oglindă; mâna lovind să fie chiar mâna lovind; 
ochii privind să fie chiar ochii privind, din marea 
sală; ce este de prisos de prisos devine sub grab-
nica daltă, ce este de văzut prinde mișcare sub 
greutatea formulei; ce este – Sunt aici! va răs-
punde. 

 
– Am dat ascultare părinților; cu ochi se-

nini am privit întotdeauna seninul cerului; cu auz 
lămurit am ascultat întotdeauna înfierbințeala 
vremurilor; limba mea a rostit întotdeauna for-
mula pentru ca tălpile mele să nu uite drumul; 
mâinile mele au învățat tăierea pietrei în oglindă 
– iată, dalta trecută din mână în mână a ajuns 
până la mine! 

 
Printre pietre înaintează o umbră și întu-

neric de piatră despică; sunetul tălpilor ridicat 
din scările de piatră se lovește de urechea cu pi-
atră înfundată; străinul, în veșminte străine, co-
boară spre poarta ascunsă, orb, printre bezne, 
aproape adormit; umăr la umăr cu umbra de pi-
atră, a uitat de când a pornit, a uitat încotro pașii 
îl poartă; limba în gură zadarnic o mișcă, sunet 
de sunet ea nu mai poate să lege; pleoapele 
grele, ca de piatră, se trag tot mai mult, peste 
ochi și niciun semn nu-i mai arată la ce nivel se 

Z 
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află și de câte ori soarele a trecut pe deasupra 
cadranelor de piatră. Când, deodată, străinul 
atinse un sarcofag: o firavă rază lumină semnele 
înscrise pe acesta și începu un murmur: 

„Ridică-te – 
Recapătă-ți voia bună 
Adună-ți iar oasele 
Ridică-te în picioare 
Fii duh luminos 
În fruntea duhurilor luminoase 
Ridică-te pentru această pâine a ta 
Fără să fii obosit; 
Pentru această băutură a ta 
Fără spumă...”* 
În mijlocul sălii, încremenit în fața sarco-

fagului deschis, străinul, după atâta tăcere, nu-și 
mai recunoscu vocea: cine cu limba lui vorbea? 
Şi un urlet tăios se prinse între pietre. Îl privi in-
tens pe semenul său: cine cu ochii lui îl privea? 
Şi fâșii de lumină se prinseră între pietre. Pe 

obrazul stâng al celuilalt desluși un semn: o 
urmă de dinți. Îl mai văzuse, cândva, în oglindă, 
în timp ce tăia piatra. Şi o pată de sânge îi apăru 
pe obraz, apoi, devenindu-i străină, se înnegri. 
Încercă să se miște, dar picioarele îi erau de pia-
tră; încercă să ridice mâna, dar mâna refuza; în-
cercă să-și miște ochii, dar ochii îi erau împie-
triți. Iar pe galerie, scările de piatră erau lovite 
de tălpile celui care plecase, dar sunetul nu pu-
tea să mărturisească dacă acesta urcă sau co-
boară, căci urechea-mi era înfundată cu piatră. 

 
În oglindă, taie dalta în piatră după un ti-

par din afară: mâna lovind este chiar mâna lo-
vind; ochii privind sunt chiar ochii privind, din 
marea sală... 
_________ 
* Textul din Piramide nr. 857-859, din Poezia Egiptu-
lui faraonic, Ed. Minerva, Buc., 1974, p. 95. 

 

Elena MITRU (SUA) 

INTERVIU 
 
 
 
 
 
 
 

 
lena Mitru: Stimate domnule doctor Mi-
hai Ganea mulțumesc pentru amabilita-
tea cu care ați răspuns invitației mele de 

a participa la această conversație sub formă de 
interviu. Vă rog deci, să ne spuneți câteva cuvinte 
despre familia dv.-deci despre rădăcinile din care 
proveniți odată cu data și locul nașterii 

 
Mihai Ganea: Destinul meu începe ciudat, 

la răscruce de vremuri, undeva în nordul Tran-
silvaniei, la patru august 1940 pe o stradă cu 
nume unguresc din orășelul Frauenbah, azi mu-
nicipiul Baia Mare. Mama mea, pe nume Viola 
Pap, a fost crescută de către baronul Pap S, în 
casa acestuia, până la vârsta de 14 ani, împre-
ună cu cele două fiice ale lui, motiv pentru care 
eu am tras concluzia că erau surori de tată, toate 

trei. Oficial, bunicul, soțul bunicii mele Flora, se 
numea Ianos Pap și era angajat la primăria din 
Tout Falu, aparținând localității vecine, Baia 
Sprie. A murit în primul război mondial. Tatăl 
meu, Nicolae Toma Ganea, era originar din Olte-
nița. A venit la Baia Mare ca elev la Școala de 
Arte și Meserii și aici a rămas pentru totdeauna. 
Părinții mei s-au căsătorit și au trăit normal 
până la vârsta mea de 14 ani, când tata a fost 
arestat de către comuniști, iar mama Viola a fost 
obligată să divorțeze pentru a păstra originea 
copiilor „curată”. Trebuia evitată completarea 
rubricii pe actele școlare: tatăl, fost condamnat 
politic; Motivul era acela că securitatea a găsit în 
casa noastră, ascunse, pozele regelui Mihai, ale 
reginei Elena și a mareșalului Antonescu. Am 
mai avut un frate, mai mic cu patru ani, pe nume 
Ovidiu Nicolae care s-a născut la Roșia Montană 
în anul 1944. Aici am fost refugiați din Ardealul 
de Nord, în urma Dictatului de la Viena, toți 
membrii familiei. Tata a condus ca administra-
tor minele de aur din zona Gura Minei, Roșia 
Montană, până în anul 1946. 

 

E 
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E.M. Bineînțeles că dv. sunteți o persoană 
cunoscută prin intermediul activităților pe care 
le-ați desfășurat de-a lungul anilor, dar consider 
că ar fi frumos să amintim despre felul în care ați 
început drumul vieții, deci despre școală și ale ei 
bucurii. 

M.G. Înainte de școală, am urmat Grădi-
nița un an. Educatoarea era nemțoaică, Îi spu-
neam Tanti Gȍkell. Soțul ei, Walther Gȍkell, a 
fost căpitan de cavalerie în armata imperială. 
Într-o zi, mi-a dăruit cravașa care avea la mâner 
un cap de cal din argint. Ce fericit am fost când 
mi-a spus că îmi va dărui și sabia. Toamna am 
început clasa întâia în cartierul Ferneziu. Tata 
era șeful secției de rafinare unde se făceau lin-
gourile de metale neferoase, aur, argint și 
plumb. De aici ne-am mutat la Baia Mare. Ne-am 
îmbolnăvit de saturnism. Locuiam în incinta 
uzinei de plumb. La Baia Mare am urmat clasele 
II-IV la Școala nr. 1. Din clasa V-a am trecut la Li-
ceul Gh. Șincai, care avea gimnaziul cu elevi 
foarte buni. Am fost premiat tot timpul până la 
penultima clasă de liceu, când a apărut o elevă 
nouă, basarabeancă, care a luat toate premiile și 
onorurile școlare(Conducătoare de Unitate de 
Pionieri Comuniști) până la intrarea în 
UTC(Uniunea Tineretului Comunist) și Faculta-
tea de Medicină, de la Cluj. Natalița a fost prima 
mea iubire și durere în viață. A trebuit să treacă 
o jumătate de secol pentru ca să aflu că Uniunea 
Sovietică își trimetea agenții KGB cu familie cu 
tot, în țările socialiste, unde erau bine primiți și 
favorizați din plin. Bucuriile mele erau cărțile. 
Marea bibliotecă a Liceului a fost scoasă în curte 
și arsă. Noi, elevii mai îndrăzneți, am salvat câte 
cărți am putut și le-am dus acasă. Așa am aflat 
că Ispirescu, Goga, Bacovia, Arghezi și Minu-
lescu, erau scriitori decadenți, aserviți burghe-
ziei și moșierimii criminale, iar „imperialiștii an-
glo-americani”, dușmani ai poporului, ai clasei 
muncitoare și ai țărănimii muncitoare, precum 
și ai conducătorului nostru iubit, Tovarășul Ghe-
orghe Gheorghiu Dej. La 17 ani, am plecat de 
acasă în Maramureșul Istoric, unde am stat trei 
ani la Săcel, ca învățător și director la o școală 
dintr-un cătun de la poalele Pietrosului, cel mai 
înalt munte din Carpații Răsăriteni. Am revenit 
la Baia Mare și am terminat liceul cu Diplomă de 
Maturitate în vara anului 1959. Toamna am dat 

admitere la Facultatea de Medicină Generală 
IMF Cluj. 

 
E.M. Profesia pe care ați ales-o a fost o pa-

siune, sau o alegere, cum li se întâmplă de multe 
ori adolescenților încurajați de marile speranțe 
ale tinereții? 

M.G. Încă de la grădiniță știam că voi de-
veni doctor. Adică, doctor chirurg. Am studiat cu 
plăcere toate disciplinele primilor ani, ziși pre-
clinici. Așa mi-am format modul de gândire me-
dical. Gândirea medicală este un mod de gân-
dire special. Medicina presupune multă știință, 
dar și conștiință îmbinată cu iubire de oameni. 
Medicul trebuie să fie permanent la dispoziția 
semenului care suferă. Am iubit oamenii dintot-
deauna. Chiar și pe dușmani. Mereu le găseam 
scuze și le iertam ticăloșiile. Îmi era milă de dân-
șii, iar în rugăciunile mele către Dumnezeu, spu-
neam ca încheiere: Ai grijă, Doamne, de mine și 
de dușmanii mei! Cum să nu-ți fie milă de duș-
manul tău, când știi că ura sa pentru tine este 
mai puternică decât iubirea de sine. Câtă sufe-
rință animă inima unui dușman frământată de 
ură!. Ură în creștere exponențială, raportată la 
iubirea de sine. Abia atunci l-am înțeles pe Dum-
nezeu, când a zis: „A mea este răzbunarea și eu 
voi răsplăti”. Am ales medicina ca misiune, și nu 
ca profesie. Medicina, în general, sau chirurgia 
în special, este o misiune, nu o profesie oare-
care. În cei peste patruzeci de ani de misiune, nu 
am avut concediu sau alte forme de odihnă do-
mestică. Am lucrat și am studiat cu aceeași plă-
cere sau pasiune pe care am avut-o atunci când 
mi-am călit puterea tinereții. Se spune că tinere-
ții îi lipsește sentimentul morții proprii, deci și a 
timpului. Misiunea mea de doctor m-a învățat să 
înțeleg acest lucru. 

 
E.M.: Sunteți deci doctor chirurg-specialist 

în chirurgie generală, obstetrică/ginecologie, or-
topedie, etc. Cum a fost începutul? În ce condiții 
ați practicat profesiunea căreia v-ați dedicat 
„trup și suflet?” 

M.G.: Misiunea mi-am început-o la Spita-
lul Republican Fundeni, sub îndrumarea profe-
sorilor Dan Setlacec, conf. Stăncescu, împreună 
cu un grup de 11 rezidenți, dintre care doi sunt 
azi academicieni, iar restul, șefi de clinici univer-
sitare sau secții de chirurgie generală, în diferite 
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spitale din țară sau străinătate. Am lucrat apoi la 
Spitalul Dr. Cantacuzino, cu profesorul Juvara. 
De aici am plecat la Satu Mare și Baia Mare, apoi 
la Galați. M-am înscris la doctorat (UMF Iași) și 
am predat ca Lector universitar la Universitatea 
din Bacău (Kinetoterapie). Eu am făcut în anul 
1991, primul spital particular de chirurgie din 
România, sub denumirea Clinica de Asistență 
Medico-Chirurgicală „Societatea Transilvania”, 
cu obiect de activitate: Cercetare științifică și 
asistență medico-chirurgicală a bolnavilor. 
După 15 ani m-am pensionat ca medic. Este bine 
să lăsăm tinerilor șansa de a continua misiunea 
aceasta, adaptând-o generației lor, cum cred ei 
de cuviință. Este lumea lor, noi doar vom conti-
nua să trăim în ea ca mentori sau îndrumători. 

 
E.M.: Cum explicați dv. legătura dintre om 

(individ) și Creator (Dumnezeu-Divinitate)? 
 
M.G.: Sunt convins că în univers, există 

ceva mai măreț decât omul. Această convingere 
mă ține în viață și mă călăuzește pretutindeni. 
Dumnezeu este totul și totul este Dumnezeu. 
Sper ca acest răspuns să vă satisfacă.  

 
E.M.: Dreptul de a te naște, este deci un 

„drept Divin” precum bine știm cu toții. Care este 
părerea dv. despre acest fenomen, în contextul în 
care multe persoane determinate de condițiile 
economico-sociale, familiale etc. își manifestă do-
rința de a nu avea copii? 

M.G.: Am scris cândva un studiu despre 
acest subiect. Mi-am început cariera ca medic de 
familie, într-o comună din Județul Iași, cu cel 
mai mare indice de la natalitate din țară. În opt 
luni cât am stat acolo, am asistat peste 200 de 
nașteri. Am dat concursul pentru specializare la 
ginecologie, dar am virat spre chirurgia gene-
rală, considerând că pot să fac în această specia-
litate mult mai mult pentru pacientele mele, lăr-
gind sfera preocupărilor mele după susținerea 
examenului de medic primar chirurg, până la ul-
tra specializări cum ar fi: chirurgia cordului, a 
vaselor mari, a mâinii, sau chirurgia frumuseții 
în cosmetologie. Ca răspuns direct sau punctual 
la întrebarea pusă, voi spune doar atât cât prac-
tica, experiența și exercițiul meu profesional, au 
dus la concluzia limpede: O femeie, dacă nu vrea 
să nască un copil, nu-l va naște niciodată!. 

E.M.: Ați suferit și suportat mult în urma 
nedreptăților pe care vi le-a făcut regimul comu-
nist. Printre altele, condamnarea penală pe care 
ați primit-o din Baia Mare, care după cum spu-
neți „A fost ghiuleaua care a atârnat greu, toată 
viața de picioarele mele influențându-mi parcur-
sul profesional până la capăt; mai ales după Re-
voluție”. Vă rog să spuneți cum ați reușit să par-
curgeți această stare de lucruri și de ce v-a fost 
mai greu „mai ales după Revoluție” – tocmai 
atunci când lucrurile trebuiau să se limpezească 
și să meargă pe drumul normal și drept? 

M.G.: Am mai spus: Dumnezeu mi-a fost 
alături întotdeauna. Eu m-am rugat pentru duș-
manii mei cu sinceritate și fără viclenie. La ora 
actuală constat că sunt unicul supraviețuitor, un 
supraviețuitor activ. Ei sunt morți, la judecat lui 
Dumnezeu. Eu am rămas să depun mărturie, 
prin cărțile mele de literatură, biografice, docu-
mentare. Așa mi-a ajutat Dumnezeu. 

 
E.M.: În ce context ați fost declarat „duș-

man al poporului” popor din care făceați parte 
prin naștere, sau „burghezul și imperialistul an-
glo-american”? 

M.G.: Foarte simplu: Răsfoind Dosarul de 
Urmărire Informativă din care am scos de o 
carte în cinci volume, am găsit aceste expresii în 
notele informative sau denunțurile făcute de 
anonimii ticăloși, sub semnături codificate, pre-
sărate cu generozitate politică, dar și cu mânie 
proletară, tot felul de caracterizări și aprecieri la 
adresa mea, dictate fie de procurori comuniști, 
și după revoluție, fie de ofițeri de securitate dor-
nici de onoruri și decorații pe spinarea mea. În 
acest context am selectat aproape 600 de nume 
pe care le-am adăugat la finele volumului V al 
cărții mele „Testamentul filozofic” 

Personal, ce mi s-a întâmplat mie? Dacă ar 
fi să fac o trecere în revistă, a câtorva aspecte 
fundamentale din existența mea cotidiană, 
punctual, aș aminti doar câteva pentru care 
culpa metafizică a comunității maramureșene 
ar fi obligată să opereze în consecință: 

- resetarea pe motive politice a tatălui 
meu în perioada stalinistă și condamnarea lui 
ulterioară la o viață dusă la limita subzistenței, 
până la moarte; 

- asasinarea fratelui meu mai mic prin de-
capitare, la numai 20 de ani vârstă, arestat de 
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către căpitanul Pop de la Miliția Baia Mare, în 
anul 1966, cu aprobarea procurorului șef, tova-
rășul Petruț; 

- exterminarea mamei mele la Sighetul 
Marmației în celebrul pavilion al halatelor albe; 

- arestarea mea când eram student și dus 
într-o unitate de muncă forțată, pentru extermi-
nare, la Aiud; 

- inițierea de către Gheorghe Goran, colo-
nel al securității române din Baia Mare a unui 
Dosar de Urmărire Informativă (DUI), sub pre-
textul că aș fi „Terorist”???!!!. Pe toată durata ur-
măririi, am suportat tot felul de mizerii și acțiuni 
inumane din partea securității, inclusiv iradie-
rea; 

- condamnarea mea penală pentru un 
avort (fictiv!) denunțat de o studentă comu-
nistă, colaboratoare a organelor de miliție și se-
curitate, sub motivația că, având o familie cu 4 
copii minori și, deci, o situație materială grea, eu 
aș fi fost tentat să fac ca medic, acel avort (Sen-
tința este dată sub semnul probabilității!); 

- refuzul de a mă încadra la Spitalul Jude-
țean din Baia Mare ca medic specialist chirurg, 
când aveam o familie în orașul acesta, formată 
din patru copii minori și o soție bolnavă de tu-
berculoză. (Tovarășul dr. Opriș Constantin, di-
rector al DSP Maramureș). Motivația am citit-o 
la Galați într-o scrisoare oficială adresată Direc-
ției Sanitare Județene, în care se specifica: Ar fi 
un „lux” pentru comunitatea din Baia Mare, să 
angajeze un fiu de deținut politic. (Semnează to-
varășul dr. Pop Coriolan, director adjunct al DSP 
județ Maramureș); 

- atitudine ostilă și ireverențioasă promo-
vată cu persistență în toate mediile și la toate ni-
velele, dublată de denigrare profesională, mo-
rală și civică, atât față de mine, cât și față de soția 
mea Virginia Paraschiv, om de o factură profesi-
onala, intelectuală și umană de necontestat; 

- recunoașterea mea și a soției mele, atât 
pe plan local, cât și județean, ca oameni de ști-
ință, cultură și civilizație. Și forurile locale și ju-
dețene nu recunosc nici consacrarea noastră în 
comunitățile culturale europene sau de pe alte 
meridiane. Suntem marginalizați și exilați, aici, 

acasă. Un perpetuu exil interior; 
F viața mea furată și frustrată. 
Toate acestea m-au determinat să constat, 

cu mare tristețe că, fără nicio obiecție, 

comunitatea în mijlocul căreia încă mai trăiesc, 
îmi datorează scuze. Scuze și nu numai... 

 
E.M.: Stimate domnule doctor, în afară de 

studiile pe care le-ați făcut din dorința de a pă-
trunde în tainele medicinii, ați fost atras și de lite-
ratură. În primul rând, ați scris cărți de speciali-
tate pe care personal le consider deosebit de ne-
cesare, nu numai pentru pacienți dar în special 
pentru studenți și profesioniști. Când ați publicat 
primul volum și cum s-a numit? 

M.G.: Primul volum a fost: Evaluarea bol-
navilor prin neurometrie computerizată. Ed. 
Transilvania 1990, urmat apoi de Fântâna lui 
Pintea, Ed. Junimea Iași, 1991. Menționez că îna-
inte de Revoluție au existat ordine scrise și ofi-
ciale ca nicio editură sau publicație să nu tipă-
rească ceva semnat de mine. Și o ciudată coinci-
dență, Același lucru i s-a făcut și lui Paul Goma, 
chiar de către inițiatorul dosarului meu de secu-
ritate, tovarășul colonel Gh. Goran, fost șef al se-
curității capitalei, până în anul 1989. Cu toate 
astea, au fost publicații care mi-au tipărit lucră-
rile științifice(peste o sută) în paginile lor. Citez 
aici Revista Medico Chirurgicala din Iași sau 
Revista Chirurgia din București. Am mai publi-
cat și la Contemporanul, când redactor șef a 
fost bunul meu prieten, regretatul Laurențiu 
Ulici. După 1989 am publicat la Ed. Transilvania. 

 
E.M.: Continuând discuția despre litera-

tură, dv. ați scris deopotrivă, poezie și proză. Care 
au fost temele pe care le-ați abordat în „construi-
rea” volumelor pe care le-ați editat? Exemplifi-
cați vă rog câteva titluri. 

M.G.: Îmi place să spun că eu scriu o lite-
ratură în spiritul adevărului. Uneori mă trezesc 
spunând: sunt un scriitor verist! Loli, este o 
carte grea, are o mie de pagini, dar se citește 
ușor, pentru că acolo, în capitolele sale, sufe-
rința și hazul neamului românesc trag greu la 
cântarul vremii. Și se impune ca o scriitură de 
sacrificiu. Bineînțeles, cel sacrificat va fi în ul-
timă instanță, autorul. Tema religioasă: Locul 
Căpățânii, Eloida, Saul, poeme biblice, în abor-
dare specială. Ficțiunea și realul oscilează ca un 
metronom de la un pol la altul, delimitând ca-
drul narativ ca niște secvențe cinematografice. 
Ar mai fi Grota sau Bătrânul și podul. Testa-
mentul filozofic, memorial istoric comentat. 
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Batalionul de pedeapsă, Tăcerea Umbrelor 
au temă istorică. 

 
E.M.: În calitate deci de autor, pe care din-

tre cele două genuri literare (poezia, proza) îl 
considerați profund în conținut sau, de ce nu, mai 
expresiv? 

M.G.: Poezia stârnește prin fior și meta-
foră. În plus poate fi prezentată și prin mijloace 
tehnice speciale, muzică, acompaniament audio 
electronic, efecte vizuale speciale, sonorizare și 
ritm. Proza, pe lângă toate cele enumerate mai 
sus, poate fi tradusă la nivel de teatru sau film, 
unde textul poate fi supus procesărilor dictate 
de soluții regizorale stilizate. Le consider opor-
tune și funcționale pe toate. 

 
E.M.: În volumele pe care le-ați publicat 

(aici mă refer la proză), se reflectă evenimentele 
politice prin care ați trecut. Cum se intitulează și 
în ce mod ați prezentat (descris) temele astfel tra-
tate – acuzând acuzatorii, descoperind făpta-
șii/vânduții regimului roșu, etc? Vă rog să pre-
zentați câteva dintre titlurile acestor volume. 

M.G.: Voi începe cu Loli. Virginia Paras-
chiv este, într-un fel, „Agentul meu literar”. Eu îi 
spun Magistra. Ea m-a descoperit și lansat în Eu-
ropa și lume, după lectura volumului meu de de-
but în proză, intitulat Loli. Tot ea, m-a sfătuit ca 
atunci când cineva mă întreabă cine sunt, să răs-
pund simplu: Eu sunt autorul lui Loli! 

Pentru unul ca mine este foarte greu de 
obținut favoruri sau aprecieri critice. Tragedia 
mea personală este aceea că vreme de peste pa-
tru decenii am fost un personaj indezirabil, de-
loc comod pentru orice colectivitate în care a 
trebuit să-mi realizez parcursul meu profesio-
nal. Ca om al unei epoci în care a nu fi membru 
de partid și colaborator al poliției politice, echi-
vala, practic cu o excomunicare. Orice tentativă 
de promovare în breaslă, era izbită de nulitate. 
Lumea era obișnuită să mă cunoască, fie ca pe 
un cal breaz, fie „dușmanul poporului și al tova-
rășului, Ceaușescu”, fie „burghezul și imperialis-
tul anglo-american”, periculos și extrem de con-
tagios pentru întreaga societate. Omul pe care, 
dacă vrei să-l saluți, trebuie să ai încuviințarea 
conducerii locale sau județene de partid. Un ase-
menea ins se „bucura” de o atitudine specială 
din partea oamenilor, obișnuiți să-l perceapă 

într-un singur fel, zeci de ani. Dacă își închipuie 
cineva că o răzmeriță sau „o revoluție de paie”, 
poate să schimbe o astfel de atitudine în socie-
tate, față de un individ, se înșală amarnic. Unele 
statornicii, betonate sistematic în zeci de ani, nu 
pot fi nici măcar zdruncinate în tot atât interval, 
sau aruncate în aer instantaneu. Am fost, sunt și 
voi muri, indezirabil și nonconformist. Acesta 
este destinul meu. Pentru a înțelege mai bine 
gravitatea situației mele, gândiți-vă numai la 
faptul că indivizii vizați pentru a fi racolați în ve-
derea unei colaborări cu poliția politică, „securi-
tatea statului” erau selectați după anumite cri-
terii, bine codificate. Majoritatea acceptau cola-
borarea, cunoscând consecințele nefaste ale 
unui refuz. Cei care refuzau, deveneau, sigur, 
victime ale sistemului, uneori până la elimina-
rea lor din societate, sau chiar din viață. Dar des-
tinul celor care nu erau apți pentru a li se pro-
pune „o colaborare”? Păi, aceștia, erau la perife-
ria societății socialiste multilateral dezvoltate. 
Pe aceștia, îi știa toată lumea. Erau, nenorociții 
țării. Ei, unul dintre aceștia a fost, este și va muri, 
atunci când va decide Cel de Sus, Mihai Ganea, 
autorul lui Loli (Fragment din considerațiile 
mele asupra volumului Loli). 

Au urmat: Batalionul de pedeapsă, Tă-
cerea Umbrelor, Grota, 

Testamentul filozofic, Chirurgul, Ace-
rodunul. Nuvele, Povestiri, Eseuri. Repor-
taje. Concomitent, am publicat și volumele de 
versuri, începând cu Fântâna lui Pintea, 1991, 
Editura Junimea, Iași. După care au urmat 
Odele Maramureșului, Menajeria de gheață, 
Fantezii cu puștoaice, Năluca nopții, Ultima 
trecătoare, Karantin. În pregătire, Confluențe 
lirice, la Editura Destine Literare – Montreal. 

 
E.M.: În afară de literatură sunteți și un iu-

bitor al muzicii și nu numai ca interpret dar și în 
calitate de compozitor. Care este instrumentul 
muzical preferat și ce gen de muzică ați practi-
cat? 

M.G.: Orga este instrumentul meu prefe-
rat, orga de catedrală. Iubesc pianul. Am abor-
dat diferite genuri: simfonie (Saul), (Regina 
Maria), uvertură (Cimitirul Apelor), sonată, 
sonatină, muzică lejeră, jazz și recital mixt. Au-
tor al imnului Ligii Scriitorilor Români și al Im-
nului Diasporei Române, la care am compus și 
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versurile. Pentru prietenii din Montreal, am 
compus uvertura Niagara. „Locul Căpățânii”, 
Poem Christic(muzică și text), la care țin foarte 
mult. 

 
E.M.: Pentru aportul substanțial pe care 

l-ați adus limbii și literaturii, medicinei și artei, ați 
fost recunoscut prin acordarea multor premii, di-
plome etc. Prezentați vă rog câteva dintre ele. 

 
M.G.: Iată o parte din ele:  
MEDALIA UNIUNEA INDUSTRIAȘILOR 

DIN ROMÂNIA (2003) MEDALIA RECUNOȘ-
TINȚA CHIRURGILOR ROMÂNI (120 ANI DE LA 
NAȘTEREA PROF.DR. NICOLAE HORTOLOMEI) 
MEDALIA ~VIRTUTEA LITERARĂ~LSR 2016. 

Premiul anului 2008 pentru poezie, 
EDITURA TRANSILVANIA, Președinte Viorel Di-
nescu 

Premiul pentru proza „Costache Negri” 
2008, Societatea Scriitorilor „Costache Negri”, 
Biblioteca „V.A. Urechea” Galați, Revista „Porto 
Franco”, Președinte Sterian Vicol 

Diploma de onoare, pentru poezie, Râm-
nicu Sărat, 2009 

Premiul Literar ‚Grigore Hagiu” pe anul, 
2009, Societatea scriitorilor, „Costache Negri” 

Diploma de onoare pentru poezie, LIGA 
SCRIITORILOR DIN ROMANIA, Focșani 2010 

Premiul de excelență pentru proză CE-
TATEA LUI BUCUR, Liga Scriitorilor Români, 
București 2010 

Premiul european pentru proză, anul 
2010 „CITITOR DE PROZĂ” Londra, Regatul 
Unit al Marii Britanii. 

Premiul anului 2010, Baia Mare, EDI-
TURA TRANSILVANIA, pentru 

ADMINISTRATOR al proiectului „CITI-
TOR DE PROZA” Londra, Regatul Unit al Marii 
Britanii 

PREMIUL DE EXCELENȚĂ, pentru 
proză romanul Loli, 2011, VALORILE MARA-
MUREŞULUI, Consiliul județului Maramureș, 
România. 

DIPLOMĂ, FUNDAȚIA ARCHEUS, 2011 
PENTRU PROZĂ 

DIPLOMĂ, FUNDAȚIA ARCHEUS, PEN-
TRU PROZĂ, 2012 

DIPLOMA, Virtutea literară, LSR, 2013 
DIPLOMA, ARCHEUS, pentru Film, 2013 

DIPLOMA, de mulțumire Consiliul mino-
rităților NOVI SAD, Serbia 2014 

DIPLOMA, CAVALER AL CETĂȚII, în 
rang de „Chivot”, Cititor 

de proză, Londra, Regatul unit al Marii 
Britanii. 

DIPLOMĂ DE MULȚUMIRE, Primăria co-
munei Săcel, Maramureș, 2014 

DIPLOMĂ DE RECUNOŞTINȚĂ, Porția de 
Cunoaștere, PIATRA NEAMȚ, 2014 

DIPLOMA DE EXCELENȚĂ, RUSIDAVA, 
2016-08-17 

DIPLOMA DE EXCELENȚĂ, PREMIUL 
NAȚIONAL PE 2019, 

pentru întreaga activitate de scriitor 
eseist și publicist. DIPLOMA VIRTUTEA LI-
TERARĂ, LSR, 2019 

Peste 300 de compoziții, pian- orgă – chi-
tară (muzică clasică, ușoară și electronică) sim-
fonie, sonate, sonatine, muzică de film. 

Peste 500 filme video, reportaje, docu-
mente, artistice, recitaluri Un lung metraj intitu-
lat ROMANIA ÎNFRÂNTĂ. 

 
E.M.: De asemenea, ați ocupat multe funcții 

de conducere și sunteți membru al mai multor So-
cietăți, Asociații, Fundații, Consilii Administra-
tive, Director de reviste, membru al Uniunii Scrii-
torilor Europeni de Limbă Română din Republica 
Moldova, etc. În acest context, observ că despre 
USR, vorbiți cu oarecare ton ironic denumind-o 
„Uniunea Sovietelor Restante”. Așteptăm vă rog o 
explicație; ce să înțeleagă cititorul din aceasta?  

M.G.: În România a existat o Asociație a 
Scriitorilor până la venirea comuniștilor la 
cârma țării. Stalin a ordonat și impus modelul 
sovietic de uniune, știind că pentru a supune un 
popor, trebuie să începi cu valorile culturale ale 
acestuia. După ce-i distrugi sau stăpânești cul-
tura, poți să faci ce vrei cu el. Așa că s-a sovieti-
zat totul, impunându-se modelul unionist sovie-
tic, inclusiv în cultura și literatura românească. 
A început cu ARLUS (Asociația Română pentru 
Strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică). 
Apoi s-a înființat Uniunea Scriitorilor Români. 
Ca promotor al Uniunii Scriitorilor, Mihail Sado-
veanu, laolaltă cu alți corifei bolșevici, au accep-
tat dispariția și distrugerea a mii de manuscrise, 
unele cu autori cu tot. În locul lor, au fost primiți 
în uniune analfabeți, propagandiști politici, 
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acomodanții, trădători de conjunctură politică 
și intruși ai securității statului. Și mie mi s-a pro-
pus să intru în Uniune dar am refuzat politi-
cos(Am reprodus episodul în proza mea ironică, 
dar strict autentică: Cum am ratat intrarea în 
USR, adică Uniunea Sovietelor Restante) Ce 
să facă acolo unul ca mine? Odată drogul USR in-
halat, ajungi să te crezi nemuritor, cel mai mare 
scriitor din lume, oricând aspirant la o nomina-
lizare de la capătul tunelului unde pâlpâie mor-
ganic luminița suedeză. 

„Oamenii necunoscuți de lume, se răz-
bună pe micimea situației lor, prin înălțimea 
de la care o privesc”. Înălțime amețitoare 
USR. 

Din păcate nici măcar astăzi, în societatea 
noastră liberă și democratică, USR nu s-a refor-
mat și nu a contribuit, instituțional, la 

dezvăluirea și analizarea adevărului istoric 
damnabil al complicității unor scriitori, la pro-
paganda bolșevică. 

 
E.M.: Stimate domnule doctor, mulțu-

mind-vă pentru participare, încheiem dialogul zi-
lei nu înainte de a vă întreba dacă aveți un mesaj 
pe care doriți să-l transmiteți pe această cale 
pentru prietenii, cititorii dv. și nu numai. Dacă da, 
vă rog să-l formulați. 

M.G.: „Sunt un scriitor și jurnalist euro-
pean de limbă română. Locul meu este acolo 
unde oamenii au nevoie de mine, acolo unde mă 
simt respectat și apreciat. Viața mea am închi-
nat-o semenilor mei, pe care i-am iubit până la 
suferință. Pax mundi, surori și frați ai mei de o 
secundă astrală. Dumnezeu să vă binecuvân-
teze!” 

 

Zenovie CÂRLUGEA 

O MEMORABILĂ SERIE DE „PORTRETE ROMÂNEȘTI”  

REALIZATĂ LA NEW YORK 

ELENA MITRU: „PORTRETE ROMÂNEȘTI DE PESTE OCEAN. Vol. V”  
(Ed. RAVEX COMS, București, 2022, 206 p.) 

 
oetă, prozatoare, au-
toare a unor volume 
de interviuri, repor-

taje și antologii, precum și 
artistă specializată în „artă 
decorativă” (vestimentară 
tricotată și croșetată ma-
nual), doamna ELENA MI-
TRU (n. 18 octombrie 1943, 
București) a publicat până 
în prezent nu mai puțin de 
28 de cărți. Rezidentă la 
New York, s-a afirmat în ca-
drul Cena  clului Literar 
„Mihai Eminescu” de acolo, 
condus de cunoscutul poet 
preot prof. univ. dr. Theo-
dor Damian, fondatorul re-
vistei new-yorkeze de largă 
răspândire „Lumină lină / 
Gracious Light”. A publicat 
de asemenea în presa 

românească de peste ocean 
și nu numai: „Romanian Jo-
urnal”, „New York Maga-
zine”, „Destine Literare” 
(Canada), „Amaravati Poe-
tic Prism 2019 – Internatio-
nal Multilingual Poetry An-
thology” (India), „Internati-
onal Writers Journal” 
(Ohio), „Condeierul Dias-
porei” (Salzburg, Austria), 
precum și în periodice din 
țară („Bucureștiul literar și 
artistic”, „Răsunetul” și „Co-
nexiuni Literare” din Bis-
trița, „Detectiv Cultural” 
(București)... 

Dintre volumele de 
proză, gen în care a debu-
tat, amintim: „Pasageri în 
gândurile mele” (2014), 
„Fiara printre oameni” 

P 
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(2016), „Zăpada proletară” (2015), „Ultimul 
prag”, „Tiribomba” și volumul bilingv „Vest-Art” 
(2017), „Tablete din panoul gândului”, „Oglinda 
din fereastră”, „Pietoni în timp” (2018), „Ba-
gheta roșie”, „Catacomba Bucureștiului” (2019), 
„Casa Gândurilor” și „Arta în conversație” 
(2022). 

În paralel s-a exprimat și în registre lirice 
postmoderniste de reale emoții și delicate con-
semnări sufletești: „Veverița ștrengăreață”, „Nu 
vreau să traversez”, „Strugurii sunt acri” (2016), 
„Strigătul disperării” (2017), „Pasărea albă” 
(2019)... 

Dintre toate cărțile d-nei Elena Mitru 
foarte interesantă ni se pare seria de interviuri 
PORTRETE ROMÂNEȘTI DE PESTE OCEAN, 
ajunsă la a cincea apariție editorială (RAVEX 
Coms, București, 2022, 206 p), volum conținând 
interviuri luate unor cunoscuți scriitori și jurna-
liști români, trecuți la cuprins „în ordinea alfa-
betică a numelor de familie”: Zenovie Cârlugea, 
Valentin Coșereanu, Pompiliu Crăciunescu, 
Constantin Cubleșan, Mihai Ganea, Virginia 
Paraschiv. 

Să precizăm că este vorba de un demers 
editorial programatic, care, de-a lungul apariții-
lor de până acum (VI volume), a reușit să con-
voace atâtea conștiințe românești „de peste 
ocean”, mai cunoscute sau mai puțin cunoscute, 
însă toate marcate de experiențe de viață nu nu-
mai interesante dar și inedite ca informație cul-
turală. Sunt, în genere, interviuri în care autoa-
rea, dând dovadă de o anumită maieutică, obți-
nând astfel informații esențiale despre cei inter-
vievați, de la mediul familial și social în care s-au 
născut, la anii de școală, pasiuni, aventuri, afir-
marea în domeniu, impactul cu lumea și socie-
tatea în care au trăit. Este vorba de o „strategie” 
a întrebărilor, stârnind spiritul confesiv al preo-
pinentului și, în acest fel, dezvăluind aspecte din 
povestea de viață a celor vizați, din care opera 
își trage esența, obsesiile, fantasmele. Aborda-
rea personajelor se face într-o manieră caldă, 
spontană, cordial-prietenească, fără protocol 
așadar, ajungându-se la întrebările esențiale, 
inevitabile. Se ajunge astfel la obținerea unui 
material confesiv mai amplu, reușind să rotun-
jească imaginea celui intervievat într-o perso-
nalitate ce se recomandă de la sine prin acțiuni 
specifice și realizări cultural-artistice. 

Departe, așadar, de „scenariul” convențio-
nal al genului, practicat cu dezinvoltură în pla-
nul jurnalisticii literare, interviurile doamnei 
Elena Mitru urmează acea apropiere amicală 
dacă nu una de empatie, de maieutică, vizând 
„un alt drum, cu alte valențe, care de care mai 
interesante, cu miracolul cunoașterii și «desco-
peririi» profunde a acelora care s-au dedicat, cu 
toată ființa lor, artei și culturii.” 

„Când m-am hotărât să mă ocup de acest 
gen literar (ziaristica literară), – mărturisește 
autoarea într-un scurt „Cuvânt introductiv” al 
volumului V – nu m-am gândit că mă voi dărui 
genului respectiv cu atâta convingere și mai ales 
că, descoperind «secretele» interviurilor și re-
portajelor, acestea vor deveni o altă pasiune a 
mea.” Interviurile „nu numai că scot în evidență 
aspecte din viața și activitatea persoanelor care, 
prin efort și dăruire sufletească, au avut o con-
tribuție substanțială la dezvoltarea artei, limbii 
și culturii românești”, dar ele totodată împărtă-
șesc indirect „experiența obținută de-a lungul 
vieții de către persoanele intervievate, pentru 
cine știe să citească și printre rânduri.” 

De-a lungul celor 6 volume (acesta, cel din 
urmă, dedicat artiștilor plastici, fiind „Arta în 
conversație”) sunt intervievate 47 din persona-
lități în domenii diferite. Iată lista acestora (co-
municată nouă de însăși autoarea volumului al 
V-lea despre care vom vorbi în continuare): 
Theodor Damian, Gabriel Teodor Gherasim, Mar-
cel Miron, Dorel Cosma, Menuț Maximinian, Va-
sile Răvescu, Raluca Tudor, Andreea Olivia Matei, 
Mariana Vasile, Florentin Popescu, Marius Mihai 
Lazăr, Marian Nencescu, Aureliu Goci, Vasile 
Szolga, Eliza Roha, Marin Constantin, Iuliana 
Roată, Antoneta Rădoi, Mihaela Albu, Camelia 
Pantazi Tudor, Maria Ileana Tănase, Melania 
Rusu Caragioiu, Victoria Milescu, Daniela Gu-
mann, Ioan Baba, Alexandru Cetățeanu, Crista-
che Gheorghiu, Ion Haineș, Cătălina Hașotti, Ma-
riana Pândaru Bârgău, Mihaela Malea Stroe. Fla-
via Topan, Zenovie Cârlugea, Valentin Coșereanu, 
Pompiliu Crăciunescu, Constantin Cubleșan, Mi-
hai Ganea, Virginia Paraschiv, Lia-Maria Andre-
iță, Lucian Ioan Dobârtă, Cristache Gheorghiu, 
Constantin Gumann, Ion Hultoană, Ecaterina Mi-
hai, Mihail Pârvu. 

* 
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Motto-ul volumului, preluat din Ștefan J. 
Fay, face o referire la două arte înrudite, litera-
tura și muzica, fiecare cu specificitatea și dife-
rențierea de rigoare: „Muzica devine o formă a 
existenței, Literatura o oglindire a ei./ Muzica 
este viața creată, Literatura este viața redată.” 

În ce măsură Literatura este o „oglindire” 
a realității, care, spre deosebire de muzică năs-
cătoare de viață, este „viață redată”, vom înțe-
lege din cele șase interviuri. Iată, bunăoară, ce 
reține autoarea pe coperta a IV-a din interviul 
luat subsemnatului: „Eu cred că mai toți scriito-
rii au trecut și prin ziaristică, este o școală foarte 
bună, dar a fi scriitor implică și o mai mare răs-
pundere nu atât pentru interes imediat cât pen-
tru unul mai îndepărtat, știindu-se faptul că lite-
ratura, chiar poezia, are nevoie de timp pentru 
decantare valorică, pentru o mai exactă validare 
axiologică etc.” 

După comunicarea unor date personale 
biobibliografice, – copilăria, ani de școală, mo-
mentul „marcării nașterii dv în literatură”, as-
pecte și realizări din „munca la catedră” (vreme 
de 46 de ani, fără întrerupere), – intervievatoa-
rea vrea să afle „cum se îmbină profesiunea de 
ziarist cu cea de poet”, „cum definiți poezia”, ba 
chiar ce părere am „despre literatura diasporei”, 
despre „fenomenul literar” în general, cu bune și 
mai puțin bune, în sfârșit despre ecoul scrierilor 
mele (onorate cu „diplome, medalii, premii 
etc.”) și despre „proiectele de viitor”. Transeat... 

Al doilea intervievat, în ordinea biografică 
stabilită, este criticul, istoricul literar și editolo-
gul VALENTIN COȘEREANU (n. 26 aprilie 1950, 
Țigănași, Iași), eminescolog impus prin recenta 
reeditare în ordinea cronologică a creației lirice 
eminesciene: „EMINESCU – OPERE. I. POEZII. 
Cronologii și simbioze poetice, 1866-1876. II. PO-
EZII. Cronologii și simbioze poetice, 1877-1883”, 
o ediție „riguros fidelă cronologiei poeziilor, așa 
cum le-a conceput Eminescu de-a lungul anilor”. 
Cele două volume apărute la Fundația Națională 
pentru Știință și Artă, sub egida Academiei Ro-
mâne, în 2019, însumând 3500 p., constituie o 
valoroasă „ediție cronologică integrală”, cu o 
Prefață de Eugen Simion (ediția a obținut Pre-
miul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” al Academiei 
Române). Avem a face cu „o noutate absolută în 
domeniu” față de editarea de până acum a ope-
rei poetice eminesciene, întrucât „o ediție 

riguros fidelă cronologiei poeziilor, așa cum le-a 
conceput Eminescu de-a lungul anilor, nu s-a 
realizat”, precizează realizatorul într-un „Cu-
vânt lămuritor”. Deși, avem încă din 1982 ediția 
lui D. Murărașu, nici aceasta nu cuprinde între-
gul poeticii eminesciene” (cele trei tomuri mu-
răreșiene apăreau într-un timp când unele texte 
eminesciene „nu corespundeau tematic cenzu-
rii comuniste”). 

Mai întâi, editorul realizează o amplă și 
amănunțită cronologie (de la 1866 la 1883), fie-
care an de creație fiind precedat de „o scurtă ra-
diografiere a contextului evenimențial (viața, 
opera și contextul social-cultural), bazată pe 
manuscrise și amintirile contemporanilor”, așa 
încât „cronologiile” și „simbiozele poetice” ce în-
soțesc fiecare poezie în parte să ne ofere „poves-
tea” atmosferei în care poezia respectivă a fost 
creată. 

Avem, astfel, ediția cronologică integrală a 
poeziilor eminesciene, urmărind izvorul fiecă-
rei poezii în parte, simbioze, radiografii, crono-
logii deductibile, astfel încât „povestea” fiecărei 
poezii tinde a fi elucidată. Și nu după alte princi-
pii clasificatoare îndătinate (antume/postume, 
creație originală/ operă de inspirație folclorică, 
poezia filosofică/ erotică/ socială etc.), ci după 
intuiția lui Murărașu conform căreia „organiza-
rea cronologică a operei poetice ne înlesnește să 
urmărim liniile de dezvoltare a liricii lui Emi-
nescu moment cu moment, având dinainte și 
etapele și ansamblul ce le cuprinde.” 

După cum însuși eminescologul Valentin 
Coșereanu ne-a mărturisit (pe 28 iunie 2021, la 
Muzeul Țăranului Român din București, cu pri-
lejul decernării amândurora a Premiului „Emi-
nescu ziaristul” de către UZPR), la îndemnul 
aceluiași Eugen Simion, d-sa lucrează la ora de 
față la ediția integrală cronologică a jurnalisticii 
lui Mihai Eminescu 

Interesante sunt și mărturisirile privind 
anii de școală, povestea licenței și a doctoratu-
lui, dar reținem în mod special statutul de fost 
manager vreme de treizeci de ani al „Memoria-
lului Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai 
Eminescu”. Dăruindu-se cu o pilduitoare abne-
gație și printr-o bună pregătire în domeniu (un 
doctorat la Iași și un post-doctorat la Academia 
Română), dl Valentin Coșereanu s-a preocupat 
nu numai de amenajarea la standarde moderne 
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a Memorialului Ipotești dar și de studierea ma-
nuscriselor eminesciene precum și a altor as-
pecte de eminescologie, preocupări materiali-
zate în tot atâtea volume apărute (o duzină de 
cărți) în colecția „Eminesciana” a Editurii Juni-
mea: „Ipotești sau realitatea poeziei”, „Emi-
nescu, Aron Pumnul și Bucovina habsburgică”, 
„Odiseea manuscriselor eminesciene” (în cola-
borare cu Pompiliu Crăciunescu), „100 de zile 
cu Petru Creția”, „Desculț în iarba copilăriei” ș.a. 
Iar ca nou proiect editorial, autorul mențio-
nează un istoric al Memorialului, avându-l coa-
utor pe amicul Pompiliu Crăciunescu, sub forma 
unor Convorbiri la Ipotești, apoi, la solicitarea lui 
Eugen Simion, o ediție cronologică integrală a 
prozei politice, alta a Corespondenței lui Emi-
nescu, plănuite să apară în aceeași colecție a 
Operelor fundamentale, la Fundația Națională 
pentru Știință și Artă, sub egida Academiei Ro-
mâne, ambele propunându-și a păstra structura 
ediției apărute în 2019, Cronologii și simbioze 
poetice.  

 
Istoric literar specializat în eminescologie, 

dl Valentin Coșereanu a avut prilejul să cu-
noască, în calitate de director al Memorialului 
Ipotești – Centrul de Studii „Mihai Eminescu”, o 
mulțime de oameni, care mai de care mai pasio-
nați de poetul „nepereche”, între care Petru Cre-
ția și Constantin Noica au exercitat o influență 
deosebită, filosoful recomandându-i facsimila-
rea caietelor Eminescu (înainte de restituirea 
neîntrecută în 38 de volume a acad. Eugen Si-
mion, „am fost primul care a dus la bun sfârșit 
ideea cărturarului, înfăptuind facsimilarea ma-
nuscriselor, la nivelul tehnicii de copiere de 
atunci”). 

Slujind, mai întâi, ca muzeograf (din 
1983), apoi din 1992 ca director al instituției, dl 
Coșereanu a trecut, în urma unui examen la Uni-
versitatea ieșeană, pe post de cercetător: „Am 
luptat nu numai pentru cercetare – mărturisea 
d-sa într-un interviu publicat în „Vatra” -, ci și 
pentru planul de infrastructură a nou înființatei 
instituții. Pe 3 ha, am reușit să construiesc un 
muzeu nou (o clădire cu trei nivele), dedicat vi-
eții și operei poetului, o Bibliotecă Națională de 
Poezie, unică în țară, care să adune în ea toată 
poezia română de la origini până în prezent, un 
amfiteatru în aer liber (500 de locuri). În Casa 

țărănească autentică și autohtonă am înființat 
un muzeu etnografic ilustrativ pentru specificul 
locului, apoi am restaurat casa memorială, bise-
ricuța familiei și am construit în livadă 7 căsuțe 
de locuit pentru cei care urmau să poposească 
la Ipotești, în tabere de creație sau altfel.” (Inter-
viu acordat lui Răzvan Ducan în „Vatra Veche”, 
Anul XIII, nr. 6 (150) iunie 2021, pp. 11-15). 

Iată mărturisirea unui eminescolog care 
și-a dăruit decenii din viață cercetării vieții și 
operei eminesciene, față de care vremelnicele 
„autorități” politice s-au purtat execrabil, for-
țându-l să demisioneze, dar care rămâne mân-
dru că „am lămurit o parte importantă dar ne-
dezbătută de istoria memorial-literară, și 
anume Locul Ipoteștilor, așa cum l-a numit Pe-
tru Creția, spunând că acesta este mai impor-
tant, în cadrul operei literare, decât orice spațiu 
locuit vreodată de Eminescu și îi marchează 
scrisul de la început până la sfârșit.” 

„Am suferit mult, – îi mărturisește autoa-
rei cel ce a lucrat zeci de ani întru statuarea unui 
„Centru de studii” la Ipotești -, nu numai pentru 
că m-au înlăturat, dar și pentru că am fost înlo-
cuit cu cineva care lucrase la Fabrica de șuru-
buri. Nu, nu este o metaforă! Și-apoi nu-mi ve-
nea să cred că eu sunt acela care merg La nes-
fârșitele procese penale, timp de 13 ani. Le-am 
câștigat, dar cine-mi dă timpul pierdut înapoi?” 

Despre cărțile dlui Valentin Coșereanu am 
scris și noi, evidențiind nu numai contribuția la 
înființarea „Memorialului Ipotești”, a Centrului 
de studii eminesciene, la sugestia prietenului 
Petru Creția, după vizita precedentă la Ipotești a 
lui C. Noica (ambii evocați în cărți-documentare 
remarcabile), dar și despre cărțile de eminesco-
logie, precum „DESCULȚ ÎN IARBA COPILĂRIEI” 
(Editura Junimea, Iași, 2020, 444 p.), o cercetare 
fundamentală, dedicată lui Petru Creția, despre 
Ipoteștii în opera lui Eminescu, apărută în Colec-
ția „Memoria clepsidrei”, în anul jubiliar 50 al 
editurii respective. Cartea cuprinde câteva zeci 
de „ilustrații inspirate și realizate la Ipotești” de 
cunoscutul grafician Mircia Dumitrescu, având 
o Prefață semnată de Pompiliu Crăciunescu. 
Cartea de față, venind după volumul „Ipoteștii 
sau realitatea poeziei” (2010, 2012) și după edi-
ția academică „Cronologii și simbioze poetice” 
(2 vol., 2019), încheie, de fapt, un triptic care 
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formează „realități distincte, dar inseparabile” 
(Pompiliu Crăciunescu). 

Scrisă la sugestia lui Petru Creția, cartea 
insistă asupra „arealului ipoteștean” (peisaje, 
locuri, oameni etc.) reiterat în creația eminesci-
ană: casa, incinta, familia, lacul, pădurea, „natala 
vâlcioară”, dar mai ales „iubita de la Ipotești”. 
Toate acestea sunt „teme recurente în opera po-
etică îndeosebi”, remarcă cercetătorul, ceea ce 
observase cândva și Petru Creția, amânând să 
adâncească respectivul fenomen al „recuren-
ței”: „M-a îndemnat însă pe mine s-o explorez, 
considerând-o utilă și neabordată de istoria lite-
rară decât sporadic și superficial: abia de-ncol-
țesc, ici-colo, câteva locuri comune: iubita din 
Ipotești, natala vâlcioară etc.”  

Adevărul e că intuițiile dlui Valentin Coșe-
reanu sunt cât se poate de oneste și argumen-
tate, dincolo de posibila reținere a unora privind 
această critică istorico-biografistă. Autorul, con-
form tezei sale, identifică în universul operei 
eminesciene anumite imagini reiterate, anu-
mite metafore obsesive, ba chiar complexe ima-
gistice întregi, teme și motive recurente, ceea ce 
în procesul de creație și potrivit psihologiei ar-
tistice sunt fapte ce țin de domeniul evidenței și 
deopotrivă explicabile, în măsura în care co-
mentariul, sprijinit de biografie, vine să lumi-
neze din noi unghiuri de vedere opera. Desigur, 
teza e validă, iar „probele” sunt uneori atât de 
evidente încât nu lasă loc de discuții și aproxi-
mări...  

Alteori, având în vedere complexitatea 
spiritului creativ eminescian, avem a face cu 
prelucrări succesive și cu așa-zise „actualizări” 
de situații, în care imagini mai vechi concurează 
cu altele mai recente, sfârșind prin a coagula 
într-un text construit pe o temă, pe un motiv, pe 
aluzii ușor transparente, pe metafore-simbol 
obsedante (a se revedea: Charles Mauron – „Des 
métaphores obsédantes au mythe personnel”, 
1962), în cadrele unei creații de excepție în care 
trecutul și prezentul se oglindesc unul în altul, 
precum imaginile din două oglinzi așezate față 
în față. 

„Desculț în iarba copilăriei” este un exer-
cițiu de critică nu numai biografistă, ci și de her-
meneutică în marginea unor probe biografice 
indubitabile, dezvăluind o pasiune verificată și 
un fin simț al lecturii, de o asociativitate 

interpretativă reflexivă care luminează în multe 
privințe atât textele comentate cât mai ales acea 
psihologie a creației, un fel de psiho-critică radi-
ografiind sufletul unui creator de geniu. 

* 
Următorul interviu este cel acordat de 

POMPILIU CRĂCIUNESCU (n. 22 aug. 1963, Bră-
tuia, com. Dănești-Gorj), la Connecticut, în USA, 
unde acesta se afla în interes cultural-științific, 
conferențiind despre „literatura, arta și cultura 
românească”. Nepot (dinspre mamă) al ilustru-
lui filosof al culturii și profesor madrilean Ge-
orge Uscătescu, gorjean din Curteana, dl Pompi-
liu Crăciunescu își face studiile liceale la Dro-
beta Turnu-Severin, apoi Filologia la Timișoara. 
A petrecut, după obținerea doctoratului și 
printr-un concurs specific, patru ani în Franța, la 
Universitatea „Jean Monnet”, ca atașat în cadrul 
Ministerului Educației și Cercetării, promovând 
„limba română și cultura națională”. Și totodată 
venind în contact cu studiile privind transdisci-
plinaritatea. A fost preocupat de eminescologie 
pe latura hermeneuticii, în „sfera manuscriselor 
eminesciene”, ținta căutării sale ținând de „noo-
logia abisală, manifestă în universul bruionar, în 
ideea găsirii aici a unui „pivot de ralianță, inevi-
tabil dinamic-contradictoriu”, astfel ajungând la 
„transdisciplinaritate”, disciplină încă necunos-
cută în România la mijlocul anilor 1990, când își 
elabora teza de doctorat. Pentru astfel de cerce-
tări, autorul a fost recompensat cu premii la di-
ferite festivaluri. Începând din 2002 Participă 
împreună cu prof. D. Irimia la un prim colocviu 
de eminescologie la Ipotești, cunoscându-l pe 
pasionatul director al Centrului de Cercetări – 
„Mihai Eminescu” – Memorialul Ipotești, cu care 
va avea o rodnică și ireproșabilă colaborare. În-
suși va semna cărți de eminescologie apreciate, 
precum „Eminescu. Paradisul infernal și tran-
scosmologia” (2000/ 2018), conturând o vizi-
une transgresivă despre lume, „Vintilă Horia. 
Transliteratură și realitate” (2008, 2011), „Vin-
tilă Horia, un gânditor pentru mileniul trei” 
(2017), volum coordonat împreună cu Georgeta 
Orian, „Teze & Cărți”, 2020, (volum premiat de 
Academia Română), „Strategiile fractale” (2013, 
2019), o carte de hermeneutică transdiscipli-
nară... 

Prozatorul, dramaturgul, poetul, istoricul 
și criticul literar CONSTANTIN CUBLEȘAN (n. 16 
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mai 1939, Cluj) promite să fie „cât mai concen-
trat” în răspunsurile sale. A început liceul la Hu-
edin și-l va continua la Cluj, avându-l ca profesor 
de limba română, vreme doar de un an, pe Ion 
Desideriu Sîrbu, amicul lui Blaga, tocmai înde-
părtat de la catedra universitară. Acesta i-a sti-
mulat lecturile și l-a îndrumat către Cenaclul Fi-
lialei Scriitorilor din Cluj. A urmat apoi „Secția 
Rusă” la Facultatea clujeană (începând din 
1955), începându-și colaborarea literară la zia-
rul „Făclia”, apoi la „Steaua” și „Tribuna”. După 
absolvire este angajat la Radio Cluj ca reporter, 
apoi ca redactor de emisiuni culturale. După pa-
tru ani este transferat la revista „Tribuna”, la 
secția de critică literară. A debutat cu povestiri 
SF în 1968, prima carte de poezii apărându-i în 
1993. Întrebat despre „întâlnirile” literare cu 
ajutorul „aplicației Zoom”, intervievatul își de-
clină abilitatea spunând că „nu știu ce este acela 
Zoom”, fiind „de modă veche”... Deși este atot-
prezent cu critică literară, dl Cubleșan a conti-
nuat să scrie proză științifico-fantastică și pese 
de teatru, unele reprezentate pe scenele patriei 
(Cluj, Timișoara, Sibiu, Baia Mare, Brașov, Boto-
șani, Oradea etc.). Vreme de 17 ani a fost profe-
sor universitar la Universitatea „1 Decembrie 
1918” din Alba Iulia, a condus doctorate – „ex-
periența mea în evaluarea critică a literaturii ro-
mâne le-a fost de folos studenților și doctoran-
zilor mei”. A dedicat cărți de cercetare unor cu-
noscuți scriitori români (Blaga, Rebreanu, Sado-
veanu, Pavel Dan, Augustin Buzura, D.R. Po-
pescu, Eugen Ionescu, Emil Cioran, Mihai Emi-
nescu, Ion Creangă, C. V. Gheorghiu, Ion Druță 
ș.a. De amintit și dicționarele de personaje din 
dramaturgia lui Caragiale, Blaga și Mihail Sebas-
tian... 

Dintre toți, pe Eminescu l-a citit și îl citește 
în continuare „cu mare plăcere”, urmărind de 
mai bine de douăzeci de ani „cam tot ce s-a scris 
despre viața și opera lui Mihai Eminescu”, co-
mentarii adunate în 11 volume. Recent la „Juni-
mea” a apărut volumul „Defăimarea lui Emi-
nescu”, așteptând „reacțiile”... 

Întrebat de proiecte, criticul spune că „la 
vârsta mea de 83 de ani nu mă pot angaja la 
mari proiecte pentru viitor”, dar „câte o carte pe 
an” tot mai poate să publice, în ciuda sănătății 
precare (având probleme cu picioarele, „umblu 
doar cu cadrul, așa că nu pot participa la 

activități în oraș sau în țară”... Și ultima convin-
gere împărtășită: „Urez tuturor multă sănătate 
și să nu-și piardă entuziasmul. Să scrie, urmând 
îndemnul lui Ion Heliade Rădulescu. Poate că to-
tuși cărțile o să rămână în urma noastră ca măr-
turii ale strădaniilor noastre de a menține treaz 
interesul pentru cultura națională... Ce-o da 
Domnul...” 

Alte două interviuri sunt luate dr. MIHAI 
GANEA (n. 4 aug. 1940, Frauenbach/ Baia 
Mare), „scriitor și jurnalist european de limbă 
română”, și profesoarei de limba latină VIRGI-
NIA PARASCHIV. A urmat școlile la Baia Mare și 
Facultatea de Medicină Generală din Cluj, deve-
nind medic chirurg, specialist în chirurgie gene-
rală, obstetrică/ ginecologie, ortopedie etc. A 
predat și în învățământul universitar (kinetote-
rapie, la Bacău). 

Întrebat de legătura dintre Om/ Individ și 
Creator / Dumnezeu, dr. Ganea crede că „în uni-
vers, există ceva mai măreț decât omul” („Dum-
nezeu este totul și totul este Dumnezeu” – 
aceasta este „convingerea care mă ține în viață 
și mă călăuzește pretutindeni”). 

Intervievatul a suferit mult din cauza regi-
mului comunist, încă din copilărie când tatăl „a 
fost arestat de către comuniști” și condamnat 
politic (Securitatea găsise în casa lor poze cu Re-
gele Mihai, regina Elena și mareșalul Anto-
nescu)... El însuși a suferit o condamnare la Baia 
Mare (ca „dușman al poporului”, „burghez și im-
perialist anglo-american”), rămânând să de-
pună mărturie „prin cărțile mele de literatură, 
biografice, documentare”... Arestarea politică a 
tatălui în perioada stalinistă, „asasinarea frate-
lui mai mic prin decapitare” la doar 20 de ani, 
„exterminarea mamei mele la Sighetul Marma-
ției”, „arestarea mea când eram student” și în-
temnițarea la Aiud, condamnarea pentru „avort, 
fictiv”, refuzul de a fi încadrat ca medic specialist 
chirurg, marginalizarea, atitudinea ostilă și ire-
verențioasă pe plan socio-profesional – toate 
acestea constituie capitole de viață amară, sfâși-
ată și „furată” de regimul comunist, totul fiind 
evocat amănunțit în lucrările sale. 

Numai din dosarele de urmărire informa-
tivă (DUI) pline de ticăloase denunțuri imagi-
nare „am scos o carte în cinci volume”... Sunt 
vreo 600 de nume inserate la sfârșitul volumu-
lui al cincilea al cărții „Testamentul filozofic”... 
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„Am fost și voi muri indezirabil și nonconfor-
mist”, mărturisește dr. Mihai Ganea, semnatarul 
unor cărți de poezie și proză, iubitor de pian și 
orgă. Pentru contribuția „substanțială” la dez-
voltarea limbii, literaturii, medicinei și artei, a 
fost distins cu multe premii și diplome, înce-
pând din 2003, de asociații, societăți, fundații, 
consilii administrative... Mai puțin de USR, orga-
nizată, zice dr. Ganea, „după modelul unionist 
sovietic”, începând cu ARLUS... Spune că „i s-a 
propus” să intre în Uniune, „dar a refuzat politi-
cos” – fapt evocat în proza „Cum am ratat intra-
rea în USR, adică Uniunea Sovietelor Restante”... 
Dr. Mihai Ganea are, desigur, o altă psihologie, 
socotindu-se „scriitor și jurnalist european de 
limbă română”... Chiar așa să fie, ne întrebăm 
noi, ca membru din 2007 al acestei Uniuni de 
creație, care nimănui, odată devenit membru, 
nu-i dă mai mult talent și pricepere decât are?! 

Cel din urmă interviu este acela cu lati-
nista VIRGINIA PARASCHIV (n. 11.08.1947, Bu-
zău, într-o familie modestă), petrecându-și copi-
lăria și adolescența într-o societate comunizată, 
stalinistă. A urmat Facultatea de Limbi Clasice, 
în speță Limba și Literatura Latină, predând 
concomitent la mai multe licee și școli generale 
din Focșani, după 1989 făcând ani buni și na-
vetă, la Adjud. „Dragostea de copii a fost punctul 
meu de rezistență”, mărturi-
sește intervievata, fă-
cându-ne cunoscute succe-
sele cu elevii pregătiți de 
d-sa la olimpiade naționale și 
chiar internaționale (la Ar-
pinum, în Italia). A fost o 
vreme, în 1990, consilier-șef 
al Inspectoratului pentru 
Cultură Vrancea, dar „tot la 
școală m-am întors”... 

Sunt evocate și unele 
dispoziții actoricești ale pro-
fesoarei (încă din facultate, 
în roluri de contestatari sau 
de avangardă), jucând fie pe 
Martine, soția lui Sganarelle, 
din comedia molieriană „Le 
médecin malgré lui”, fie rolul 
Efimiței din „Conu Leonida” 
a lui Caragiale.... Ea însăși au-
toare de teatru, profesoara 

Paraschiv a publicat și critică de arte plastice, 
cunoscându-i pe artiștii din Colonia de Pictură 
de la Baia Mare. După moartea cetățeanului non 
grata prof. filolog Florin Paraschiv, la 4 august 
2009, autor printre altele al unor „Eseuri anaba-
sice” (2003) și al „Hermeneuticii duhului ol-
tean” (2008), soțul Virginiei încă din 1970 și fiu 
al fostului deținut politic Vasile Paraschiv, dem-
nitar al statului român, cu ani grei de pușcărie și 
ocnă, cu deportare în Bărăgan, profesoara Virgi-
nia Paraschiv s-a recăsătorit în 2010 cu dr. Mi-
hai Ganea, director al Editurii „Transilvania”, 
unde a tipărit o parte din opera faraonică ră-
masă de la fostul soț Florin Paraschiv, eseist de 
forță hermeneutică, autor al unor interesante 
eseuri publicate după 1989, printre care trebuie 
amintite neapărat „Trei Europe în rosturi și ros-
tire” (1998) și „Romania în disperare tempe-
rata” (2001). 

Împreună cu actualul soț, dr. Mihai Ganea, 
coordonează programul de tipărituri, „cărțile lui 
Florin Paraschiv” și seria documentară din „Tes-
tamentul Filozofic” al dr. Ganea, în cinci volume, 
după imensul material documentar scos de 
acesta din arhivele CNSAS („la redactarea și pu-
blicarea acestor cărți am participat energic, ani 
de zile, fără preget”)... Deși pe dr. Mihai Ganea 
toată viața l-a urmărit „dosarul politic”, „Poetul 

și Prozatorul Mihai Ganea nu 
a putut fi înfrânt”, mărturi-
sește „magistra” / latinista 
Virginia Paraschiv. 

În general, seria de in-
terviuri „Portrete românești 
de peste Ocean”, începută cu 
volumul I în 2019 și aflată, 
iată, la volumul al VI-lea, 
adică în deplină desfășurare, 
propune câteva zeci de des-
tine din varii domenii de ac-
tivitate (literatură, artă, jur-
nalistică ș.a.), relevând con-
tribuția substanțială adusă 
de aceștia la „dezvoltarea ar-
tei, limbii și culturii româ-
nești”, precum și „experiența 
obținută de-a lungul vieții, 
împărtășită astfel indirect de 
către persoanele intervie-
vate”.  
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Aceste portrete „de peste Ocean” realizate 
de autoarea care trăiește la New York constituie 
deopotrivă o legătură permanentă cu Țara, iar 
noțiunea de „Ocean”, cum constata în răspunsul 
său Pompiliu Crăciunescu, „nu desparte (lumi), 
ci apropie (axiologic), fiecare parte a sa fiind... 
ceea ce este.” Ar fi vorba, prin această sintagmă 
„peste ocean”, de „dichotomia dincoace / din-
colo, atenuându-i reducționismul din reprezen-
tările obișnuite.”  

Oricum, socotim că între cele 28 de vo-
lume ale d-sale, publicate până acum, seria de 
„portrete românești de peste ocean” este, din-
colo de opera personală propriu-zisă (poezie și 
proză), una de mai larg interes, care va intra în 
bibliografiile celor intervievați, rămânând ca 
timpul să valideze ad personam și ad litteram 
contribuția fiecăruia în parte. 

Tg.-Jiu, 9 august 2022 
 

 

Emanuel STOICA (Suedia) 

O CARTE LA MÂNA A DOUA:  ÎN LUMEA RELIGIILOR 

DE PE DRUMUL MĂTĂSII 
 
 
 
 
 

arile religii ale lumii ar fi arătat diferit 
de felul în care ni se înfățișează astăzi, 
fără prezența unei realități istorice – ca-

racterizată de procese culturale, economice și 
sociale extrem de complexe – care a primit, pe 
la sfârșitul secolului XIX, denumirea „Drumul 
Mătăsii”. Aceasta ar putea fi o primă constatare, 
surpriză pentru unii dintre cititori, în urma lec-
turii cărții de care propun să ne apropiem. Nu în 
ultimul rând, pare importantă redescoperirea 
importanței rolului civilizației iraniene în ecua-
ția extrem de sofisticată a evenimentelor des-
crise de lucrarea spre care ne îndreptăm aten-
ția. Cu acest din urmă aspect, mulți dintre noi 
suntem prea puțin familiarizați. Volumul asupra 
căruia ne aplecăm conține un ansamblu de ar-
gumente venind puternic în sprijinul ideii că 
moștenim de la civilizația iraniană mai mult de-
cât conștientizăm.  

Pe de altă parte, aproape tot ceea ce ne 
imaginăm despre mecanismul evoluției religii-
lor, ca laici, nespecialiști în istoria acestui dome-
niu, beneficiază de transformări importante, 
uneori radicale, după lectura cărții lui Richard C. 
Foltz, Religions of the Silk Road. (Overland 
Trade and Cultural Exchange from Antiquity 
to the Fifteenth Century). Multe mituri și tabu-
uri sunt disecate aici cu instrumentele istoriei și 

logicii, desființate ori aduse la nivelul de înțele-
gere bazată pe argument științific.  

Deși nu este cea mai potrivită opțiune 
atunci când începi să vorbești despre o carte, mi 
s-a părut remarcabilă constatarea că un titlu pe 
care l-am achiziționat în regim de anticariat cu 
20 de coroane suedeze, aproximativ 2 Euro, 
ajunge să fie vândut în magazinele virtuale din 
categoria Amazon de zece și chiar douăzeci de 
ori mai scump. Aceasta, în contrast cu aparența 
relativ modestă a cărții pe care ți-ai putea ima-
gina (doar o iluzie) că e posibil să o citești rela-
xat, în timpul unei călătorii de câteva ore cu tre-
nul.  

Volumul a fost scris, după cum mărturi-
sește autorul, cu gândul la studenții săi, ceea ce 
trimite imaginația și spre ipoteza în care cartea 
este adesea recomandată în mediul universitar, 
deci, foarte căutată. 

Din altă perspectivă, într-un context inter-
național în care interesul pentru clarificarea 
unor aspecte legate de mecanismele fenomenu-
lui religios are mize tot mai importante, cele 41 
de pagini (din totalul de 181) ocupate de note, 
bibliografie și index sunt un detaliu semnificativ 
în ceea ce privește munca de cercetare depusă 
și, în consecință, recunoașterea de care se bu-
cură, concretizată, probabil, într-o cerere pe 
măsură. 

Înainte de a descinde în miezul subiectu-
lui, autorul creionează contextul istoric, alături 
de clarificări ale unor aspecte practice din viața 
celor care se încumetau să formeze faimoasele 

M 
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caravane, singurele formule organizatorice care 
ofereau o șansă reală de supraviețuire pe par-
cursul istovitoarei și periculoasei călătorii. Așa 
aflăm, caravanele de pe Drumul Mătăsii ajun-
geau uneori să fie formate chiar și din câteva mii 
de oameni. 

Pornind de la originea denumirii de „Dru-
mul Mătăsii”, inventată de germanul Ferdinand 
von Richtofen (5 mai 1833 – 6 octombrie 1905) 
(„Seidenstraße” în forma originală) lucrarea 
amintește, printre altele, faptul că este vorba, de 
fapt, despre o rețea de drumuri, în general cu un 
parcurs de la Est la Vest, cu ramificații în sudul 
Iranului, nordul stepei eurasiatice și în sud, 
peste Hindu Kush, spre subcontinentul indian. 

Începuturile Drumului Mătăsii sunt pre-
zumate, în general, a coincide cu misiunea lui 
Chang-ch´ien, trimis spre teritoriile vestice în 
139 î.e.n. de către împăratul Wu-ti, din dinastia 
Han, pentru a încheia o alianță cu un popor no-
madic indo-european cunoscut chinezilor sub 
numele de yuch-chih, împotriva unei alte confe-
derații a stepelor numită de chinezi Hsiung-nu 
(posibil predecesori ai hunilor, speculează auto-
rul) care efectuau constant raiduri greu de oprit 
chiar și de prezența Marelui Zid. Chiar dacă mi-
siunea nu a avut succes, informațiile din timpul 
celor treisprezece ani de peregrinări au sugerat 
împăratului noi oportunități de comerț. La scurt 
timp după aceste evenimente, comercianții chi-
nezi înfruntau dificultățile călătoriei spre Vest 
prin coridorul Gansu, în jurul deșertului Takla 
Makan și în Asia Centrală.  

Dincolo de evenimentele consemnate de 
surse chinezești, probabil, comerțul trans-asia-
tic a legat Vestul de China înainte de dinastia 
Han. Mătasea a fost găsită în Egipt din jurul anu-
lui 1000 î.e.n. iar în Europa, aproximativ 300 de 
ani mai târziu, amintește Richard Foltz. 

Una dintre ideile interesante, de mare im-
portanță subliniate de autor: „Drumul Mătăsii a 
fost mai mult decât un canal de-a lungul căruia 
religiile au intrat în Est; el a constituit un rit de 
trecere formativ și transformativ. Nici o religie nu 
apare neschimbată la sfârșitul acelei anevoioase 
călătorii.” 

Cartea nu se atașează de speculații teolo-
gice, de aspecte metafizice ori judecăți de va-
loare pe marginea diverselor religii care s-au 
perindat pe Drumul Mătăsii. Prezența acestora 

în geografia faimoaselor rute comerciale din ve-
chime este analizată fără patimă, cu instrumen-
tele științei.  

„...această carte spune povestea felului în 
care religiile au însoțit comercianții și bunurile 
lor pe parcursul rutelor de negoț de-a lungul 
Asiei, în timpurile pre-moderne. Este o poveste a 
permanentelor mișcări, întâlniri, reacții reci-
proce, adaptări, schimbări și conversii culturale”, 
precizează autorul. 

Pe parcursul lecturii, bucuria întâlnirii cu 
detalii care ajută la o mai bună înțelegere a me-
canismelor intime sociale, economice, etc. aflate 
la baza acestei combinații unice dintre comerț și 
religie intră în competiție doar cu cea oferită de 
ridicarea (argumentată) a vălului unor stereoti-
pii și prejudecăți construite de-a lungul timpu-
lui, fie în relație cu Drumul Mătăsii, fie cu o reli-
gie sau alta ori cu diversele popoare și culturile 
din acel context istoric și religios extrem de 
complex.  

Volumul indică la cuprins șapte capitole 
principale, dar cititorul va constata pe parcursul 
lecturii că ele sunt marcate de subdiviziuni care 
conduc spre cunoașterea unor elemente de nișă 
legate nu atât de pasiunea pentru detaliu a au-
torului cât de nevoia unor precizări structurate, 
patronate de rigoare științifică. Astfel avem: 
1-The Silk Road and Its Travelers; 2-Religion 
and Trade in Ancient Eurasia; 3-Buddhism 
and the Silk Road; 4-A Refugee of Heretics: 
Nestorians and Manichaeans on the Silk 
Road; 5-The Islamization of the Silk Road; 
6-Ecumenical Mischief; 7-A Melting Pot No 
More. 

Ce putem afla despre autorul volumului 
Religions of the Silk Road? 

Specialist în istoria civilizației iraniene, Ri-
chard Foltz este profesor la Universitatea Con-
cordia din Montreal, Canada, dar a predat și la 
Kuwait University, Brown University, Columbia 
University, și University of Florida. A obținut un 
doctorat în Istoria Orientului Mijlociu la Har-
vard University precum și specializări în litera-
tură persană și lingvistică aplicată, la Universi-
tatea din Utah. De asemenea, Richard Foltz sem-
nează ca autor și coautor a cel puțin unsprezece 
cărți. Dintre acestea, în ordine cronologic des-
crescătoare:  
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A History of the Tajiks: Iranians of the 
East, London: Bloomsbury, 2019; 

Iran in World History, New York: Ox-
ford University Press, 2016; 

Religions of Iran: From Prehistory to 
the Present, London: Oneworld, 2013; 

Religions of the Silk Road: Premodern 
Patterns of Globalization, ediția a doua, revi-
zuită, New York: Palgrave Macmillan, 2010; 

Animals in Islamic Tradition and Mus-
lim Cultures, Oxford: Oneworld, 2006; 

Environmentalism in the Muslim 
World, New York: Nova Science, 2005; 

Spirituality in the Land of the Noble: 
How Iran Shaped the World's Religions, Ox-
ford: Oneworld, 2004; 

Editor principal (cu Frederick M. 
Denny și Azizan Baharuddin), Islam and 
Ecology: A Bestowed Trust, Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 2003; 

Worldviews, Religion, and the Envi-
ronment: A Global Anthology, Belmont, CA: 
Wadsworth Thomson, 2003; 

Mughal India and Central Asia, Ka-
rachi: Oxford University Press, 1998; 

Conversations with Emperor Jahangir, 
translated from the Persian by Richard 
Foltz, Costa Mesa: Mazda Publishers, 1998. 

Profilul marilor religii ale lumii, așa cum le 
cunoaștem astăzi, s-a conturat și sub influența 
interferențelor din arealul traseului Drumului 
Mătăsii, jucător al unui rol extrem de important 
în acest proces. Acestei con-
statări, foarte probabil sur-
prinzătoare pentru mulți din-
tre noi, i se adaugă numeroase 
altele, spectaculoase, puțin 
sau deloc cunoscute, dezvălu-
ite în volumul „Religions of 
the Silk Road„. Încercarea de 
a rezuma câteva dintre ele 
este o provocare, din cauza di-
ficultății selecției. Aș menți-
ona, totuși, la debutul unei as-
tfel de incursiuni, o mirare 
personală. Nu știam, înainte 
de a descoperi cartea lui Ri-
chard Foltz, că au existat co-
munități de religie mozaică în 
China antică. Pe baza unor 

descoperiri arheologice, se pare, comunitatea 
evreiască din China a fost fondată înainte de 
sfârșitul secolului al III-lea î.e.n. existând suges-
tii că procesul a început încă din timpul regelui 
David, iar descoperirea unei bucăți de mătase 
mai veche cu 1000 de ani decât Drumul Mătăsii 
în Egipt ar împinge această datare mult mai de-
vreme. 

Influența persană (autorul o numește ira-
niană) asupra marilor religii este o constantă 
subliniată în cartea semnată de Richard Foltz. 
Astfel, idei precum „zilele din urmă”, credința 
într-un salvator mesianic, învierea din morți, ju-
decata de apoi, sunt câteva exemple de noțiuni 
pe care iudaismul apoi creștinismul și islamul se 
pare că le-au împrumutat de la persani. Concep-
tele de „paradis ceresc” (persana veche – paira 
daeza) și iadul ca pedeapsă pentru păcătoși se 
regăsesc, de asemenea, în vechea religie irani-
ană dar nu și în sursele israelite de dinainte de 
perioada babiloniană. Conceptele de îngeri și 
demoni par să derive din credințele iraniene, in-
dică autorul, adăugând și alte exemple de idei 
persane transferate în religia mozaică ajunse 
apoi în creștinism sau islam. Mai mult, sunt pre-
zentate argumente în direcția faptului că unele 
concepte iraniene au fost împrumutate chiar și 
de taoism. Toate acestea, desigur, având drept 
catalizator interacțiunile prilejuite de Drumul 
Mătăsii. 

O altă constatare interesantă, cea legată 
de apariția misionarilor pe Drumul Mătăsii și de 

ordinea apariției lor, odată cu 
religiile care practicau proze-
litismul. Primii – budiștii apoi 
creștinii și maniheiștii iar în fi-
nal, musulmanii sufiți s-au ală-
turat caravanelor care-i tran-
sportau împreună cu „bunu-
rile spirituale” spre noi terito-
rii. 

Pe măsură ce tradițiile 
religioase transportate pe 
Drumul Mătăsii s-au împrăș-
tiat și au prins rădăcini de-a 
lungul traseului, călătorii au 
fost tot mai adesea în măsură 
să întâlnească coreligionari, 
chiar și în cele mai îndepărtate 
și izolate locuri, care le puteau 
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oferi ajutor și cărora, în schimb, le aduceau o le-
gătură cu lumea din exterior. 

Fenomenul pelerinajului a apărut similar. 
Odată ce budism ul a pătruns în China, budiștii 
chinezi au simțit nevoia unui contact direct cu 
sursa tradiției lor, în India. În timp, au apărut și 
budiști japonezi sau coreeni în acest pelerinaj. 
În plus, surprinzător, aflăm din cartea lui Ri-
chard C. Foltz că, începând cu secolul XIII, turcii 
creștini din Mongolia făceau pelerinaje spre Pa-
lestina. 

Autorul ne arată că din secolul X și chiar 
mai devreme, învățații sufiți s-au alăturat cara-
vanelor Drumului Mătăsii pentru a răspândi in-
terpretarea lor asupra Islamului în Asia Cen-
trală și China. Succesul lor s-a datorat, probabil, 
mai mult carismei personale decât învățăturilor 
de credință propovăduite. Adesea, acestor per-
sonaje li se atribuiau puteri miraculoase iar dis-
cipolii ridicau altare în onoarea lor, devenite ul-
terior locuri de pelerinaj.  

Pe de altă parte, sistemele religioase ante-
rioare, cel iranian și ebraic, care au pornit spre 
acest drum estic nu practicau prozelitismul. 

Chiar și așa-numitele religii misionare au 
câștigat adepți cel puțin la fel de mult datorită 
faptului că aveau prestigiul unor tradiții străine, 
cosmopolite, cât prin prozelitismul activ. În le-
gătură cu acest aspect, Richard Foltz îl mențio-
nează pe istoricul Jerry Bentley care a caracteri-
zat fenomenul drept „convertire prin asociere 
voluntară”. Conform acestei interpretări, comu-
nitățile locale, în special din zone izolate, ar 
tinde să vadă comercianții străini ca fiind legă-
tura lor cu lumea din exterior, o lume care nu 
era greu de imaginat ca fiind mult mai avansată 
și civilizată de-cât așezările în care se trăia izo-
lat. De asemenea, orice localnic care adopta sim-
bolurile culturale ale străinilor, religia fiind un 
exemplu vizibil în mod special, putea să se simtă 
și era privit de ceilalți ca fiind mai conectat lumii 
exterioare mai avansate. Argumentul practic al 
menținerii unor legături cât mai puternice la 
distanță cu partenerii de afaceri a fost impor-
tant pentru comercianți, un liant puternic con-
stituindu-l religia. 

„Existența rutelor comerciale și activitatea 
comercială neîntreruptă legând diverse culturi 
din timpuri străvechi a însemnat că ideile religi-
oase (precum tehnologia și alte aspecte 

culturale)s-au putut răspândi cu ușurință de-a 
lungul rețelelor de comerț răspândite în Eurasia. 
Într-adevăr, asemeni apei curgătoare care gă-
sește albii libere, această răspândire a fost proba-
bil inevitabilă. Dar relația religie – comerț a avut 
efect de consolidare reciprocă. De exemplu, ex-
pansiunea budismului a produs o creștere a cere-
rii de mătase care a fost folosită în ceremoniile 
budiste stimulând astfel în continuare activitatea 
de schimburi la distanță care a facilitat răspândi-
rea budismului, în primul rând.”  

După ce ne familiarizează cu diferitele 
școli timpurii de gândire ale budismului precum 
și anumite divergențe dintre acestea, Richard 
Foltz menționează o legendă potrivit căreia pri-
mele contacte ale budismului cu Drumul Mătă-
sii ar fi avut loc chiar în timpul vieții lui Buddha, 
legenda relatând călătoria a doi frați comerci-
anți din Bactria (medievalul Balkh, în nordul Af-
ganistanului) purtând numele de Tapassu și 
Bhallika vizitându-l pe Buddha în cea de-a opta 
săptămână după iluminarea acestuia și deve-
nindu-i imediat discipoli. Potrivit poveștii, cei 
doi s-au întors în Balkh și au construit un tem-
plu dedicat lui Buddha. Chiar dacă nu există do-
vezi care să confirme această relatare, aflăm că 
regiunea a devenit un centru important al bu-
dismului până la cucerirea musulmană, în seco-
lul al VII-lea, în pragul cuceririi arabe, fiind con-
semnată de către un călugăr chinez, în partea de 
nord a actualului Afganistan, existența a peste 
100 de mănăstiri și 3000 de călugări budiști. 

Captivante sunt detaliile legate de influen-
țele grecești asupra budismului, determinate de 
prezența administrației helenice lăsată moște-
nire de cuceririle lui Alexandru Macedon. Astfel, 
Herakles cu piele de leu servește ca model pen-
tru Vajrapani, un protector al lui Buddha. Imagi-
nea răpirii lui Ganymede de către Zeus în chip 
de vultur a devine o poveste budistă, Sus-
sandi-jataka, povestea unui bodhisattva care, 
îndrăgostit de o femeie măritată, ia forma păsă-
rii Garuda pentru a o transporta iar imaginea 
apare în picturile și sculpturile budiste de-a lun-
gul subcontinentului indian și a Drumului Mătă-
sii până în China, croindu-și drum și în arta Sa-
saniană, unde primește o interpretare zoroa-
striană. Desigur, e nelipsită influența iraniană 
pentru ca, mai târziu, din nou, surpriză, poves-
tiri despre viața lui Buddha par să conțină 
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elemente evreiești și creștine, chiar și Calul Tro-
ian se transformă într-o poveste budistă indi-
ană, devine un elefant de lemn, dar asediatul nu 
cade în capcană, spre deosebire de Troia. 

Richard Foltz ne oferă detalii și despre so-
sirea budismului în China, mișcările budiste târ-
zii ori despre persecuțiile la care budismul a fost 
supus în urma cuceririlor musulmane, ajun-
gându-se ca – urmare a dominației adepților lui 
Mahomed asupra Drumului Mătăsii – drumul 
pelerinilor dintre India și China să devină tot 
mai dificil, apoi, prin cea de-a doua jumătate a 
secolului al XI-lea, contactele să se rupă. În acest 
fel, izolat de sursele indiene, budismul din estul 
Asiei pornește pe drumul său.  

Nu mai puțin fascinantă este incursiunea 
în lumea nestorienilor și maniheilor pe Drumul 
Mătăsii.  

Pornind de la constatarea că grupurile 
umane tind să se grăbească spre autodefinire 
mai ales când sunt provocate de ceva ce s-ar pu-
tea să fie dar, de teama pierderii identității, tre-
buie să demonstreze că nu sunt, adăugând pre-
cizarea că de aceea sistemele de credințe din so-
cietățile tradiționale apar adesea frustrant de 
flexibile și inclusive observatorilor moderni cu 
gândire descriptivă, Foltz subliniază că „în reli-
gie, preocuparea legată de distincția dintre „noi” 
și „ei” este o caracteristică a clasei preoțești” iar 
„disputele doctrinare ale perioadei timpurii a 
Erei Noastre sunt inseparabile de suporterii poli-
ticii cărora li s-au aliniat.” 

„Când o parte s-a dovedit mai puternică, ri-
valii au fost declarați eretici. Aceasta a deschis 
drumul persecuțiilor, interdicțiilor, chiar execuți-
ilor. În cazul a două mișcări care s-au dovedit ex-
trem de importante pentru istoria lumii, învinșii 
au ales exilul care le-a asigurat supraviețuirea 
pentru încă o mie de ani, chiar unele perioade de 
succes. Frapant este faptul că fiecare dintre ele a 
urmat același tipar, s-a îndreptat spre est pentru 
a fi în afara oricărui pericol. Canalul logic pentru 
această migrație spre est, așa cum am văzut, a 
fost să se alăture caravanelor Drumului Mătă-
sii.”...”Disputele doctrinare în interiorul bisericii 
creștine timpurii au fost o reflecție a luptei pentru 
supremație între apărătorii la nivel înalt ai dife-
ritelor interpretări și astfel având tendința de a fi 
identificați cu anumite baze de putere regională.”  

Autorul descrie aproape cinematografic 
controversa dintre diofiziți (așa-numita școală 
de la Antiohia care considera că Cristos e alcă-
tuit din două persoane distincte, una umană și 
una divină coexistând în persoana lui Isus la fel 
cum Spiritul lui Dumnezeu a coborât asupra 
profeților evrei) și rivalii monofiziți (asociați cu 
teologii din Alexandria, spunând că Cristos a 
fost eternul Logos Divin, încarnat ca ființă 
umană- că a fost Dumnezeu trăind în condiție 
umană). Acest conflict s-a exprimat la începutul 
secolului al V- lea în termenii unei dispute des-
pre cum ar trebui descrisă Maria, ca „Purtătoare 
a lui Hristos” (hristotokos) sau ca Mamă a lui 
Dumnezeu (theotokos). 

Când episcopul sirian Nestorius a fost de-
semnat Patriarh de Constantinopol, în 428, a 
răspândit viziunea antiohiană pe care a rezu-
mat-o spunând că „nu și-l poate imagina pe 
Dumnezeu ca pe un băiețel.” Nestorius a primit 
reacția ostilă a Patriarhului Chiril al Alexandriei. 
Acestea, în contextul în care împăratul Flavius 
Theodosius (401 – 450) cunoscut sub numele 
de Teodosie II îl agrea pe Nestorius, dar sora sa 
Pulcheria îl disprețuia. Cunoscând faptul că 
aceasta din urmă are o influență enormă asupra 
împăratului, Chiril a făcut din ea o țintă a propa-
gandei împotriva lui Nestorius.  

În 431, împăratul a convocat un Sinod 
care să stabilească terminologia potrivită pen-
tru Maria, desemnându-l pe Chiril să prezideze 
adunarea la care poziția antiohiană a fost de-
nunțată ca eretică. De fapt, antiohienii au refu-
zat să participe. Sub presiunea Pulcheriei, împă-
ratul l-a sprijinit pe Chiril iar Nestorius a fost 
destituit și exilat în Egipt. Învățătura antiohiană 
fiind dominantă în Siria și țările din est, o mare 
parte a eparhiei nu a recunoscut autoritatea lui 
Chiril, formând Biserica Răsăritului cu scaunul 
la Cresiphon, (lângă Bagdadul modern) capitala 
Imperiului Persan Sasanian. Aceasta a implicat 
o respingere a autorității împăratului bizantin, 
iar din acel moment biserica nestoriană s-a 
identificat cu lumea persană, în opoziție cu cea 
bizantină. Dar, chiar dacă la un moment dat un 
general creștin a condus armata sasaniană îm-
potriva celei bizantine, viața creștinilor nu a fost 
ușoară, sub presiunea constantă a magilor zo-
roastrieni care tindeau să-și lege autoritatea re-
ligioasă de cea politică a împăratului. În 
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perioadele când statul și magii s-au separat, 
creștinii și evreii au putut trăi în pace, adesea 
prosperând. Creștinii chiar erau pe punctul de a 
înlocui zoroastrianismul când a apărut islamul, 
în secolul VII.  

„Adoptarea creștinismului ca religie ofici-
ală în Imperiul Roman a avut două efecte majore 
asupra creștinismului iranian. Primul a fost că, în 
ciuda diferențelor ideologice cu biserica romană, 
creștinii din Iran erau suspectați de loialități stră-
ine, ducând adesea la persecutarea lor. Celălalt 
efect, creștinismul având sprijinul statului în Vest, 
disputele doctrinare tind să fie câștigate de păr-
țile beneficiind de sprijin guvernamental pe care 
îl pot folosi pentru a pedepsi pe cei care dețin in-
terpretări opuse. De asemenea, cetățenii romani 
care nu au trecut la creștinism se aflau adesea în 
pericol. Ca rezultat al persecuțiilor bisericești 
sprijinite de stat, mulți intelectuali fug din lumea 
mediteraneeană căutând adăpost în Imperiul Sa-
sanian. Mulți filosofi atenieni, medici sirieni și as-
trologi sabeani aleg acest traseu, spre beneficiul 
culturii sasaniene. Așa a devenit orașul Gundes-
hapur din sud-vestul Iranului noul așezământ al 
medicinei clasice grecești, filosofiei și astronomiei 
iar școala înființată aici era servită atât de de pă-
gâni cât și de creștini răsăriteni. Pentru următoa-
rele cinci secole, Gundeshapur a fost unul dintre 
cele mai mari centre științifice ale lumii. Când 
arabii musulmani au cucerit regiunea, la mijlocul 
secolului al șaptelea, au păstrat școala intactă și 
pentru încă două secole multe dintre mințile con-
ducătoare ale noii credințe islamice au primit 
educație acolo de la profesori creștini.” 

Foarte interesant este să aflăm și că turcii 
nomazi din Asia Centrală au fost creștinați în nu-
măr mare și învățați să scrie în alfabet siriac, de 
către nestorieni, primii preoți ai acestora fiind 
percepuți ca niște șamani.  

În ce privește succesul nestorienilor în 
China, în ciuda deschiderii arătate de unul din-
tre împărați, Hsuan-tsung, care a aprobat răs-
pândirea noii credințe în imperiu, după ce i-au 
fost traduse unele texte, conceptele și valorile 
complet străine care trebuiau comunicate au fă-
cut dificilă această misiune.  

„Pe de altă parte, însuși numele salvatoru-
lui creștin, care este Yishu în siriacă, suna în pro-
nunția vremii ca termenul chinezesc însemnând 
„un șobolan în mișcare”. De aceea, se pare că cea 

mai mare parte a comunității nestoriene din 
China consta în străini, la fel ca în cazul iudais-
mului și zoroastrianismului”, precizează autorul, 
potrivit căruia în anul 980 este menționată do-
cumentar dispariția creștinismului din China, 
pentru a fi reintrodus trei secole mai târziu, sub 
mongoli.  

Maniheismul, un termen pe care nu-l au-
zim prea des, face trimitere la religia inițiată de 
profetul Mani, născut în anul 216 și care ar fi 
avut două revelații, la vârsta de doisprezece și, 
apoi, la douăzeci și patru de ani. De importanță 
pentru evoluția sa pare a fi faptul că a crescut 
într-un mediu religios ascetic în care ideile creș-
tine și evreiești au fost plasate pe un fundal 
gnostic dualist. Influențele budiste au jucat un 
rol important în formarea gândirii sale religi-
oase, transmigrația sufletelor devenind o cre-
dință maniheană alături de structura comunită-
ții maniheene divizată în călugări bărbați și fe-
mei (aleși) și adepți laici (ascultătorii) care îi în-
trețineau.  
 Succesul mesajului lui Mani pare că s-a datorat 
efortului de a vorbi pe limba interlocutorilor, la 
propriu și la figurat, împrumutând idei, simbo-
luri și terminologie religioasă de la toate tradiți-
ile, un mecanism care face ca noul mesaj să pară 
mai degrabă o perfecționare a unui adevăr mai 
vechi, compatibil cu înțelegerea tradițională a 
oamenilor. Mani și discipolii săi au fost maeștri 
neegalați ai acestei tehnici, ne spune Richard C. 
Foltz.  

Privit în general ca un sistem gnostic, ma-
niheismul l-a prezentat pe Mani ca un profet cul-
minant al istoriei umane, urmându-i pe Zo-
roastru, Buddha și Isus iar cosmologia sa a pre-
luat figuri iraniene precum Zurvan, Ahura 
Mazda, Ahriman, spirite bune și rele îmbibate cu 
interpretări gnostice, spiritul fiind echivalat cu 
lumina iar materia cu întunericul, universul fi-
ind o scenă a luptei dintre bine și rău, cu binele 
reprezentat de particule de lumină strădu-
indu-se să se elibereze de răul materiei în care 
este prizonieră.  

„Cea mai vizibilă figură în mitologia mani-
heană este Isus. Mani se referă la sine însuși de-a 
lungul vieții ca „Apostolul lui Isus Cristos”. Isus al 
lui Mani ia trei forme, Isus Omul, Isus Sufletul Viu 
și Isus Splendoarea. Primul este Isus cel istoric al 
creștinilor, dar a cărui moarte pe cruce Mani o 
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consideră o iluzie. Al doilea este Isus care suferă 
(Jesus patibilis), forța binelui în forma de parti-
cule de lumină care sunt prinse în toate ființele 
vii. Isus Splendoarea, o conceptualizare împru-
mutată de la mandeeni, este întruparea Luminii 
care l-a vizitat pe Primul Om și se va întoarce ca 
Salvator la sfârșitul timpului.” 

Bucurându-se de popularitate în lumea 
mediteraneană încă din timpul vieții lui, religia 
lui Mani a fost persecutată ca religie „străină” 
persană încă înainte de devenirea creștinismu-
lui oficial în Imperiul Roman, iar după aceasta a 
fost considerată o amenințare și mai mare, din 
moment ce clama că este o formă esoterică, „mai 
adevărată” a creștinismului. În est, maniheismul 
s-a răspândit de-a lungul Drumului Mătăsii în 
Asia Centrală, Samarkand devenind centrul 
unei comunități timpurii și active. Folosindu-și 
abilitățile lingvistice, sogdienii de aici au tradus 
textele maniheene din siriacă, persană și parti-
ană în sogdiană și apoi în turcă și chineză. Dar 
succesul misionarilor maniheeni în China s-a lo-
vit de invidia budiștilor de la curtea imperială. 
Ca urmare, un edict imperial stipulează că pro-
pagarea maniheismului era permisă doar în 
rândul non chinezilor. Se poate concluziona, 
propune autorul, că maniheiștii au încercat să-și 
prezinte în est religia ca o formă ezoterică a bu-
dismului.  

În Iran, pe măsură ce puterea era tot mai 
strâns legată de clericii zoroastrieni, maniheiștii 
au fost nevoiți să se mute spre est, sub presiu-
nea persecuțiilor. 

Din 763 până în 840, maniheismul s-a bu-
curat de statutul de religie oficială, datorită tur-
cilor uiguri. Se pare că aceasta s-a datorat, prin-
tre altele, și faptului că nu era pe placul chinezi-
lor iar uigurii căutau să-și demonstreze inde-
pendența față de împărat dar și pentru a facilita 
comerțul cu Vestul prin intermediul sogdieni-
lor.  

Desigur, din tabloul complex al religiilor 
Drumului Mătăsii descris de Richard C. Foltz nu 
putea lipsi Islamul. Pentru a economisi spațiu, 
voi rezuma doar câteva dintre mențiunile ex-
trem de interesante din carte. 

Autorul subliniază importanța aspectului 
economic al expansiunii musulmane. 

„În timp ce, retrospectiv, atât musulmanii 
cât și non musulmanii au privit această 

expansiune timpurie ca pe un element de zel reli-
gios, armatele arabe ale timpului făceau doar 
ceea ce erau în mod natural obișnuite să facă, 
ceea ce condițiile economice ale țării lor îi con-
strângeau să facă. Ceea ce s-a schimbat a fost că, 
pentru prima dată, toate grupurile arabe din pe-
ninsulă au exclus posibilitatea de a face incursi-
uni împotriva altor grupuri arabe. Au fost forțați, 
de aceea, să facă ofensive de cucerire în altă 
parte. Noul lor concept religios ar fi putut, 
într-adevăr, să inspire atribuirea unui înțeles di-
vin succesului lor tot mai mare, dar și ceilalți fac-
tori au contribuit.”  

În acest context aflăm faptul că, inițial, 
arabii priveau Islamul ca o religie care le aparți-
nea doar lor iar Coranul ordona musulmanilor 
să răspândească dominația musulmană peste 
tot în lume dar nu instituise cerința de a răs-
pândi credința însăși. Impulsul original al răz-
boiului sfânt (jihad) ar fi fost acela ca niciun mu-
sulman să nu fie obligat să trăiască sub condu-
cerea necredincioșilor. O localitate care accepta 
să se supună autorității musulmane și să plă-
tească taxa jizya strânsă de la comunitățile pro-
tejate, „popoare ale Cărții”, creștinii și evreii, nu 
mai exista nevoia unei constrângeri pentru am-
bele părți. Precizările lui Richard C. Foltz pe 
această temă continuă în formulări aproape 
spectaculoase: 

„De fapt, arabii musulmani aveau motive 
puternice să nu-și dorească non-arabi care să se 
alăture credinței lor, din moment ce convertirea 
le afecta direct atât sursa de venit cât și distribu-
irea acestuia între musulmani. Invers, erau nu-
meroase motive pentru care non-musulmanii ar 
fi dorit să se alăture grupului conducător, lucru 
care putea cel mai evident fi simbolizat prin 
adoptarea credinței lor. În ciuda unei aparente 
rezistențe a elitei arabe, pe la începutul secolului 
al optulea, convertiții non-arabi începuseră, pro-
babil, să-i depășească numeric pe musulmanii 
arabi.”  

În perioada musulmană, comercianții 
evrei de pe Drumul Mătăsii, cunoscuți sub denu-
mirea de „radaniți”, aveau un statut privilegiat 
care le permitea să se miște liber între lumea 
creștină și cea musulmană, însă originea acestui 
sistem, spune autorul, trebuie căutată cel puțin 
câteva secole înainte de apariția Islamului, fiind 
extrem de dezvoltat în momentul în care 
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radaniții apar în scrierile islamice. Relațiile co-
merciale ale acestora cu turcii kazari din nordul 
regiunii caspice au făcut ca percepând benefici-
ile comerciale asociate cu statutul religios neu-
tral al radaniților, elita kazară să îmbrățișeze iu-
daismul, chiar dacă liderul lor suprem, kaganul 
și majoritatea populației și-au păstrat religia 
originală turcică șamanistă. În același context, 
islamizarea dinastiilor turcice și musulmanii 
chinezi sunt subiecte care nu au putut fi sepa-
rate de istoria Drumului Mătăsii și beneficiază 
de atenția lui Foltz.  

Tezaurul de informații conținut de Religi-
ons of the Silk Road se dovedește a fi un instru-
ment extrem de valoros încercării de a desluși 
mistere legate de rolul unor personaje care au 
schimbat istoria lumii, precum Genghis Han, ori 
subiectul dispariției creștinismului în Asia Cen-
trală și nu ocolește mecanismele care au dus la 
decăderea rolului bimilenar al Drumului Mătă-
sii în transmiterea tradițiilor culturale, astfel în-
cât în momentul în care navigatorii portughezi, 
olandezi și englezi stabileau primele contacte cu 
civilizația Asiei, acesta era încheiat. 

Motivat de un soi de entuziasm spre îm-
părtășirea unor informații care m-au surprins, 
dar și pentru a oferi celor dispuși un prilej de 
meditație, am încercat aici o sinteză a unora din-
tre cele mai incitante și mai puțin cunoscute 

aspecte legate de subiectul descris în titlul cărții, 
respectând viziunea autorului. Marcat adesea, 
pentru cei mai mulți dintre noi, de clișee cine-
matografice, prejudecăți ori, pur și simplu, o 
inocentă necunoaștere, subiectul religiilor de pe 
Drumul Mătăsii, așa cum a fost abordat de Ri-
chard C. Foltz ne poate ajuta să înțelegem mai 
bine mecanisme dintr-un segment sensibil al is-
toriei așa cum s-au petrecut, se petrec și se vor 
mai petrece. Este o carte pe care o recomand ce-
lor care au nu doar răbdare ci și mintea deschisă 
spre o cunoaștere mai profundă și obiectivă a fe-
nomenului religios, precum și a legăturilor de 
interdependență ale acestuia cu fenomene din 
alte sfere ale cunoașterii.  

Aș încheia concluzionând că Religions of 
the Silk Road (Overland Trade and Cultural 
Exchange from Antiquity to the Fifteenth 
Century) este titlul unei cărți de interes nu doar 
pentru cei pasionați de istorie, dar și pentru ci-
neva aplecat asupra documentării acțiunii unei 
ficțiuni care s-ar putea petrece în perioada isto-
rică și arealul geografic delimitate de autorul 
studiului, din antichitate până în secolul al cin-
cisprezecelea. Gândul la o astfel de ipoteză de lu-
cru a avut un rol important și pentru autorul 
acestor rânduri, atunci când a cumpărat volu-
mul. 

 

 

 George PETROVAI 

 

RĂZBOIUL DIN UCRAINA, REZULTATUL INERENT AL 

NECUMINȚENIEI OMULUI  
 
 
 

eși cu toții știm că războiul a fost, este și 
va fi expresia apocaliptică a absurdului 
politico-militar, cu consecințe 

dezastruoase (morți, răniți, uriașe distrugeri 
materiale, incalculabile traume psiho-mentale, 
nenumărați dezrădăcinați și refugiați) nu pen-
tru mizerabilii cu puteri discreționare (alde Hi-
tler, Putin etc.), care fac tot ce le stă în putință să 
demareze conflictele și apoi să le justifice 

necesitatea (!), ci pentru masa oamenilor de 
rând, totuși, de la încheierea oficială a celui de-al 
doilea război mondial (sub forma războiului 
rece acesta s-a prelungit încă vreo câteva dece-
nii, pentru ca acuma să răbufnească) n-a trecut 
nici măcar o zi fără conflicte militare pe micuța 
noastră planetă. E drept, doar războaie regio-
nale, de-ar fi să le amintim pe cele din Coreea, 
Vietnam, Afganistan, Iugoslavia, Irak și Siria.  

De parcă pământenii n-ar avea și așa des-
tule probleme, ba cu bolile, foametea (în fiecare 

D 
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oră mor de foame peste 500 de pământeni, in-
clusiv copii!), terorismul, poluarea și alte multe 
derapaje ale civilizației lor de rahat, ba cu mulți-
mea demonilor „moderni” din ei, care neconte-
nit îi îmboldesc să fie tot mai lacomi, mai cruzi, 
mai egoiști, mai mincinoși și mai ipocriți, într-un 
cuvânt mai inumani, fapt cu prisosință eviden-
țiat, în aceste zile de coșmar, atât de demențiala 
siluire/murdărire a naturii înconjurătoare (pă-
mânt, apă, aer, hrană), cât și de distorsionarea 
științifico-politrucianistă a naturii umane (indi-
vizi, comunități, relații interumane).  

Da, căci astăzi nu mai este cool să te ocupi 
de componenta moral-spirituală (prin educație, 
autoeducație, credință), chit că ea constituie 
esența omului, îndeosebi în anevoiosul proces 
de îndumnezeire, ci este perfect cool să devii ro-
bul trupului și materialului, prin freudism, con-
cubinaj, relații extraconjugale și o foarte agre-
sivă sodomie, care în tot mai multe țări ale lumii 
(în primul rând cele sufocate de belșug și plicti-
seală), beneficiază de stupefiante drepturi și 
legi, întru compromiterea familiei tradiționale 
prin exhibiționism și prozelitism fără frontiere... 

Dar este (ne)omul zilelor noastre su-
perior strămoșului său antic, medieval sau de la 
începutul epocii moderne, adică atunci când a 
demarat nebunia cu făcutul banilor chiar și din 
piatră seacă și cu alienarea/înstrăinarea prole-
tarilor, respectiv cu transformarea acestora în 
anexe ale mașinilor, utilajelor și automatelor tot 
mai performante, care aveau un dublu scop – 
stoarcerea de vlagă (fizică și mentală) a angaja-
ților și neîncetatul spor al osânzei capitaliști-
lor?!  

N.B.: Reflexul întârziat al aceste stări de 
lucruri pe alte meleaguri, căci la noi toate se pe-
trec cu întârziere și exagerare haotică (mă rog, 
cine ia aminte că „Tot ce-i exagerat devine insig-
nifiant”?) se înveșnicește în originala și arhipe-
nibila spusă postdecembristă: „Cine muncește, 
n-are timp să facă bani”! Nu în ultimul rând, ma-
nelele încântă vulgul nostru prolific cu exaspe-
ranta rimă „anii-banii” și-i îngrozesc pe tot mai 
puținii români sensibili și mintoși cu aprigul 
apetit al gloatei tiranice de-a plonja în neantul 
nimicniciei (atenție, funcție de împrejurări și ac-
tori, hazoasa și proteica noastră democrație de-
vine uneori plutocrație, alteori ochlocrație și 
cam tot timpul prostocrație!), fie cu aberații de 

felul că nu Putin și ciracii lui sunt vinovați de in-
vadarea și sistematica distrugere a Ucrainei, ci 
apusenii și politicile lor necușere față de ruși: 
Uniunea Europeană, Statele Unite și NATO.  

După alde ăștia, vasăzică, kremliniștii sunt 
curați ca lacrima, ba chiar vrednici de stimă că 
le dau peste bot apusenilor și aliaților lor, trage-
diile ucrainenilor sunt discutabile, atâta timp 
cât nu se știe nici cine a pornit războiul și nici 
cine are interesul ca el să continue, iar neștiuto-
rii cauzelor adevărate n-ar trebui să fie impresi-
onați doar de efecte, oricât sunt ele de „artistic” 
lucrate/trucate de către „neprietenii” rușilor, ci 
mai degrabă de noua lor rachetă balistică inter-
continentală Sarmat, tocmai fiindcă reprezintă 
o foarte serioasă amenințare pentru întreaga 
planetă, desigur, la pachet cu recentul ordin dat 
de Putinel de activare a imensului arsenal nu-
clear al Rusiei... 

Pentru Dumnezeu, ipochimenilor, cine vă 
dă dreptul vouă (cei de sus și de jos) să relativi-
zați într-un mod atât de ticălos-sfidător cum-
plita tragedie ucraineană, respectiv să o priviți 
ca pe un necesar (sic!) divertisment în pande-
mie? O pandemie comandată politic și intens 
mediatizată, de care, după doi ani de îndrăcite și 
execrabile restricții, omenirea se săturase mai 
ceva ca de mere pădurețe.  

Revenind la cumințenie și/sau înțelep-
ciune, gânditorul Petre P. Negulescu ne înștiin-
țează în tratatul Geneza formelor culturii (BPT, 
Editura Minerva, București, 1993) că însuși Pla-
ton a fost izbit în dialogul Legi de faptul că „oa-
menii, în general, nu caută înțelepciunea, ci abi-
litatea”, că adică „nu se străduiesc să înțeleagă 
lucrurile, ci se mulțumesc să se folosească de 
ele, spre a se îmbogăți”. Cu completarea că bo-
găția este văzută de marele gânditor antic grec 
ca „o dușmană a științelor”, întrucât duce la „ser-
vilitate” și leagă „prea mult și prea des pe oa-
meni de viața practică”.  

Păi, adaug eu, de florile mărului umbla 
cam tot atunci Diogene Cinicul ziua-n amiaza 
mare, cu felinarul aprins, în căutarea unui om 
cinstit? Și când te gândești că această memora-
bilă căutare avea loc printre grecii antici, creato-
rii unei formidabile culturi, care a stat la baza ce-
lei romane, iar prin intermediul europenilor, a 
contribuit mai apoi la edificarea culturii univer-
sale! Este lesne de dedus cu ce suveran dispreț 
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ar fi privit intransigentul și curajosul Diogene la 
catastrofala decădere moral-spirituală a omului 
zilelor noastre, cu tot mai mulți analfabeți func-
ționali și falși culți, în pofida progreselor înregis-
trate de omenire în plan tehnico-științific și ma-
terial.  

La rândul său, în cea de-a treia introdu-
cere la Devenirea întru ființă (Editura Univers, 
București, 1984), introducere dedicată celebrei 
sculpturi brâncușiene Cumințenia pământului, 
Constantin Noica ne spune următoarele: „Sculp-
tura lui Brâncuși poate apărea astăzi drept o ex-
presie a înțelepciunii cel puțin în sensul avertis-
mentului pe care-l dă ea omului sophiei, omului 
iscusinței, care a convertit totul în abilitate teh-
nică”.  

Cu toate că sculptura nu înfățișează o fi-
ință inteligentă, frumoasă și activă (în sensul de 
„acțiune imediată și faptă” la această crea-
tură/creație „ghemuită și cu talpa picioarelor 
bine lipită de pământ”), ea – precizează în conti-
nuare C. Noica – este universală și imaginea ei 
„acoperă tot globul”, asta deoarece este posibil 
ca Brâncuși să-i fi spus Cumințenia pământului 
„spre a exorciza pământul”.  

Iată de ce, ne spune ilustrul nostru compa-
triot la finalul acestui mic și admirabil eseu, „ar 
fi bine ca pe piețele lumii să figureze Cumințenia 
pământului”.  

 
Sighetu Marmației, 21 aprilie 2022 

 
 

SIGHETU MARMAȚIEI, UN ORAȘ 
DE GRANIȚĂ  

GEOGRAFICĂ ȘI ECONOMICĂ  
 

m scris de mai multe ori despre minipi-
ciul Sighetu Marmației, o localitate situ-
ată în nordul extrem al României 

(acolo unde, pretinde „monumentul” fostului 
primar Horia Scubli, se agață harta-n cui și turiș-
tii semidocți stau la coadă ca să-și pozeze moa-
cele cu telefoanele mobile) și care constituia 
orașul-reședință pentru locuitorii Maramureșu-
lui interbelic (din care a rămas în componența 
României actuale doar o treime, celelalte două 
treimi, la nord de Tisa, fiind înșfăcate, la fel ca 
alte teritorii românești – Basarabia, Bucovina, 

ținutul Herței, insula Șerpilor, de mastodontul 
sovietic înrobitor, iar în scurt timp aproape in-
tegral rutenizate) și care, în perioada bolșevică 
avea o mai mare populație, o acceptabilă dez-
voltare urbanistică (blocuri de locuințe, creșe, 
grădinițe, școli, licee etc.) și o mulțumitoare ac-
tivitate economică (în principal bazată pe prelu-
crarea masei lemnoase și pe agricultură – centre 
de achiziție, fabrică de lapte, singurul centru din 
țară specializat în cercetarea și ameliorarea ra-
sei brune).  

Ce a rămas din toate astea după trei dece-
nii și mai bine de postdecembrism năucitor? O 
populație sărăcită, blazată și împuținată cu cel 
puțin 10.000 de suflete, o industrie completa-
mente pusă pe butuci (în întregime cea alimen-
tară și textilă, la fel „Maramureșana” și „Părplas-
tul”, excepție făcând doar „Plimob”, „Sigstrat” și 
„Mecanica”), o agricultură zdravăn mătrășită 
(unde sunt serele orașului, fostul Ciredi ce hră-
nea atâția sigheteni, centrul de cercetări zooteh-
nice și frumoasele livezi ale fostului Gostat?), o 
infrastructură lamentabilă (mizerabilul mate-
rial rulant de pe mizerabila rută feroviară 
Salva-Vișeu-Sighet, străzi înguste și realmente 
sufocate de mulțimea rablelor – vezi porțiunea 
decopertată în luna februarie pe strada Tracto-
rului și încă nereparată), totala lipsă a parcărilor 
subterane, supraterane și la demisolul blocuri-
lor, penibila rezolvare a trebuinței de parcări, 
prin smulgerea de către edili și sculele acestora 
de noi metri „bordurați” din puținul spațiu 
verde al sighetenilor, o circulație cu adevărat 
demențial-haotică (eu însumi am fost, de câteva 
ori, la un pas de moarte sau gravă accidentare 
pe trecerea de pietoni și pe trotuar), asta deoa-
rece poliția rutieră este rareori pe fază, iar cea 
comunitară/de proximitate (din categoria „cât 
pe-aci să facă oarece”) niciodată, în sfârșit un 
oraș de izbeliște (a se citi „fără stăpân”), unde nu 
actele normative sunt respectate și aplicate, ci 
vrerea nescrisă a „lumii bune”: borfași cu ifose 
de-afaceriști, țigani, milogi și boschetari „carie-
riști”... 

Desigur, pentru ca edilii (primarul de-o 
culoare politică, viceprimarul de alta și mai...in-
coloră) și forțele de ordine, generos retribuite, 
să se convingă de acest lucru, n-au decât să iasă 
ziua la plimbare (nu noaptea când, pe-ntuneric, 
tot omul pare un bezmetic) ca să vadă 

A 
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„civilizația” din curțile centrale și din mahalale, 
comerțul cu țigări de contrabandă (și nu numai) 
la intrarea în Piața de alimente, de unde se apro-
vizionează toți polițiștii cu năravuri milițienești, 
precum și cel din piață, unde atotputernici sunt 
coțcarii, nicidecum producătorii veritabili.  

N.B.: Constatând cu ceva timp în urmă 
aceste sfidătoare anomalii, l-am întrebat pe un 
ofițer de ce se permite perpetuarea lor. Iar el 
mi-a răspuns cu antologică (ne)vinovăție: „Știe 
și primarul ce se întâmplă la intrare și în incinta 
pieții. Dar, neavând locuri de muncă pentru alde 
ăștia, interzicerea surselor lor de venit ar echi-
vala cu amorsarea unei bombe sociale”. „Mai de-
grabă una politică”, i-am răspuns eu, amin-
tindu-mi la țanc de următoarea anecdotă: „De ce 
transpiră țiganul în timpul somnului? Păi, vi-
sează că lucrează”... 

Iată de ce, încă din perioada când eram 
consilierul personal al primarului Filipciuc, am 
propus ca centrul vechi să fie închis pe timpul 
zilei pentru toate autovehiculele (exact asta se 
face pe perioada de desfășurare a tuturor festi-
valurilor) și, în vederea decongestionării lui, să 
se facă demersurile (astăzi se dau bani de la Uni-
unea Europeană pentru asemenea proiecte) de 
construire a unui tunel subteran, care ar rezolva 
în bună măsură și problema parcărilor.  

Mă întreb și întreb, de ce, de pildă, în co-
muna Ciugud se poate orice pe bani europeni 

(străzi asfaltate, alimentare cu apă, canalizare, 
energie verde), iar în Sighetu Marmației, o co-
mună nițel mai mare, nu s-a putut și, în continu-
are, nu se poate nimic după aceeași rețetă (șo-
sea de centură, stație pentru procesarea deșeu-
rilor, îndiguiri, parcări etc.)? Răspund tot eu: Fi-
indcă pretutindeni, nu numai în această urbe ui-
tată de politrucii mari și mici, cetățenilor de 
treabă li se bagă pe gât impostorii doriți de sfo-
rari și apoi, fără discernământ, votați de loazele 
democratice.  

În final, o întrebare de bun simț cetățenesc 
pentru primarul Vasile Moldovan (cică ahtiat 
după busturi, statui și monumente, ce la el se 
cheamă dragoste de cultură), timp în care ve-
chile edificii culturale ale orașului (sala „Viorel 
Costin”, de pildă) stau pe punctul să se prăbu-
șească: De ce în parcul central cu castani, unde 
cu ani în urmă s-au tăiat câțiva arbori bătrâni, în 
centrul urbei și pe alte artere intens circulate 
(strada Bogdan Vodă și altele) nu se plantează 
puieți în golurile rămase după tăierea/îndepăr-
tarea uscăturilor? Da, pesemne că și această or-
dinară inițiativă necesită acordul Consiliului os-
til, pe care zadarnic vă luptați să-l puneți cu bo-
tul pe labe... 

 
Sighetu Marmației, 12 iunie 2022 

 

 

Ileana COSTEA (SUA) 

CRÂMPEIE DE BOOKFEST, 2022 
 
unt sigură că au apărut mai multe articole 
în presa românească despre salonul in-
ternațional de carte Bookfest din 1-5 iu-

nie 2022 București. Ca jurnalist-observator, eu 
nu pot decât să scriu despre percepția mea, pre-
zentând câteva crâmpeie, de la standurile pe 
care le-am vizitat și lansările la care am partici-
pat. 

În prima mea zi de târg, joi 2 iunie 2022, la 
ora 11:00 am fost invitată la o lansare de 
carte Satul de adopțiune (Editura Junimea-Iași) 
noul roman al scriitorului Ion Lazu, eveniment 
onorat de mulți scriitori și critici de literatură. 

Primul a 
vorbit directorul 
Editorii Junimea, 
poetul Lucian Va-
siliu, care a menți-
onat condițiile 
grafice excepționale în care a fost tipărit acest 
roman care continuă drama refugiaților basara-
beni din amplul roman Veneticii, ajuns la a cin-
cea ediție. În cartea nou apărută Ion Lazu vor-
bește despre celelalte personaje din satul în 
care a fost nevoită să trăiască familia scriitorului 
în Oltenia. 

S 
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Emilian Galaciu Păun, poet basarabean, 
directorul Editurii Prut, a făcut o relatare emoți-
onantă a împrejurărilor în care l-a cunoscut pe 
Ion Lazu. Știa data exactă când s-au întâlnit la 
sediul Uniunii Scriitorilor din Chișinău, și 
anume 30 martie 1990. L-a ajutat pe Ion Lazu să 
descarce un tir cu carte românească pentru co-
piii din Basarabia. Poetul Radu Cangea a scos în 
relief stilul elevat al romanelor lui Ion Lazu. Și-a 
mărturisit bucuria de a fi prieteni de cursă 
lungă. Petru Solonaru și Lucian Gruia au subli-
niat și caracterul omului Ion Lazu care nu se 
preocupă doar de scrierile sale ci, cu mare dăru-
ire duce la bun sfârșit acțiuni vizând imaginea 
scriitorilor români în conștiința publicului. Acti-
vul Ion Lazu ține un blog despre scriitori, a pu-
blicat un Calendar al scriitorilor, a pus mai mult 
de 200 plăci comemorative pe casele scriitorilor 
din Capitală. Astfel, pe 7 iunie 2022 a dezvelit pe 
zidul Uniunii Scriitorilor o placă pusă de dânsul 
în memoria celor 123 de scriitori care au parti-
cipat la Marele Război din 1916-1918. Apoi Flo-
rentin Popescu a apreciat ce scrie autorul pe 
care l-a pus în toate antologiile pe care le pu-
blică. Sesiunea s-a încheiat cu Ileana Costea, 
care a vorbit despre Ion Lazu ca persoană etică 
și plină de căldură omenească, de prietenia din-
tre ea și soții Lazu. Ileana a menționat și faptul 
că Ana Blandiana spunea că „Veneticii” cu-
prinde cel mai frumos portret al mamei. 

Sâmbătă, 4 iunie, ora 15.00, am asistat la 
lansarea celor două cărți ale Ancăi Sîrghie, 
într-un cadru festiv, la arena Agora, unde era o 
estradă pe care la masă stăteau toți cei cinci ac-
tanți ai lansării. Arena avea și o zonă cu scaune, 
ceea ce dădea spațiului o notă deosebită, căci 
multe altele dintre lansări se făceau cu audiența 
stând în picioare în fața standului. Prima 
carte, Procesul memorandistului Nicolae Cris-
tea (îngrijită de Anca Sîrghie și Marin Diaconu, 
Editura Eikon, București, 2021, 350 p.), a avut 
trei prezentatori. Lucian Gruia a făcut o analiză 
a structurii cărții și a valorii istorice a evenimen-
tului de la Cluj, ca înscenare politică antiromâ-
nească. În cuvântul său, prof. univ. Ioan Opriș a 
concluzionat: „Prestigioasa și insistenta cercetă-
toare Anca Sîrghie a preluat asupra-i, ca o lu-
crare de suflet și o datorie morală onestă, resti-
tuirea completă a biografiei strălucitului ei îna-
intaș. … acest volum impresionează din nou pe 

cunoscători și este util cititorilor dornici de ade-
văr.” 

Istoricul Sebastian Doreanu din SUA ob-
servă că „Procesul Memorandistului Nicolae 
Cristea”, este o apariție editorială ce comple-
tează fericit și necesar cele patru volume anteri-
oare: „Memorandistul Nicolae Cristea și epoca 
sa”, în 1996 (a doua ediție, revăzută și adăugită 
a apărut în 2011), „File de memorialistică. Jur-
nal” (1998), „Meditațiuni politico-istorice. Spre 
Marea Unire” (2018) și volumul de „Publicis-
tică” (2019). Se apreciază că „s-au scris puține 
monografii despre protagoniștii implicați în re-
dactarea și răspândirea „Memorandumului”, 
deveniți mai târziu acuzați într-un proces cu 
ecou în întreaga lume. Iată, așadar, prin această 
apariție editorială, universitara Anca Sîrghie 
contribuie la mai buna cunoaștere a unui alt lup-
tător memorandist. 

A doua carte se numește Radu Stanca și Si-
biul (autor Anca Sîrghie, Editura Techno Media, 
Sibiu, ediția a II-a 2022), prezentată de Aurel 
Goci și Mihai Posada. Prezentarea cărții este 
foarte potrivită, dat fiind faptul că anul acesta 
comemorativ, se împlinesc 60 de ani de la moar-
tea lui Radu Stanca. Aurel Goci a vorbit despre 
personalitățile care au constituit în studenție 
Cercul Literar de la Sibiu. 

Prezentările s-au încheiat cu Anca Sîrghie, 
mărturisind că a sosit la Bookfest, aducând de la 
Sibiu două personalități emblematice din două 
secole diferite. Cartea dedicată memorandistu-
lui se dorește a fi un exemplu, astfel ca și alți cer-
cetători ai mișcării memorandiste să trateze in-
dividual pe ceilalți fruntași români, împroce-
suați la Cluj în mai 1894 și întemnițați în închi-
sorile maghiare. Referindu-se la cealaltă carte, 
Radu Stanca, este unul dintre rarii poeți care nu 
a închinat Partidului Comunist din România nici 
măcar un singur vers de elogiere, indiferent de 
consecințe. În noua carte a înțeles să urmă-
rească destinul antum și cel postum al creației 
dramaturgului, în condițiile în care teatrele din 
România cultivă gustul pentru violență, nudi-
tate, vulgaritate, pervertind tinerele generații. 
Ca și dramaturgia lui Lucian Blaga, teatrul lui 
Radu Stanca, cu subiecte alegorice, îndemnând 
la meditație pe teme existențiale, se cere valori-
ficat de regizori cu o cultură vastă și cu sensibi-
litate pentru teatrul de idei. Evenimentul s-a 
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încheiat, în stil-spectacol, cu actrița Doina Ghi-
țescu, lecturând fragmente din cele două cărți. 

Imediat apoi am asistat (în picioare) în 
fața standului Editurii Cartex la frumoasa pre-
zentare a noii cărți a lui Bulgakov „Inimă de 
câine” făcută de Bedros Horasangian, fost coleg 
cu mine de liceu. Îl revăzusem numai o dată de 
când am terminat școala, acum vreo 25 de ani, 
când el era președintele Uniunii Scriitorilor din 
România și mă invitase să vin la o ședință la care 
asista și Consulul Israelului. 

Sâmbătă după-amiază, la orele 18:00, 
standul Editurii Junimea mi-a oferit un micro-
fon (dat fiind că Editura Coresi nu a avut stand 
anul acesta) și am putut face lansarea cărților 
mele. Cea mai recentă, apărută pe 3 iunie, deci 
cu doar o zi înainte, „Exerciții de neuitare”, vol. 
II și cele trei cărți „Dumnezeu pe role/God on 
roller skates”, versiunile în română, engleză și 
bilingvă. Această carte a fost publicată de mine 
„prin print-on-demand” în martie 2021. Ea con-
ține 18 poezii din volumul „Patria mea A4” de 
Ana Blandiana care a fost tradus în engleză „My 
Homeland A4” și ilustrată de artistul american 
Jerry W. McDaniel. La început a vorbit scriitoa-
rea Anca Sîrghie, făcând portretul spiritual al 
autoarei (Ilenei Costea), cu detalii edificatoare. 
A vorbit folosind obișnuita ei exprimare aleasă 
și foarte bine documentat, de m-am întrebat 
chiar de unde știe atât de multe despre mine. Nu 
e însă de mirare, dânsa fiind cunoscută pentru 
capacitatea de cercetare aprofundată a autori-
lor despre care scrie. Apoi a luat cuvântul Ion 
Lazu, cel care de fapt m-a determinat să public 
cele două volume de articole Exerciții de neui-
tare, relatând cu multă căldură despre prietenia 
mea cu el și cu actrița Lidia Lazu (căreia i-am or-
ganizat un turneu de recitări din Blaga în Cali-
fornia de Sud în 2008) și despre cartea mea de 
articole. Lidia a citit un paragraf din Cuvântul 
înainte semnat de Ion Lazu: „Ileana Costea este 
o fire de artist care valorizează inspirația de mo-
ment, captează sugestiile clipei și ni le prezintă 
în cuvinte și imagini, în interviuri ce par a fi sec-
vențe dintr-un mai lung film, visat, despre reu-
șitele culturale românești pe mapamond.” Apoi 
au lecturat, din cărțile mele și din poezii de Ana 
Blandiana, Lidia Lazu și Petre Moraru. Lidia a ci-
tit un paragraf din articolul „Rugăciune”, în care 
Doina Țetcu face o interesantă paralelă între 

ilustrația artistului Jerry W. McDaniel și textul 
poeziei Anei Blandiana, explicând cum artistul a 
prins în imagine ceea ce a vrut să exprime poeta. 
In audiență au fost cam 30 de persoane, printre 
care scriitori, critici de artă și prieteni și mulți ti-
neri. 

Duminică, 5 iunie, ora 14.00 am asistat la 
Editura Spandugino la lansarea, într-o ediție bi-
bliofilă, a cărților lui Romulus Rusan. A fost pre-
zentat volumul Lansare de carte: Permisul de 
pieton & Istorie, memorie, memorial sau cum se 
construiește un miracol, de Romulus Rusan, Se-
siunea a fost moderată de Cristian Pătrășconiu, 
aducând un omagiu autorului, ale cărui opere 
publicate de Editura Spandugino în colecția Dis-
tingo. Au vorbit Ion Pop, Nicolae Prelipceanu și 
Ana Blandiana, trei mari personalități ale cultu-
rii române, trei ardeleni, care au fost prieteni 
nedespărțiți de la 17 ani. Cristian Pătrășconiu a 
introdus sesiunea spunând: Suntem adunați în 
jurul unei opere a memoriei și a personalității 
extraordinare a dlui Rusan, un mare om al drep-
tății, foarte, foarte bun scriitor. Scrierile dânsu-
lui sunt complementare cu forma de justiție pe 
care o reprezintă Memorialul Sighet de care Ro-
mulus Rusan s-a ocupat timp de 25 de ani. Dl. 
Pătrășconiu a adresat Anei Blandiana întreba-
rea „Ce este pentru dumneavoastră această se-
rie și ce este această serie pentru Romulus Ru-
san?” Ana Blandiana a spus că apariția acestor 
cărți este un miracol care i se întâmplă și ei și lui 
Romulus Rusan. Poeta a vorbit despre pasiunea 
cu care s-a dedicat soțul ei memorialisticii și mi 
s-a părut că discursul ei acolo a fost dintre cele 
mai bune ale ei din câte am auzit. Și cum îi cu-
noscusem pe amândoi din vizita lor pe Coasta 
de Vest a Statelor Unite în 2015, când am orga-
nizat și eu la mine un moment literar cu ei, lan-
sarea a fost foarte emoționantă pentru mine. 
Audiența a umplut spațiul cu scaune și mulți au 
stat în picioare, făcând coadă lungă apoi pentru 
autografe date de poetă. 

M-am plimbat printre numeroasele stan-
duri și m-am oprit să cumpăr câte o carte. Una 
din ele a fost cea care a obținut primul premiu 
din partea Fundației Romulus Rusan, recent 
creată, „Viața trece ca un glonț” (Editura Huma-
nitas), carte cu al cărui conținut eram familiară 
(căci mi-a citit fragmente lungi din ea, timp de 
multe nopți, pe WhatsApp, bunul meu prieten 
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din copilărie, Mihai Vasilescu – realizator de 
emisiuni la BBC și Europa Liberă, sub pseudoni-
mul Edgar Șelaru. Mihai colaborase intens cu 
autorul (Dorian Galbinski – fostul lui coleg la 
BBC). la finisarea cărții acestuia. 

Ce a însemnat Bookfest-ul pentru mine? 
Bucuria întâlnirii „în carne și oase” cu persoane 
pe care nu le cunoscusem decât de la distanță pe 
Zoom, cum ar fi Anca Sîrghie și Victor Albu. Rea-
lizarea ideii că nu a dispărut încă dorința publi-
cării cărților pe hârtie. Faptul că în România, ca 

în mai toată Europa de Vest, cartea imprimată 
rămâne „în picioare”, nu ca în Statele Unite, 
unde are aerul să fie din ce în ce mai desconsi-
derată. Cunosc multe persoane, de la foarte ti-
nere, la cele în jur de 50 ani, care nici nu mai 
cumpără cărți. Citesc totul sub forma de e-book 
pe internet. Mi-am confirmat credința că româ-
nul este foarte dornic de cultură, de lectură. 

 
22 iunie, 2022 – Los Angeles 

 

 

Leonard I. MATEI 

 
 
 

etică 
 
rădăcinile suspendate 
și frunzele coapte  
să le culegi când nu te 
ating 

 
în pragul zilei  
apa proaspătă și luna au atâtea să ne spună 
 
să le și fierbi când nu te ating 
ceaiul pe care îl sorbim îmbujorați  
este și el vrednic de iubire 
 
 
frumusețea stranie a unui poem/ în scurtul 
moment 
în care fluturele polixena s-a așezat pe un 
balon  
 
eram pe un debarcader/ un tânăr restaurant cu 
pasarele întortocheate 
care ploscăiau curajos/ o șalupă și câțiva pescă-
ruși croncăneau în trecere  
așa cum mereu se întâmplă/ parcă eram undeva 
unde voiam să fiu/  
și am început să glumesc ca la facerea lumii în 
două zile/  
și am crezut că tu râzi de cât sunt de glumeț/ 
și m-am întors din fața paharului să-ți arăt ceva 
în care nu poți să crezi/  
și cum am ajuns să ard fața de masă cu țigara nu 
știu/ nu mă pricepeam să fumez/  

și părea că observi și înțelegi că e prima noastră 
întâlnire/  
chiar ai mutat scaunul mai la dreapta ca să nu iei 
foc/ apoi a venit un ospătar  
care avea ceva de discutat cu noi/ și ne tot pu-
nea întrebări indiscrete despre feluritele mo-
duri în care se poate trăi/ și desigur ăsta nu era 
un lucru romantic/  
dar nici neplăcut nu e atât timp cât îl ignori/ și 
probabil am plătit până la urmă/  
că altfel nu ne lăsau să plecăm sau ajungeam să 
spălăm vase 
(ca și cum moștenim o frică des repetată care în-
soțește trimiterile din text)/  
și în fugă în timp ce ne ridicam de la masă/ am 
alunecat într-un tunel îngust  
care părea făcut și înadins întunecat pentru o 
cădere ca la breaking news/  
atunci când cad copiii în fântână nesuprave-
gheați/ și da ochii tăi verzi păreau  
a fi aievea/ și ce să fac dacă confund culorile/  
ca într-un vis rotofei în care doamne-doamne îți 
dă fericire ca să se întâmple ceva/ dar da de data 
asta nu confundam începusem să uit pe bune  
tot ce avea consistență și materialitate/ deci nu 
mai făceam nici o confuzie/  
și era atât de plăcut acest fel șoptit de a înțelege 
că plecam de acolo/  
că orice ruletă se strică și poate fi fraudată de 
persoane răuvoitoare/  
și chiar așa a ajuns să se întâmple/  
totuși un fel năstrușnic de a povesti despre toate 
astea nu l-am putut opri/  
că doar nu era să spun că am mai văzut filmul 
ăla în care ne certăm de la nimicuri/ și pe 
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nebănuite drăgăstos cu degetele leneșe tolănite 
în părul meu/  
desprinzi firele unul câte unul/ ca-n prezentă-
rile din românia profundă  
în care se împletesc coșulețe/ ca și cum ți-ai face 
o funie nu foarte lungă  
nu foarte stufoasă/ dar care la prima vedere 
pare normală  
și în spatele căreia nu poți să te ascunzi/ dar de-
sigur începe să-ți șadă bine  
când râzi cu ochii amândoi ascultând prin arbo-
rii vecini/ iar eu ard și veghez  
ca în prima poezie pe care am scris-o din care 
atât mai rețin/  
și nu-mi țâșnește sângele și nu ajung la ultimul 
strop/  
și nu-i o moarte care să mă lase să mor/ 
 
 
rubrica de manifestări recomandate 
 
timpul a crescut între noi ca un zid pe care duș-
manul strigă/ e bine/ __________________tonel/ 
 
ca un zid sunt toate culorile/ și aerul cald care 
face valuri la dunăre 
se lungește pe el/ și spune cum spune toată lu-
mea/ 
e atât de bine e atât de frumos/ aburul se 
curbează luminat/ 
ne lipim așa fir de nisip lângă fir de nisip/ un 
ceas care-ți ia mințile 
desenează în pași de vals asfințirile/ 
blana vulpii una din ancore/ momeală pentru 
scurgere doar mă știi prea bine/ 
tu te transformi în pisică și fugi într-un colț și 
apoi sub un pet legănat/ 
te ascunzi ca o minge perfectă în potrivite co-
tloane și linii/ 
doamne ce dulce este viața/ 
o găleată de tablă în care mâini și poimâini 
respiră/ 
fețe și prefețe dorm grăsuțe și împăcate/ un 
ceainic ultramodern șuieră rece  
ca în vechime/ nu mă duc să mă culc/ stau treaz 
când este așa de minunat/ 
oasele scârțâie imitând un copac sau o pădure 
de lei nepăsători/ 
până în degetul tău mic dau să strivesc tastele/ 
o păpădie nu îmi ajunge/ 

cum să-mi ajungă/ vreau miliarde/ și nici atunci 
nu-mi ajunge/ 
fac baloane din fire de păr și de carne/ lent um-
flate/ dau din dinți/ 
e atât de frumos/ e atât despre tine/  
mă încolăcesc pe descusute trupuri/ câte să fie/  
le zic la toate cum se aude adică pământ/ deci la 
toate le zic cum vrei doamne/  
nu suspectez nimic care nu ține/ sânii tăi îi îm-
ping ușor 
ca și cum aș face la dreapta/ un avion se ține 
bleg și ursuz după mine/ 
când nu are voie să bată vântul vom coborî ca 
apele pe uscat/  
hai că ne ține/ am în portbagaj multe pungi un 
capac de wc/ 
se comportă cum li se cere ca niște uriașe și 
atente șine/ 
e așa de frumos/ e așa de bine/ 
nu umblu cu căcaturi ascuțite prin care să te 
conving să facem agricultură/ 
nu cred decât în tine/ e despre tine/ cum să-ți 
zic că nu-mi pasă/  
sânii pe care i-am lăudat sunt perfecți și tare mă 
bucur că îi poate lua or'cine/ 
și-n somn îmi revin aceleași silabe/ e bine/ căci 
este să fie despre tine/ 
să treci prin ploaie cu capul gol și umbrela în-
chisă/ cel mai frumos wallpaper e acolo/ 
doamne cât ne bucurăm când răcim/ cât ne bu-
cură să avem zilele numărate/  
e așa de frumos/ e așa de cum nu se poate mai 
bine/ e în sfârșit  
ecusonul firesc în care buricul tău se transformă 
în somnoroase șireturi/ 
e peste fire/ e ca o știre/ o emoție/ o amplitu-
dine ritmată subțire/ 
 
 
 
prada statică a lumii 
 
ziua ar putea să ne orbească ar putea 
să ne trimită cu păsările  
spre cele mai văzute experiențe 
în cabina unui tractor să umplem burțile consă-
tenilor 
într-un râu suflecați să electrocutăm știucile 
 
ziuuuuuuaaaaaaaa  
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nu am mai putea lega nici o atingere 
nici o unduire 
am străluci în pământul tare 
și-n bărcile descompuse ale pescarilor 

(acei aruncători de momeală  
pe care din timp în timp 
i-am învinuit de nebunie  
de clămpăneala mortală a cozii de pește) 

 

 

Mădălina Grama TOMA 

 
 

Să fie lumea măștilor, 
iadul?!  
 
Să fie lumea măștilor, 
iadul?! 
Tărâmul pustiu al cu-
vintelor false 

ce nu aduc nimănui iubire, mângâiere și pace?  
Locul de tortură al nefericiților care 
își construiesc cetăți – ziduri din carne? 
Porți grele s-au deschis spre adâncul din mine: 
Raiul emana din Sine. 
 
 
Amintește-ți cine ești 
 
Tu – Spirit, Lumină, eu – umbra ierbii pe pă-
mânt, 
în lumea asta nebună unde ești?! în cine sunt?!  
De unde vin plângând, spre ce, plângând, 
mă-ndrepți? 
Rug Aprins în trup închis, în mine ești, în Tine 
sunt?  
 
Foc Viu din Focul Viu, Copil al Firii, 
amintește-ți cine ești, ieși din coaja morții, ieși! 
 
 
Big Bang 
 
Stropit cu lacrimi de fiară cornută,  
îngrășat cu inimi de îngeri, amare, 
în țipăt orgasmic, apocaliptic, de curvă 
din haos, din ură, din teroare, 
dintr-un grăunte de nimic explodând s-a ivit 
universul liber, eliberat de Sens în sfârșit! 
Universul absurd, aberant, al lui „eu” – materia 
fără Dumnezeu. 
 

 
Copile, nu te grăbi să crești, 
 
Copile, nu te grăbi să crești, 
carne crescând prin spinii Lumii, 
n-ai să găsești 
nici dragoste nici fericire 
nici adevăr. 
Născut în frică, 
sclav al mașinii de trăit câtmaifericitcâtmai-
mult, 
rotiță în infernul roților dințate, 
rotiță în infernul roților dințate, 
mereu vei fi 
flămând de libertate. 
Nu te grăbi să crești, copile! 
doar dezamăgirea și ura te așteaptă 
o viață searbădă, de renunțări 
o viață de singurătate, de trădări 
în care, pe lângă suferință învățând să treci ne-
păsător, 
chiar tu vei deveni nimicul trădător. 
Păpușă vorbitoare, ambalaj strălucitor 
îi vei minți pe toți, din ce în ce mai bine 
însă mințind, te vei minți pe tine. 
Nu crede-n timp, 
viețaș aflat în timp, trufaș, nu crede-n tine 
cât încă simți cu inima lui Dumnezeu 
nu te grăbi să crești, copile! 
 
 
 
 
Unde-ți sunt aripile, prunc? 
 
Unde-ți sunt aripile, prunc? 
Ce monstru din iad 
ți le-a retezat? 
noi, ăștia bătrâni, în ce boli ne-am ascuns?! 
morți, pierduți, dispăruți… 
Unde eram atunci, 
atunci când… 

https://madalinagramatoma.wordpress.com/2012/12/13/unde-ti-sunt-aripile-prunc/
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atunci când… 
inima lumii s-a oprit 
și-a înghețat? 
Pe unde s-a scurs, 
golindu-ne de Ea, 
Lumina – Iubirea – Infinitul rotindu-se-n spi-
rală pentru a ne crea? 
Ce somn lung… 
Unde-ți sunt aripile, prunc? 
 
 

 

Dintr-o poză veche, ca și când n-ar fi fost, ui-
mit mă privea un timp fără rost 
 
Răsfățată, lacomă în toate, 
Jefuiam de liniște o cetate, 
cerul înconjura eul mic 
și ardea spre infinit. 
Am îmbătrânit: 
doare mai tare – ciob otrăvit, 
ce am uitat, cât am risipit… 
 
 
 
 
Ritual 
 
Din curcubeu, în fiecare zi, 
se naște zâmbind multicolor 
cu aripile întinse în raze de iubire 
îngerul tău păzitor. 
Iar noaptea, când te lasă visând, 
deodată trist, deodată mut 
îngerul își smulge din umeri plângând 
mărețele aripi captive 
în lut. 
 
 
 
 

Într-un amfiteatru grecesc 
 
Într-un amfiteatru grecesc, 
pe treptele de piatră albă 
spre orizont domol urcând, 
se așezau rând pe rând, 
redeveniți copii, eroii 
care au adus lumii pacea 
și au rodit Lumină – 
semințe de Iubire 
în pumnul lor de pământ. 
Trezit în inima planetei adormite, 
prin albastrul dulce-al dimineții, 
firav se înălța copacul vieții, 
spre început de univers fierbinte. 
Într-un amfiteatru grecesc, 
în mijlocul arenei înverzite. 
 
 
 
 
A fost ce-a fost 
 
A fost ce-a fost… 
ce este, este; 
va fi doar dacă vom mai fi. 
Altfel, n-ar mai avea cine, ce și cui povesti. 
 
A fost odată, 
cum în Univers nu va mai fi niciodată, 
o planetă vie, verde, învăluită în nori – culori, 
care, înconjurată de stele, încălzită de Soare, 
adăpată de Lună, 
năștea – crea Paradisul. 
pentru ca din el să se hrănească cu frumusețe 
inima fiecărui om, în fiecare clipă. 
Ca omul, la rândul lui, în el însuși ca un arbore 
crescând, 
prin iubire să se desăvârșească și să-și amin-
tească pacea. 

 
 
 

 

 

https://madalinagramatoma.wordpress.com/2013/01/31/dintr-o-poza-veche-ca-si-cand-n-ar-fi-fost-uimit-ma-privea-un-timp-fara-rost/
https://madalinagramatoma.wordpress.com/2013/01/31/dintr-o-poza-veche-ca-si-cand-n-ar-fi-fost-uimit-ma-privea-un-timp-fara-rost/
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Maria SAVA 

ION CREANGĂ 
 
 
 
 
 
 
 

 
i-a ajuns la ureche un zvon cum că Ion 
Creangă ar fi un scriitor desuet și că ar 
cam trebui să fie izgonit din manualele 

învățăceilor autohtoni pe motiv că ar fi prea lip-
sit de semnificație pentru mințile lor sclipitoare. 
În plus, este și tare plicticos. Mde! Copiii noștri 
au alte jocuri acum. Nu mă mir de vreme ce alde 
birocrații care scot manuale pe bandă rulantă 
după principiul „banul să iasă” nu prea mai au 
timp să citească astfel de fleacuri. Timpul lor 
este ocupat cu probleme mult mai importante 
de natură politică și economică (de tarabă). Cu 
jumătate de glas, mai argumentează dumnealor 
că așa cer părinții ca să ușureze munca odrasle-
lor. Vor fi cerând părinții cei grijulii, dar școala 
nu-i lăutărie să dai manele cu dedicație, la ce-
rere. Și-apoi, dacă și Eminescu abia se mai ține 
prin câteva pagini de manual, cum să mai ai pre-
tenția să-l vezi și pe tovarășul lui de taifas? Am 
văzut undeva niște comentarii făcute de „produ-
sele finite” ale școlii românești în care prietenia 
dintre cei doi mari scriitori nu putea să fie decât 
de natură sexuală. Până la acel capitol al științei 
de carte ajunseseră onor învățăceii, probabil, 
ghidați de unii dascăli cu vederi mai mult decât 
liberale.  

Te și miri ce-o fi găsit franțuzul de Jean Bo-
utiere la Ion Creangă ori atâția critici români de 
valoare care s-au aplecat asupra operei lui. Sau 
ce să se fi întâmplat cu părintele de la Rohia (Ni-
colae Steinhardt) să-l pună în galeria marilor 
scriitori de teapa lui Dickens și Proust? E lesne 
de înțeles că numai cei câțiva „avocați” pe care îi 
voi alege să pledeze cauza unui scriitor de valoa-
rea lui Ion Creangă n-au umblat pe la înaltele 
școli pe la care s-au rătăcit „făcătorii de manu-
ale” contemporani nouă și nici găștile de biro-
crați cu maldăre de doctorate la purtător care 
au puit în sistemul de educație românesc. Dar 

un hermeneut precum Vasile Lovinescu care 
pune într-o altă lumină basmele, câteva poves-
tiri și cimiliturile din „Abecedarul” lui Creangă 
ce-o fi găsit la el?  

Iată o întrebare pe care nu și-o pun mulți 
cititori: de ce s-o fi simțit dator și chiar a fost ne-
voit învățătorul Ion Creangă să conceapă el în-
suși un Abecedar pentru uzul copilașilor pe care 
îi dăscălea de ceva vreme? Ei, vă spun eu. Toc-
mai pentru că erau aceleași năravuri și pe vre-
mea lui- „făcătorii de manuale” și birocrații din 
sistemul de educație erau atât de apropiați de 
școală pe cât Griva de iepure.  

De unde să mai știe toți acești „luminați” și 
„luminători” că bunul învățător a predat copiilor 
săraci din mahalaua Păcurarilor, din târgul Ieși-
lor, până când a fost chemat la ceruri. „Ca insti-
tutor era iubit de copii, căci era șăgalnic și bun la 
inimă.” (Grig. I Alexandrescu). Multe din scrie-
rile lui au fost publicate în „Convorbiri literare” 
după ce au fost trecute prin furcile caudine ale 
junimiștilor, apoi, au fost tipărite în broșuri la 
Cernăuți și răspândite în Bucovina și în Transil-
vania. 

Și de unde să știe acești trepăduși politici 
că Ion Creangă „a fost decorat în 1878 cu medalia 
Bene Merenti clasa a II -a pentru lucrările și pu-
blicațiunile sale didactice, iar la 1883 i s-a confe-
rit gradul de Cavaler al Ordinului Coroana Româ-
niei.” (Grig. I. Alexandrescu) Din prea mare mo-
destie, aceste decorațiuni nu le-a purtat nicio-
dată. 

Cei ce vor să-l scoată pe Ion Creangă din 
manualele școlare nu sunt nici primii nici ultimii 
dintre cei limitați, lipsiți de cultură și de 
bun-simț care au ajuns la catedră. Îmi amintesc, 
cu mare obidă, o discuție avută cu o fostă profe-
soară de limba și literatura română care nu pri-
cepea neam ce atâta importanță are Ion Creangă 
că „doar a furat și el niște basme rusești și le-a 
prelucrat în graiul moldovenesc.” Sărmanul 
Creangă, răspopit de un cler ipocrit, nedreptățit 
de mulți dintre confrații lui, dar și apreciat de al-
ții, precum Eminescu și Maiorescu, a dus viață 
de Apostol în hudița Țicăului împărțind binele 

M 
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în stânga și în dreapta, mai ales, printre cei ne-
voiași.  

Spune Nicolae Steinhardt: „Am recitit de 
curând Amintirile precum și studiul consacrat lui 
Creangă de Vladimir Streinu în vol. III al Istoriei 
literaturii române (editura Academiei, 1973). Ca 
și mulți alți comentatori, Streinu se referă la Ho-
mer, Rabelais, Sterne și Anatole France. Autorii 
cel mai des citați în conexiune cu Ion Creangă. 
Homerism? Se întreabă criticul. Făurire artistică 
sau mărturisire sinceră? Rapsodism? Poporanei-
tate? Toate formulele acestea nu-l mulțumesc 
și-n cele din urmă preferă soluția raportării la jo-
vialitate și voie bună. Acestea două m-au purtat 
cu gândul (și inima nu contest) la creatorul Do-
cumentelor postume ale Clubului Pickwick. 
(..)Puțin mai târziu mi s-a dezvăluit o altă apro-
piere a lui Creangă de Marcel Proust. (...) Voie 
bună și jovialitate, da, găsim din belșug și la Dic-
kens și la Creangă. Dar altceva e mai profund ca-
racteristic amândoror cărți: Amintiri și Clubul 
Pickwick; altceva le trece în rândul operelor cla-
sice ale literaturii universale. (...) O carte paradi-
siacă! Iată ce-i capodopera lui Dickens (ea, nu 
David Copperfield, ea, absolut superioară tuturor 
celorlalte, mozartiană, parcă desferecată din 
spațiu și timp, recunoscută ca atare și așezată 
alături de Don Quijote de către Dostoievski, cin-
stită fie-i pomenirea). Iată ce sunt, mai presus de 
orice alt calificativ, și Amintirile lui Creangă. Și 
aici la fel ca în romanul lui Dickens, voia bună nu 
e un simplu simțământ (minor), e generală, neîn-
treruptă și metafizică, iar naratorul, rudele, con-
sătenii, colegii, dascălii, prietenii, potrivnicii lui 
dau impresia de a fi încă de pe acum, pe acest pă-
mânt, în rai!”  

Așadar, dincolo de diferențele de mediu și 
de mentalități, în esență, Creangă este foarte 
apropiat de Dickens. Dar pe rafinatul Proust 
cum să îndrăznim să-l punem alături de „țărăni-
ile” lui Creangă? 

Și răspunsul ni-l dă tot Nicolae Steinhardt: 
„Amintirile nu sunt și ele decât tot o căutare a 
unui timp pierdut, o strădanie de reînnoire a epo-
cii Nevinovăției, Neirosirii și Netulburării. Da, me-
diul și circumstanțele sunt într-adevăr cu totul al-
tele, mai degrabă opuse decât felurite; nu însă în-
țelesul facerii literare. Din perspectiva aceasta se 
vădește ceea ce s-ar putea numi consangvinitate 
mintală. În loc de „Longtemps je me suis couche 

de bonne heure” avem în textul român: „Nu știu 
alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la locul 
nașterii mele...”  

Aflați la mare distanță Nică a lui Ștefan a 
Petrei și rafinatul copil parizian sunt în căutarea 
aceluiași fir al Ariadnei care să-i poarte către Pa-
radisul pierdut. 

„Creangă, Dickens Proust: trei artiști deo-
potrivă de gravi- repet, insist- în operele lor capi-
tale, fie ele jucăușe ori adânc melancolice.(...) 

Timp pierdut, paradis pierdut, condiție pa-
radisiacă irosită, refăcută, regăsită...Toate pe 
acest pământ zămislitor nu numai de realitate ci 
și de închipuiri, de vise, de regrete, de artă infinit 
multiplicatoare de realități... Am fi nedrepți cu 
Ion Creangă, și rudimentar neînțelegători, dacă 
i-am surprinde voia bună, jovialitatea, ataraxia, 
tipicurile stilistice și lexicale (țărăniile) altundeva 
decât pe tărâmul magic unde sunt căutate, rătă-
cite, reînviate și trecute în nestricăciune prin 
omeneștile noastre paradisuri naturale.”  

Și pentru că hermeneutica lovinesciană 
asupra operei lui Ion Creangă cere un dram de 
inițiere, iată, o scurtă interpretare a snoavei 
„Povestea unui om leneș”, text ce aparține li-
teraturii didactice și moralizatoare, răspândit la 
toate popoarele.  

În „Învățătorul copiilor”, ediția din 1871, 
Creangă pusese poezioara „Nu lucrezi, n-ai ce 
mânca”, în care urmează aceeași logică precum 
La Fontaine în „Greierele și furnica”. Sentința 
dată la finalul poeziei- „Cine ziua nu mun-
cește/Doarme noaptea nemâncat!” se tran-
sformă, în cazul snoavei, într-o sentință capitală. 

Însă atitudinea belferului humuleștean 
este una echivocă, dacă ne amintim autoportre-
tul pe care și-l realiza cu atâta umor în „Amin-
tiri”: „Şi nu că mă laud, căci lauda-i față: prin 
somn nu ceream de mâncare; dacă mă sculam nu 
mai așteptam să-mi deie alții; și când era de făcut 
ceva treabă, o cam răream de pe-acasă. Ş-apoi 
mai aveam și alte bunuri: când mă lua cineva cu 
răul, puțină treabă făcea cu mine; când mă lua cu 
bineșorul, nici atât; iar când mă lăsa de capul 
meu, făceam câte-o drăguță de trebșoară ca 
aceea. De nici sfânta Nastasia, izbăvitoarea de 
otravă, nu era în stare a o desface, cu tot mește-
șugul ei.” 

Dar cum să pui asemenea text în Abece-
dar, manualul de căpătâi al oricărui copil? 
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Lumea în care trăia institutorul Creangă era și 
este o lume robită acțiunii în care contemplati-
vul apare ca un leneș, iar înțeleptul ca un nebun. 
Ei se află în afara planului de înțelegere pur ma-
terialist, motiv pentru care societatea îi bla-
mează. 

Aici intervine interpretarea briliantă a lui 
Vasile Lovinescu. Pornește de la Piatra din vâr-
ful Unghiului pomenită în Biblie, care înmănun-
chează în mod vital toate punctele de sprijin ale 
edificiului. Este în afara planului de înțelegere 
pur materialist și de facto inexistentă pentru fi-
ințele care nu depășesc acest plan. Însă, fără ea, 
întreaga lucrare arhitectonică s-ar nărui. De 
aceea se spune în Biblie: Piatra din vârful Un-
ghiului zace aruncată în drum și lucrătorii nu 
știu ce să facă cu ea, fiind deasupra puterii lor de 
înțelegere. Transpus acest simbol în planul 
umanității, Piatra din vârful Unghiului este con-
templativul imobil, aflat în afara acțiunii, cel 
care a atins o treaptă superioară de realizare 
spirituală. La celălalt pol se află mediocrul aflat 
într-o continuă acțiune. Şi acțiunea înseamnă li-
mitare. Așa cum zidarii nu știu ce să facă cu pia-
tra unghiulară aruncată în șanț, nici societatea 
nu știe ce să facă cu contemplativul – un neînțe-
les inutilizabil în mijlocul unei lumi în care fie-
care își are rostul lui. Neputând să-l clasifice, să-l 
încadreze într-o anumită categorie după obice-
iul oamenilor raționaliști, i-au atârnat de gât o 
pancartă și au scris pe ea: leneș. 

În minunatul eseu „Simboluri din ghici-
tori, cimilituri, frământări de limbă particule 
elementare”, Vasile Lovinescu se ocupă de la-
tura paremiologică a operei humuleșteanului, 
dar și de incantațiile, onomatopeele, asonanțele 
din limbajul copiilor apropiat limbii primordi-
ale solare (loghah suryanah), numită și „limbă a 
păsărilor”. „Copiii spun cimilituri din gura cărora 
Scriptura zice că se rostește înțelepciunea. Pueri-
litatea întinde un văl subțire peste abis”, ne 
spune magul de la Fălticeni.  

În final, un fragment din Amintiri care 
pentru mine a fost întotdeauna nadă întru atra-
gerea copilului în propria lui lume învăluită de 
haz, dar cu profunde sensuri oculte. Citând gra-
matica lui Măcărescu, Creangă pune în lumină 
neputința bieților lui contemporani de-a se 
înălța până la acel nivel paradisiac în care să 
audă incantația păsărilor, graiul solar al 

copilăriei, pe care ei îl transformă într-o umilă și 
tâmpă gramatică.  

„Ș-apoi carte se învăța acolo, nu glumă! 
Unii cântau la psaltichie, colea, cu ifos: 

Ison, oligon, petasti, 
Două chendime, homili, 
până ce răgușau ca măgarii; alții, dintr-o 

răsuflare, spuneau cu ochii închiși cele șapte ta-
ine din catihisul cel mare. Gâtlan se certa și prin 
somn cu uriașul Goliat. Musteciosul Davidică de 
la Fărcașa, până tipărea o mămăligă, mântuia de 
spus pe de rost, repede și fără greș, toată isto-
ria Vechiului Testament de Filaret Scriban, îm-
părțită în perioade, și pronumele conjunctive de 
dativ și acuzativ din gramatica lui Măcărescu: 

– Mi-ți-i, ni-vi-li, me-te-îl-o, ne-ve-i-le; 
me-te-îl-o, ne-ve-i-le, miți-i, ni-vi-li. 

Ce-a fi aceea, ducă-se pe pustiu! Unii don-
dăneau ca nebunii, până-i apuca amețeală; alții o 
duceau numai într-un muget, citind până le pie-
rea vederea; la unii le umblau buzele parcă erau 
cuprinși de pedepsie; cei mai mulți umblau bez-
metici și stăteau pe gânduri, văzând cum își pierd 
vremea, și numai oftau din greu, știind câte nevoi 
îi așteaptă acasă. Și turbare de cap și frântură de 
limbă ca la acești nefericiți dascăli nu mi s-a mai 
dat a vedea; cumplit meșteșug de tâmpenie, 
Doamne ferește! 

De-a mai mare dragul să fi privit pe Davi-
dică, flăcău de munte, cu barba în furculiță și fa-
vorite frumoase, cu pletele crețe și negre ca pana 
corbului, cu fruntea lată și senină, cu sprâncenele 
tufoase, cu ochii mari, negri ca murele și scânte-
ietori ca fulgerul, cu obrajii rumeni ca doi bujori, 
nalt la stat, lat în spete, subțire la mijloc, mlădios 
ca un mesteacăn, ușor ca o căprioară și rușinos 
ca o fată mare, Dumnezeu să-l ierte! că n-avu 
parte să se preoțească. A murit, sărmanul, înainte 
de vreme, înecat cu pronumele conjunctive, pie-
ritu-le-ar fi numele să le piară, că au mâncat ju-
vaier de flăcău! 

Mai bună minte avea Mirăuță din Grumă-
zești, care umbla trelalela, în puterea iernii, pe la 
tărăbile jidovești, întrebând ba teacă de cosor, ba 
căpestre de purici, ba cuie de la corabia lui Noe, 
ba fragi și căpșune pentru cineva care pornise 
într-adaos, ba cânta în pilda jidovilor: 

Nu-mi e ciudă de gândac, 
C-a mâncat frunza de fag; 
Dar mi-e ciudă pe omidă, 
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C-a mâncat frunza de crudă: 
N-a lăsat să odrăslească, 
Voinicii să se umbrească. 
Și alte drăcării ce-i trăsneau în cap. Nebun 

era el să-și piardă viața din pricina lui mi-ți-i, 
ni-vi-li, me-te-îl-o, ne-ve-i-le, ca Davidică? 

Eu, ca și Mirăuță, nu mă prea osteneam 
până-ntr-atâta, să mor învățând; că doar nu-mi 
plângeau copiii acasă, nici dădusem catihetului 
cel poclon mare până pe-acolo. Pentru două 
mierțe de orz și două de ovăs, nu era să las copila 
popii de la Folticenii-Vechi nemângăiată. Afară 
de aceasta, când mă uitam în oglindă, barbă și 
mustăți ca în palmă; și doar le și pârleam eu 
într-o privire și le ungeam în toată seara cu seu 
amestecat cu muc de lumânare și alună arsă, dar 
degeaba muncă! Ș-apoi, intrat în asemenea 
școală, mai numai barba și punga, bat-o pustia, 
te făcea să calci a popă! 

D-apoi lui Trăsnea, săracul, ce-i pățea su-
fletul cu gramatica! Odată îmi zise el, plin de 
mâhnire: 

– Ștefănescule (căci așa mă numeam la Fol-
ticeni), astăzi nu mai mergem la școală, că nu știu 
tabla și vreau să învăț pe mâine la gramatică. Mă 
rog ție, hai cu mine la câmp spre Folticenii-Vechi; 
vom învăța împreună, sau câte unul, eu la grama-
tică și tu la ce-i vrea; apoi mi-i asculta, să vedem, 
nu s-a prinde și de capul meu ceva? Las'că nici la 
celelalte nu prea pot învăța cu slova asta nouă, 
care-a ieșit, însă afurisita de gramatică îmi 
scoate peri albi, trăsni-o-ar fi s-o trăsnească! 
Parcă ai ce face cu dânsa la biserică? Dar dacă se 
cere!... Am s-o iau și eu din capăt, și, poate, cu tine, 
care ai trecut pe la părintele Duhu, să mă pot des-
luși... 

Fiindcă la Folticenii-Vechi era ceva mângâ-
iere pentru mine, mă potrivesc lui Trăsnea, și ne 
ducem împreună. Și era un ger uscat prin luna lui 
noiembrie, și bătea un vântișor subțire în ziua 
aceea, de-ți frigea obrazul! Cum ajungem la 
câmp, Trăsnea se tologește pe-un hat și începe la 
gramatică, din capăt, întrebarea și răspunsul în-
tâi: 

Întrebare: Ce este gramatica română? 
Răspuns: Gramatica română este cartea ce 

ne învață a vorbi și a scrie o limbă corect. 
Iar în altă ediție: Gramatica este o învăță-

tură ce ne arată modul de a vorbi și de a scrie bine 
într-o limbă. 

Asta-i asta! Din ceaslov și psaltire, și acele 
bălmăjite rău, ca vai de ele, să treci la gramatică, 
și încă ce gramatică! Nu ca aceste de acum, puz-
derie de gramatici; unele „raționate”, altele „dez-
voltate” și ticsite de „complimente”, care, trebuie 
spus fără compliment, îți explică... până ce nu se 
mai înțelege nimica; adică făcute anume pentru 
copii, de se joacă cu dânsele, de ușoare ce sunt!... 

Însă ce folos? Peste Trăsnea n-a dat ase-
mene noroc... să umble într-ales... El, păcătosul, 
uitați-vă ce fel de gramatică trebuia să învețe: 
„artea, corect, într-o limbă; silabă numim un su-
net deplin, simplu sau compus cu una din con-
sune, sau și cu mai multe consune, care însă să se 
pronunțe cu o scoatere de voace”. Iar în altă edi-
ție: „Prin silabă înțelegem rostitura unei părți de 
cuvânt ș.c.l.” 

Ei, ei! de-acum drege-ți „voacea” și des-
curcă-te, măi Trăsne, dacă poți! 

Iar, la a treia pagină, îndată altă năzbâtie: 
Întrebare: Câte părți are gramatica ro-

mână? 
Răspuns: Gramatica română are patru 

părți, care sunt: 
1. Etimologia; 2. Sintaxa; 3. Ortografia și 4. 

Prosodia. 
Întrebare: Ce ne învață fiecare din părțile 

aceste? 
Răspuns: 1. Etimologia ne învață a cu-

noaște părțile vorbei, adică analisul gramatical. 
2. Sintaxa ne învață a lega părțile vorbei 

după firea limbii noastre, adică sintesul gramati-
cal. 

3. Ortografia ne învață a scrie bine, adică 
după regulile gramaticei. 

4. Prosodia ne învață a accentua silabele și 
a le rosti după firea cuvintelor și scopul ce-l avem 
în vorbire. 

Apoi: mi-ți-i, ni-vi-li, me-te-îl-o, ne-ve-i-le. Și 
alte iznoave hăzoase ca aceste! 

Mai pune la socoteală că și Trăsnea era îna-
intat în vârstă, bucher de frunte și tâmp în felul 
său; că profesorul, care și el se mira cum a ajuns 
profesor, zicea: „Luați de ici până ici”, cum mi se 
pare că se mai face pe une locuri și astăzi, și poate 
că nu veți aduce bănat nici gramaticului, nici pro-
fesorului, nici lui Trăsnea, ci întâmplării, care a 
făcut pe oameni așa cum sunt: ori cuțite de oțel, 
ori de tinichea... 
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Ș-apoi gândiți că Trăsnea citea întrebarea 
și răspunsul, fiecare pe rând, rar și lămurit, ca să 
se poată înțelege ceva? Nu așa, necredincioșilor, 
ci iată cum: „Ce este gramatica română, este... ce 
este, este... este arata... nu arata, artea... artea... 
ce... ce... ce ne învață, învață... învață... ce ne în-
vață; a vorbi... bi... bi... ce ne învață... ce este, este... 
este arata, uite dracu! nu arata, artea ce ne în-
vață... ce este, este....” Și tot așa dondănind foarte 
repede, bâlbâit și fără pic de cugetare, până la „a 
scrie într-o limbă corect” rar ajungea, sărmanul! 
Și după ce turba de cap hăt bine, mă striga să-l 
ascult, că știe. Luam eu cartea din mâna lui și-l 
întrebam: „Ce este gramatica, măi Trăsne?” Iar el, 
închizând ochii, răspundea iute, iute și mornăit, 
cum cer calicii la pod: 

– Ce este gramatica română, este... ce este, 
este... și celelalte, după obicei, schimonosind cu-
vintele și îndrugându-le fără nici o noimă, de-ți 
venea să-i plângi de milă! 

– Nu așa, măi Trăsne! Dar cum? 
– Nu mai zice română, și spune numai răs-

punsul; ce ai cu întrebarea? 
Și se și opintea el, într-o privire, să răs-

pundă bine, dar degeaba; se încurca și mai rău, 
începea a ofta și-i venea să-și spargă capul. 

– Mai lasă-mă oleacă, zicea el necăjit și, 
când te-oi striga, să vii iar să mă asculți; și de n-oi 
ști nici atunci, apoi dracul să mă ia! Dă, grama-
tica să zicem că n-o înțeleg și s-o lăsăm la o parte; 
artea, asemene; corect, tiji. D-apoi „română, 
este... ce... ne învață a vorbi și a scrie bine într-o 
limbă” parcă-s cuvinte românești, ce naiba! Nu-
mai și aici trebuie să fie ceva: „a vorbi și a scrie 
bine într-o limbă”, îndrăcit lucru! Cum „să scrii 
într-o limbă”? Poate cu limba, mai știi păcatul? 
Pesemne că noi, cum s-ar prinde, las' că, de scris, 
talpa gâștei, dar apoi și de vorbit, păcatele noas-
tre, se vede că vorbim pogan și rău de tot; nu ro-
mânește, ci țărănește... Doamne, Doamne! Învă-
țat mai trebuie să fie și acel care face gramatici! 
Însă și-n gramatică stau eu și văd că masa tot 
masă, casa tot casă și boul tot bou se zice, cum le 
știu eu de la mama. Poate celelalte bâzdâgănii: 
„rostitură, artea, corect, pronunțe, analisul, sinte-
sul, prosodia, ortografia, sintaxa, etimologia, con-
crete, abstracte, conjunctive: mi-ți-i, ni-vi-li, 
me-te-îl-o, ne-ve-i-le” și altele de seama acestora 
să fie mai românești... și noi, prostimea, habar 
n-aveam de dânsele! Noroc mare că nu ne pune 

să le și cântăm, c-ar fi și mai rău de capul nostru 
cel hodorogit! Decât țăran, mai bine să mori! Hai, 
du-te, Ștefănescule, că m-apuc de învățat!... 

Și lăsându-l, m-am dus și eu în ciudă la fata 
popii, am găsit-o singură-singurică și m-am jucat 
cu dânsa în ticnă până-ndeseară; căci mamă 
n-avea, și tată-său ca popa, umbla după căpătat... 
Apoi m-am întors la câmp, cu zgărdița de la gâtul 
copilei, c-o năframă cusută frumos cu flori de mă-
tase și cu sânul plin de mere domnești; și, când 
colo, zărghitul de Trăsnea dormea pe hat, cu gra-
matica sub nas, și habar n-avea de frig. „Sărace, 
sărace! nu ești nici de zeama ouălor; decât așa, 
mai bine te făcea mă-ta un mânz și te mâncau lu-
pii”, zic eu în mine. 

– He! Trăsnea, mă! scoală! știi tabla? Sare 
el de jos, îl ascult, clei. Haidem acasă, măi Trăsne, 
că m-au răzbit foamea și frigul, și mor de urât ai-
cea pe câmp! 

– Da, că și eu... Ducă-se dracului gramatica! 
Mi s-a înăcrit sufletul de dânsa! Și osebit de asta, 
nici nu-mi e bine. 

– Un fel de lene, amestecată cu slăbăciune, 
măi Trăsne, nu-i așa? 

– Ba chiar ai nimerit: un fel de leșin la 
inimă, amestecat cu întinsori, sau cam așa ceva. 

– Poate fiorile gramaticii, zic eu. 
– Mai știi păcatul? Poate că ș-aceea să fie, 

zise Trăsnea; căci, dracul s-o ia! cum pui mâna pe 
dânsa, îndată-ți vine somn... Flecuștețe de-aceste 
nu se potrivesc cu rânduiala bisericii, s-a mântuit 
vorba... „Osmoglasnicul” este ce este... Vorba tatei: 
„Condacul umple sacul, și troparul hambarul, măi 
băiate!” Ce umblăm noi chinuindu-ne cu grama-
tica, Ștefănescule? Haidem!” 
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n lucru despre care nimeni nu a vorbit 
vreodată în spațiul public: Dosarul de Ca-
dre. I se mai spunea și Dosarul Personal. 

Cine își mai aduce aminte azi de un personaj 
funcționăresc principal? Șeful de Cadre. Ce re-
pede uită lumea. Păi, Șeful de Cadre era cel care 
deținea și Biroul Secret. Biroul cu dulapurile 
metalice sigilate, cu încuietori mecanice sigure 
sau lacăte secretoase. Ei bine, aici se țineau, la 
mare taină, Cărțile de Muncă. Azi au dispărut. 
Nu știu cu ce au fost schimbate. dar trebuie să 
existe undeva o găselniță înlocuitoare. La biroul 
de cadre, se găsea și o încăpere specială numită 
Biroul Secret. Aici venea, din când în când, ofițe-
rul de securitate care răspundea de obiectivul 
industrial sau școală, spital, tribunal, coopera-
tivă, agent economic oarecare de stat, respectiv 
o unitate socialistă de muncă în toată regula. În 
goana după dosarele de securitate ale oameni-
lor post revoluționari s-a uitat cu desăvârșire de 
acele Dosare de cadre cum li se spuneau deseori 
și unde găseai viața alternativă a angajatului nu-
mit și Om al muncii, pe vremea aceea. După 89, 
multe arhive au dispărut. Au apărut incendiile 
ocazionale pe la magaziile de materiale sau de-
pozite de arhive și duse au fost dovezile noastre 
ale vieții alternative profesionale foste și nu nu-
mai. 

La închisoare, dosarul deținutului era la 
îndemna oricărui organ juridic avizat și era păs-
trat la vedere. Pe ăla de cadre nu-l știa nimeni. 
Dar acela era dosarul generator de pricini și ne-
cazuri ulterioare la un ins certat cu sistemul. 
Mecanismul era următorul: Obiectivului i se ce-
rea, în scris, o notă explicativă în care să răs-
pundă pentru ce a comis o faptă (absență, întâr-
ziere la serviciu, un act de indisciplină, etc. Dacă 
acesta răspundea, urma sancțiunea sub forma 
unei decizii. Apoi consecințele, imediate, la 

distanță și cele pe viață, adică diminuarea pen-
siei de bătrânețe. Nu este întâmplătoare apariția 
pavilioanelor cu nebuni la Sighet. Unii dau vina 
pe sifilis. Cum or fi ajuns aici marinarii lui Co-
lumb, nu știu dar pavilioanele groazei, au existat 
și mai există încă ca dovadă a existenței unei 
părți importante din industria terorii ce s-a dez-
voltat aici într-o urbe blestemată. Din asta au 
trăit oamenii o jumătate de secol, care pe care.  

O mare problemă pentru mine a fost cău-
tarea acului în carul cu fân. Au dispărut cadrele. 
Așa peste noapte. Cadrele și dosarele. De unde? 
De la Sighet, de la secția de psihiatrie a spitalului 
municipal. Cine crede că la Sighet nu s-a practi-
cat exterminarea prin știință, sau cu ajutorul ști-
inței medicale este un naiv.  

Dosare aveau și studenții. Cei vizați politic 
suportau consecințe imprevizibile. Exmatricu-
lări fictive zise, pentru absențe și lipsă de interes 
la învățătură, cel mai des. Exmatriculatul, în 
funcție de gravitatea faptelor sale, era pedepsit. 
Dacă nu se putea traduce în penal fapta și aplica 
pedeapsa cu închisoarea corecțională și reedu-
carea politică socială, etc. se folosea armata, ar-
mata cu batalioanele de muncă. Un exemplu. 
Într-o zi la Gura Văii-Porțile de Fier, au murit 30 
soldați prin accident de muncă, anul 1966! 

Spitalele de nebuni. Psihiatria punitivă, 
cum o numesc eu. Psihiatria ca știință criminală, 
psihiatria în slujba terorii.  

Ciudat: Sighet nu figurează pe harta Muze-
ului Memorial. Și doar aici s-a practicat extermi-
narea cu ajutorul științei (medicina, psihiatria) 
a unui mare număr de internați de către miliție 
și securitate la ordinul sau la recomandarea 
partidului comunist. Mă voi referi strict doar la 
acel lagăr de copii, despre care nimeni nu zice 
nimic azi. Lagărul de copii de la Sighet. 

Alex și Izidor au scăpat dintr-o lume de 
coșmar. Orfelinatul din Sighetul Marmației era 
cunoscut și sub numele de Casa Irecuperabili-
lor. Acolo trăiau 500 de copiii cu handicap. Im-
propriu spus „trăiau”, pentru ca numai viață nu 

U 
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era aceea. Mai rău ca într-un lagăr, erau înghe-
suiți în încăperi insalubre, purtau haine zdren-
țuite, și erau aproape sălbăticiți. Nimeni nu le 
vorbea, iar lipsa de dragoste îi făcea să devină 
neoameni. „Erau ținuți ca reptilele în acvarii, 
fără speranțe și deseori abuzați”, a dezvăluit jur-
nalistul John Upton. Imediat după Revoluție, o 
televiziune americană a trimis o echipă în Ro-
mania, iar reporterii s-au îngrozit. 

Izidor a fost găsit cu un grav handicap la 
picior, pentru că nimeni nu i-a făcut la vreme o 
banală operație la genunchi. El a avut șansa uri-
așă să fie adoptat de o familie de peste Ocean. 
Familiile care i-au adoptat au apărut, acum, în 
documentarul realizat de cei doi băieți. 

Cea mai dură confruntare cu trecutul, a 
avut loc în 2000, când Izidor a vrut să-și pri-
vească în ochi părinții naturali și a venit în Ma-
ramureș. „De ce nu ați venit timp de 11 ani să mă 
vizitați? Eu eram blocat acolo, dar voi de ce nu ați 
venit”, și-a întrebat Izidor părinții. 

Acum, la 34 de ani, Izidor privește cu de-
tașare acele momente extrem de grele, când și-a 
întâlnit părinții. Reporterii ProTv i-au sunat în 
Colorado și ne-a spus că numai prin iubire s-a 
salvat de resentimente. „I-am iertat pe amândoi, 
ca să pot trece mai departe, și m-am bucurat că 
mi-am văzut sora care abia se născuse când eu 
pășeam pe poarta orfelinatului”, a mărturisit Izi-
dor Ruckel. 

Orfelinatul groazei din Sighetu Marmației 
este închis de zece ani. Dar două angajate ale că-
minului încă își amintesc de victimele lui. 

„Îmi aduc aminte de Izidor. In 2000 el și-a 
făcut o întoarcere fastuoasă. Ne-a impresionat pe 
toți. A stat în acel moment o lună în Sighet, ne-a 
vizitat pe toți și a avut o dorință să își găsească 
familia. Dar a venit dezamăgit de acolo, pentru că 
părinții lui n-au vorbit decât de starea lor mate-
rială și urmăreau numai banii”, a povestit Elisa-
beta Antohi, fosta angajată a orfelinatului. 

 Izidor lucrează într-un supermarket și a 
scris o carte care a făcut furori în America: 
„Abandoned for life”. Alex are un studio parti-
cular de film și, împreună cu Izidor, organizează 
evenimente caritabile prin care strâng fonduri 
pentru orfanii din România. Amândoi vor să 
continue documentarul despre viața lor. Chiar 
dacă nu știe românește, pentru că în primii 11 
ani, nimeni nu s-a ostenit să-l învețe, Izidor 

simte că ar vrea să se întoarcă într-o zi acasă: 
„Pentru mine România este totul. Iubesc Româ-
nia și aș vrea ca la un moment dat să mă întorc. 
Mi-au rămas în minte când am plecat din orfeli-
nat, o casă cu costume populare pe care o văzu-
sem și am ascultat muzica noastră populară și 
asta e ce iubesc cel mai mult”. 

Un loc al groazei a fost și Lagărul de copii 
de la Cighid din Bihor. Cruzimile de la Cighid, la-
gărul în care au murit peste 130 de copii, au fost 
anchetate de procurori. Concluzia a fost urmă-
toarea: „Şobolanii îi mâncau de vii. Erau con-
damnați la moarte” Alt lagăr al morții pentru co-
pii, a fost și cel de la Nicorești, lângă Tecuci.  

Lagărul de copii de la Nicorești. „Era un 
spital pentru exterminare”. Povestea unui su-
praviețuitor al lagărului de la Nicorești pentru 
copiii „irecuperabili” din comunism, este rela-
tată de jurnalista Diana Meseșan. 

Decretul din 1966 n-a adus doar moartea 
a zeci de mii de femei care au încercat să scape 
de sarcinile nedorite. Zeci de mii de copii aban-
donați, cu „deficiențe” fizice sau psihice, consi-
derați „irecuperabili”, au fost aruncați în că-
mine-spitale, cu condiții de lagăr, unde erau lă-
sați să moară. Nimeni nu știe câți copii au dece-
dat în acele instituții, nici măcar după mai bine 
de 30 de ani. Jurnalul Decretului spune în acest 
episod povestea „damnaților de la Nicorești”, 
unul dintre căminele-spital ale României. Pri-
mele două episoade ale seriei au arătat efectele 
decretului la nivelul sistemului medical și al sis-
temului de protecție a copilului. În cimitirul din 
comuna gălățeană Nicorești, locul e de găsit în 
spatele clopotniței. Aici erau îngropați copiii din 
căminul-spital Nicorești, unde „irecuperabilii” 
ocupau camerele de la etajul clădirii, așteptând 
să moară. Nu doar cei vii, ci și cei dispăruți tre-
buiau ascunși de ochii comunității. Pentru ulti-
mii, locul de veci era o groapă comună în care 
erau puși unii peste alții. Pe locul acelei gropi co-
mune există azi două plăci memoriale, puse de 
străinii veniți voluntari după Revoluție în spita-
lul-cămin din localitate. Pe ele sunt trecute nu-
mele a 92 de copii. Dintre aceștia, 78 au sub 10 
ani. Fotografiile lor, de Andrei Becheru. Copiii 
care mai erau vizitați de părinți erau înmormân-
tați. Cei rămași singuri erau îngropați. „Slujbă se 
făcea la cei care aveau părinți. Îi puneau în că-
ruță și îi duceau până la biserică. Era un sicriu 
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mare, frumos. Aveau cruce de piatră. Au fost 
vreo 3-4 așa. „La ăștia se făcea sicriul dintr-un 
placaj melaminat”, își amintește ambulanțierul 
spitalului Nicorești. El este cel care le făcea copi-
ilor sicriele. Cel mai mic sicriu pe care l-a făcut 
avea 90 de cm. Le făcea un pic mai mari, nu chiar 
la fix. Într-un sicriu de 90 de cm încape un copil 
mai mic de doi ani. „Când veneam din cursă îmi 
spunea doctorul: fă un sicriu. Nu mai aveam din 
ce să le fac. Am găsit o foaie de pal și am făcut un 
sicriaș și la groapă cu el. Ce să faci? Era greu de 
făcut când aveau picioarele sucite”. Ambulanți-
erul nu vrea să apară cu nume și prenume. Îl 
vom identifica folosind apelativul „Nenea” – așa 
cum îi spuneau copiii din cămin. Nenea nu își 
mai amintește câte sicrie a făcut. Știe doar că au 
fost multe. Atât de multe încât atunci când să-
pau să-l îngroape pe unul, dădeau de altul. Îl pu-
neau peste, acopereau cu pământ și așa rămâ-
nea locul, până la următorul sicriu. Două cruci 
subțiri din lemn marcau groapa comună. La spi-
talul din Nicorești erau cazați copii cu probleme. 
Asta știa și Ioana Bălan, o femeie din satul Mălu-
reni, comuna Nicorești, despre instituție.  

Mamă a cinci băieți, patru dintre ei sănă-
toși, Ioana avea și ea un copil cu probleme. Pe 
Ciprian îl născuse în 1986. Dacă îl puneau în 
fund, între perne, copilul cădea și nu se mai pu-
tea ridica. Cu băiatul în brațe, Ioana a început să 
meargă pe la doctori, prin toată țara. „Cât am pu-
tut, am umblat”, povestește Ioana, în vârstă de 
aproape 70 de ani. Ne primește într-o cameră 
ordonată și luminoasă, la final de octombrie 
2021. Într-o vază sunt câțiva trandafiri vișinii, 
din grădina familiei. Ioana are riduri adânci și 
ochi albaștri, calzi. Se mișcă greu, pentru că a 
fost operată de curând la coloană. Lângă ea e Ci-
prian, într-un scaun cu rotile, cu ochi la fel de al-
baștri și zâmbitori. A împlinit de curând 35 de 
ani. Ciprian și Ioana Unul dintre drumurile fă-
cute de Ioana, cu Ciprian în brațe, a fost la spita-
lul din Nicorești. În 1992, venise acolo o fiziote-
rapeută de la București. Era plătită în dolari. So-
țul a insistat să îl ducă pe băiat acolo la recupe-
rare. Ioana a ezitat. „Eu nu prea aș fi vrut, pentru 
că eu știam că el are probleme și acolo erau 
mulți copii bolnavi, cu probleme. Erau copii care 
erau cu capul, făceau urât, se trăgeau de păr, se 
băteau, trânteau”, își amintește Ioana. A accep-
tat până la urmă. Au pregătit căruță cu caii, un 

bagaj cu lucrurile lui Ciprian și au mers la spita-
lul-cămin în toamna lui 1992, unde l-au lăsat pe 
băiat, în vârstă de 6 ani. Ioana a redactat o ce-
rere scrisă în care a specificat că nu îl lasă de tot, 
ci numai pentru tratament, așa cum o sfătuise o 
cunoștință. „Că dacă nu specifici, s-ar putea să 
nu ți-l mai dea înapoi”. Din căruța care se înde-
părta de spital, Ioana îi auzea țipetele. „Atâta de 
tare țipa, că de zgomotul cailor pe asfalt, cum 
tropăiau potcoavele la cai, îl auzeam pe el”. Ci-
prian a rămas pentru recuperare într-o institu-
ție unde copiii erau duși, de fapt, să moară. „Câți 
o murit pe mâna mea, săracii…” „La noi era un 
spital pentru exterminare”, descrie pe scurt 
Tinca, experiența de la spitalul-cămin Nicorești, 
unde a ajuns și Ciprian în 1992. Femeia împli-
nește luna aceasta 79 de ani. Îi aduci, îi ții, dar 
după aceea se exterminau, mureau. Mai ales ăia 
care erau paralizați la pat. Păi, da ce puteai să le 
faci? Nu aveai ce să le faci. Așteptam să… da câți 
o murit pe mâna mea, săracii. Și le-am ținut lu-
mânare. Ai de capul meu. Mi-era milă de ei. Dar 
ce să facem? Uite am mâncat și mănânc pensie 
de la ei. Tinca a lucrat la spitalul din Nicorești 
din 1968, ca infirmieră. Spitalul, construit în 
1892 prin grija unui filantrop local, avea la par-
ter maternitate, pediatrie, secție de radiologie. 
Tinca a fost repartizată de la început „sus”, la 
secția de neuropsihiatrie infantilă, transformată 
după 1970 în cămin-spital. Aceste instituții erau 
cele care găzduiau „deficienții nerecuperabili”. 
Așa erau numiți copiii cu dizabilități grave, 
printr-o lege din 1970 care încerca să întâmpine 
consecințele legislației anti avort adoptate de 
statul comunist. Nicorești a fost unul dintre la-
gărele regimului. „Condamnații” de la Nicorești 
erau copii cu dizabilități de care părinții se ruși-
nau, pe care părinții nu știau sau nu aveau cum 
să-i îngrijească, iar statul îi încuraja să-i lase în 
grija sa. În cazul unora dintre acești copii, diza-
bilitatea era rezultatul unor întreruperi de sar-
cină nereușite, la care mamele apelaseră din 
disperare. Când abandonul a atins cote alar-
mante în ultimii ani ai epocii ceaușiste, ajungeau 
la căminele-spital și copii fără nicio dizabilitate, 
care pur și simplu nu mai aveau loc în alte insti-
tuții de „ocrotire”. După ce și-a lăsat copilul la 
spital, Ioana nu a mai putut să mănânce, să bea, 
să se odihnească sau să facă altceva. Gândul ei 
era doar la Ciprian. Era atât de legată de el și 
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pentru că nașterea lui fusese „o problemă foarte 
gravă”, după cum descrie femeia.” Fătul era în-
dreptat cu fesele spre canalul de naștere, nu cu 
capul. În astfel de situații e nevoie de o naștere 
prin cezariană. Doctorul a refuzat”. „Mergeam în 
genunchi și îl rugam, «salvați-mă, vă rog, dom-
nul doctor, că mai am acasă patru copii și nu 
vreau să se întâmple ceva cu mine, să rămână 
copiii fără mamă». Și zicea «stai liniștită acolo că 
se rezolvă problema»“, își amintește Ioana. În 
cele din urmă, o asistentă s-a urcat pe ea și a 
apăsat-o pe burtă. „M-au tăiat, m-au bucățălit ca 
pe un pește. Pe viu m-au tăiat, pe viu m-au cusut. 
Nu am zis nici pâs. Am scrâșnit din dinți”, spune 
femeia. Până când l-a trimis la căminul din Nico-
rești, la recuperare, Ioana nu mai fusese despăr-
țită de băiat. La o zi sau două după ce l-a dus la 
spital, speriată că ar putea păți ceva, femeia l-a 
trimis pe băiatul cel mare să vadă ce face Ci-
prian. „Mămică, dacă vrei să îl mai vezi pe Ci-
prian, să îl mai avem, du-te și ia-l, că acolo s-ar 
putea să moară. Are buzele uscate, e însetat, în-
fometat, vai de el, dacă nu te duci, s-ar putea să 
nu îl mai iei întreg de acolo”, i-a povestit fiul la 
întoarcere. Aceștia erau copiii, pentru care lu-
mea se oprea în tavan. 

Înainte de revoluție, la căminul-spital din 
Nicorești erau 12 infirmiere, două asistente și 
un medic la peste 100 de copii, își amintește in-
firmiera Tinca. Avea 25 de ani când a început să 
lucreze acolo. Programul de lucru era de 12 sau 
opt ore, în funcție de perioadă. Pe noapte erau 
câte două infirmiere pe tură. Una la patru sa-
loane. Erau saloane de copii mici și saloane de 
copii mari. Într-un salon erau câte 12-15 copii. 
În saloanele pentru copii mici mai puneau și 
câte doi într-un pat. Împărțeala nu era doar 
după vârstă, ci și după starea în care se aflau: 
„cei lați” și cei care „se mai descurcau”. Lat era 
termenul folosit pentru copiii care nu se ridicau 
din pat. Lumea lor nu trecea dincolo de tavanul 
căminului. Nu aveai ce să le faci. Stăteau și pri-
veau uite-așa, săracii, fix în plafon. Așa stăteau. 
Și plângeau. Plângeau dacă se udau… când se 
udau, gata, începeau să plângă. Nu aveai lenjerie 
ca lumea. Chiloții ăia… chiloții se murdăreau și îi 
schimbam cu alții. „Stăteau și uzi, săracii. Unii 
stăteau opăriți”, își amintește Tinca. Pentru că 
stăteau doar pe spate, „lații” făceau tot felul de 
răni. Copiii aflați în această situație primeau 

doar hrană cu biberonul sau lingurița și erau 
schimbați de trei ori pe zi. Pentru a sta liniștiți 
mai primeau și medicație. Le mai dădeam pas-
tile, pentru că fenobarbitalul era la bătaie, și di-
azepam. Le dădeam că alții, săracii, nu dormeau 
toată noaptea. Aveau dureri. Le dădeam pastile 
ca să nu-i… Îi deranja pe ceilalți, nu îi lăsa să 
doarmă. Fasole, cartofi, pilaf și medicamente. 
Cei care „se descurcau” primeau mâncare și 
erau puși și la treabă, cărau lemne, ajutau infir-
mierele la curățenie și la schimbat copiii imobi-
lizați la pat. 

Viorica, angajată la cămin după Revoluție 
ca infirmieră, a împlinit recent 72 de ani. Își 
aduce aminte că fetele mari din cămin erau puse 
să radă murdăria de pe dușumea cu fărașul, cu 
sapa. Își amintește, Viorica Copiii mari primeau 
și ei medicamente de somn. Medicamentele 
erau puse în mâncare celor care nu voiau să le 
ia. Le primeau, pentru calmare, cei care erau ne-
liniștiți, „la ora șase dimineața și la ora șase 
seara”. Uneori erau legați sau bătuți. Tinca po-
vestește că infirmierele îi legau la indicațiile su-
rorilor, pentru a evita ca cei mici să se rănească 
singuri sau între ei. Își aduce aminte că-i legau 
cu un fel de pansament. Viorica își amintește că, 
după Revoluție, când a venit ea, copiii erau le-
gați cu tifon. Fotografii de la sfârșitul anilor 90, 
făcute de voluntarii străini, arată însă că unii co-
pii erau legați cu lanțuri. Copil legat cu lanțuri. 
Fotografie din arhivă. „Pe ăia care făceau urât îi 
mai pișcai oleacă, că dacă nu îi pișcai, nu puteai 
să stai liniștită. Veneau după tine, făceau rele, îți 
strica paturile, îți strica tot”. Spune Tinca: În că-
minul-spital din Nicorești mâncarea era puțină 
și proastă. Copiii primeau fasole, cartofi, pilaf și 
apoi iar fasole, cartofi, pilaf. Nu se săturau, mai 
ales cei mari. Mai voiau, dar nu mai era de unde. 
„Erau schilodiți săracii”, își amintește Tinca. Ne-
nea cu sicriul, „masa pe care o primeau copiii din 
cămin era de menținere, nu calorică, confirmă și 
ambulanțierul spitalului din Nicorești. Nenea, 
care meșterea sicriele celor decedați, a început 
să lucreze la căminul-spital din același an ca 
Tinca – 1968. A văzut în deceniile în care a lucrat 
la Nicorești copii care arătau ca niște stafii, atât 
de slabi erau. Iar singurele pastile pe care le pri-
meau erau „somnolentele”. Nu doar mâncarea 
era execrabilă, ci și condițiile în care copiii încer-
cau să supraviețuiască. Nu era căldură, lipseau 
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dușurile, lipseau produsele de igienă. „Eu am ră-
mas fără miros. Se înfundau WC-urile. Era un 
miros groaznic. De urină, de mizerie, de rahat. 
Intrai în salon, te înțepa așa mirosul ăla de urină, 
de toate astea. Ștergeam, spălam noi cu dezin-
fectante. Ei iar urinau pe jos. Ăștia mari mergeau 
săracii cu chiloții, numai pișat pe jos făceau. Iar 
veneam și spălam”, povestește Tinca, fostă infir-
mieră. Și Viorica își amintește mirosul, pe care 
oricât curățai tot acolo era, pentru că pe jos era 
scândură îmbibată cu urină și materii fecale. În 
încăperile înalte din cămin era doar câte o sobă 
care nu făcea față. În lipsa dușurilor, copiii erau 
spălați în camerele în care dormeau. Apa o în-
călzeau infirmierele pe aragaz și o cărau cu gă-
lețile. Copiii erau spălați în anumite zile. 

„Irecuperabilii” mureau repede, mai ales 
cei imobilizați la pat, care nu trăiau mai mult de 
cinci-șase ani. „Mai mureau, mai veneau alții, iar 
mai mureau, iar mai veneau alții”, descrie Tinca 
procesul. „Mureau pe capete ăștia mititeii. Hai 
cu sicriul și la vale cu ei, la biserică. Să nu zicem 
că zilnic, dar mureau”, își amintește și Nenea, 
ambulanțierul-coșciugar. Cât timp trăiau, pe co-
piii din căminele-spital nu-i mângâia nimeni. Nu 
vorbea nimeni cu ei. Nu făcea nimeni școală cu 
ei. Nenea e convins astăzi că asta i-a făcut pe unii 
să înnebunească. Cu el copiii vorbeau. Îi spu-
neau ce infirmiere îi bat, ce năzbâtii făceau. Ve-
neau la el la atelier. Pe unul dintre acești copii 
Nenea l-a învățat să facă liniuțe, să numere până 
la zece. Avea 14 ani. Când au venit de la Galați 
să-i selecteze pe cei mai răsăriți pentru a-i în-
scrie la școală, Nenea și-a împins protejatul în 
față. Așa l-a scăpat pe băiat din lagărul de la Ni-
corești. Nu mai știe ce e acum cu el, dar la un mo-
ment dat tânărul era șofer pe autobuz în Brașov. 
Însă pentru cei mai mulți copii din spitalul-că-
min de la Nicorești nu era timp de joacă, nu era 
timp de plimbări, nu era timp pentru afecțiune.  

Clădirea veche de aproape 130 de ani în 
care a funcționat căminul-spital din Nicorești 
este astăzi o ruină cu ferestre sparte și ușă fere-
cată cu lacăt. O păzește o localnică, angajata unei 
firme private de pază, plătită să vegheze schele-
tul de cărămidă. Accesul se face printr-o curte 
lăsată de izbeliște, pe o alee îngustă care găzdu-
iește la intrare cabinetul de medicină de familie 
al comunei. Clădirea căminului-spital din Nico-
rești. Nu se poate intra în căminul-spital fără 

aprobarea Consiliului Județean Galați, proprie-
tarul de drept al clădirii. Obținem acest accept 
după mai multe zile în care insistăm telefonic la 
Galați. E o zi însorită de la sfârșitul lunii octom-
brie când ajungem la Nicorești pentru a vedea 
ce a mai rămas în urma „ocrotirii” de care a fost 
capabil regimul comunist, și apoi, pentru alți câ-
țiva ani după 1990, regimul postcomunist. Paz-
nica imobilului ruinat dă jos lacătul de pe ușa fe-
recată și ne poftește înăuntru. O sită de lumină 
cerne aerul la etajul clădirii, acolo unde acum 25 
de ani încă trăiau și mureau irecuperabilii tri-
miși la Nicorești. Holul căminului, azi. Un regis-
tru-document găsit de reporteri în clădirea 
abandonată a vechiului cămin-spital, cu ra-
poarte de gardă din perioada 1998-1999, arată 
practica generalizată de a liniști copiii prin ad-
ministrarea de medicamente, zi și noapte. „În 
timpul nopții bolnavii au fost liniștiți. Tratamen-
tul s-a administrat conform prescripțiilor medi-
cale”, sunt propozițiile care se repetă la aproape 
fiecare pagină. Copiilor li se administrau medi-
camente psihiatrice foarte puternice. De exem-
plu, pe 23 august 1999, patru pacienți au primit 
câte o fiolă de „plegomazin”, pentru că ar fi ma-
nifestat „agitație psihomotorie”. Plegomazinul 
este un antipsihotic administrat pentru trata-
mentul stărilor de agitație din psihoze acute și 
cronice, în boli precum schizofrenia sau la copii 
cu tulburări grave de comportament, însoțite de 
agitație și agresivitate, conform prospectului. 
Caiet! Pe 5 octombrie 1999, se consemnează că 
un copil manifesta „agitație psihomotorie” în 
urma altercației cu un alt pacient, dar că „s-a po-
tolit fără injecții”.  

Evadarea din lagărul de copii După ce a 
auzit despre starea în care era băiatul ei Ciprian 
în căminul-spital, flămând, însetat, neglijat, 
Ioana Bălan a mers direct la căminul-spital. Le-a 
întrebat pe infirmiere dacă s-a ocupat cineva de 
băiat, dacă i-au făcut vreun masaj, dacă a primit 
vreun tratament, orice. Infirmierele i-au zis că 
nu a primit nici măcar mâncare. „Nu am putut să 
îi dăm, că se îneacă și ne-a fost frică să nu se în-
tâmple ceva cu el, să nu avem alte probleme”. 
Mama Ioana a mers apoi la fizioterapeuta venită 
de la București și i-a pus aceleași întrebări. „Nu 
am început să îi facem, dar uite acuma în pre-
zența dumneavoastră mergem să îl luăm să în-
cepem terapia de azi, să facem recuperarea”. 
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Ioana s-a făcut că pleacă, dar de la distanță, lipită 
de-un perete, a privit scena. Fizioterapeuta a în-
cercat să facă cu el niște exerciții, însă Ciprian nu 
avea forță să stea în poziție de șezut foarte mult. 
Femeia s-a răstit la el: „Stai aici, drace!”. Când a 
auzit asta, Ioana povestește că s-a retras tiptil pe 
holurile spitalului, să nu o audă careva. Apoi, 
odată ajunsă în stradă, „plângând și fugind ca o 
disperată”, s-a îndreptat spre primărie. De acolo 
și-a sunat soțul. I-a spus să vină urgent cu căruța 
în Nicorești, să îi ia pe ea și pe Ciprian de la spi-
tal. Soțul a încercat să o liniștească, „lasă că nu 
se întâmplă nimic”, dar determinarea și dispe-
rarea Ioanei nu puteau fi liniștite. „Acum, ime-
diat! Dacă nu vii, eu nu mai viu acasă. Imediat vii 
cu căruța!”. S-a întors apoi la spital, unde infir-
mierele au sfătuit-o să îl ia pe Ciprian acasă, 
dacă voia ca băiatul să trăiască. „«Văleu, tanti, 
dacă îl mai lași aici s-ar putea să îl iei mort. Ia-l 
acasă, bre. Ți-e silă de el?». «Cum să îmi fie silă 
de el? Dacă mi-era silă de el îl dădeam pe mititel 
undeva la un cămin». «Ia-l acasă, atunci»“, își 
amintește Ioana discuția. Asistenta-șefă i-a spus 
însă femeii că nu îi poate da drumul lui Ciprian, 
că trebuie semnătura medicului, iar medicul nu 
era la spital. „«Nu pot să vi-l dau că mă penali-
zează, da puteți să îl furați». «Doamna asistentă, 
dar în ce țară trăim, am ajuns să îmi fur propriul 
meu copil?»“. Ioana a zis că nu pleacă de acolo 
fără Ciprian. Insistența femeii a dat roade și a 
primit aprobarea să își ia băiatul din spital. L-a 
îmbrăcat repede și l-a pus în căruță, între ea și 
soț, susținându-l cu brațul ei. „El, mititelu, când 
am pornit de acolo așa a întors capul și striga 
«hai mai repede, hai mai repede, hai mai re-
pede». «Da de ce, mamă?» Mi-era frică nu cumva 
să vină să îl ia înapoi”, povestește Ioana ca și 
cum anul ar fi iar 1992 și ea ar trece, încă o dată, 
prin experiența de a-l scoate pe Ciprian din că-
minul-spital. „Până începeți să îl uitați” Aminti-
rile de la Nicorești sunt la fel de vii și pentru Ci-
prian Bălan. „A fost o teroare”, povestește el, 
rostind cuvintele cu dificultate. Pentru străini, e 
mai dificil de înțeles ce zice. Nu și pentru Ioana, 
care ascultă cu atenție și repetă, ca un interpret 
concentrat, tot ce zice băiatul ei. Ciprian spune 
că nu și-ar mai dori niciodată să se întoarcă 
acolo, deși spitalul e închis de aproape 20 de ani. 
Dar șederea acolo, deși a durat puțin, l-a marcat 
puternic. Ciprian, are 35 de ani. De-a lungul 

anilor, Ioana a ascultat de indicațiile medicilor la 
care l-a tot dus pe Ciprian. Singura dată când nu 
a ascultat a fost când o doctoriță i-a recomandat 
să îl lase pe Ciprian într-un spital. Era sfârșitul 
anilor ‘80, copilul nu avea nici 4 ani. „M-a rugat 
să îl las acolo la recuperări. Am început să plâng. 
Zice «câți mai aveți acasă?». «Mai am patru co-
pii». «Mai mari, mai mici?». «Toți sunt mai 
mari». «Lăsați-l aici la recuperări și mai veniți 
din când în când să îl vedeți, până începeți să îl 
uitați. Poate îl recuperăm cât de cât». Am înce-
put să plâng când mi-a spus așa, «până îl uit»“, 
își amintește Ioana. În perioada comunistă, dar 
și după revoluție, medicii le recomandau de 
multe ori părinților să-și lase copiii cu dizabili-
tăți în instituțiile de ocrotire. Se considera că 
acolo vor fi tratați mai bine, iar părinții erau eli-
berați de povara de a avea un copil cu handicap. 
Dar Ioana nu a putut să îl lase pe Ciprian acolo. 
„Am început să plâng și am zis «doamna doctor, 
fie ce a fi, îl vreau acasă. Asta-i crucea mea de 
dus, și cât s-a repara, s-a repara»“, spune femeia. 
Doctorița i-a spus că o să regrete, că poate așa ar 
avea o șansă să se recupereze. Ioana se întreabă 
și astăzi dacă nu ar fi fost mai bine pentru Ci-
prian să îl lase în căminul-spital. Încă cere scuze 
de la el pentru asta. Dar nu a putut, se justifică 
mama, ca și cum faptul că nu l-a lăsat într-o in-
stituție a fost vulnerabilitatea ei. „Neputința” 
Ioanei a făcut ca băiatul ei să stea doar câteva 
zile în căminul-spital de la Nicorești, acolo unde 
au murit sute de copii între 1970 și 1990. Doar 
92 dintre ei au numele încrustate pe cele două 
plăci memoriale din cimitirul comunei.  

Damnații de la Nicorești au fost însă mult 
mai mulți. Cerul de deasupra tavanului Viorica 
și Tinca, cele două infirmiere care au lucrat la 
căminul-spital, se uită peste albumele foto fă-
cute de străinii veniți voluntari în anii 90, după 
revoluție. Aplecate peste albume, femeile își 
amintesc de fiecare copil în parte. Tinca: „Asta-i 
Maricica. Uite-o! Maricica mea, de la salonul 
meu”. Dau pagina și ajung la o poză cu o fată 
plină de sânge. Tinca: „Ia uite-o”. Viorica: „Asta 
se ungea toată”. Tinca: „Uite-o cum se făcea. Se 
scărpina, se făcea tot o rană”.  

După căderea regimului comunist din Ro-
mânia, imaginile din leagăne și cămine au făcut 
înconjurul lumii, sădind milă și groază în sufle-
tele oamenilor de pretutindeni. Doar acasă 
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„irecuperabilii” fuseseră abandonați și uitați în 
instituțiile statului. Imagini similare celor la 
care se uită acum Viorica și Tinca i-au determi-
nat pe străini să vină voluntari în aceste cămine. 
La Nicorești au descins americanii și irlandezii. 
Străinii au început să înlocuiască somniferele cu 
vitamine. Voluntarii irlandezi au fost primii care 
i-au mângâiat pe copiii din căminul de la Nico-
rești, povestește Viorica. Tot ei, își amintește in-
firmiera, i-au scos pe cei „lați” afară, la plimbare. 
Până atunci ei nu văzuseră altceva decât tavanul 
căminului. Au adus săpun, șampon, dezinfec-
tant. Au desenat pereții din sala de mese, făceau 
ședințe de kinetoterapie și organizau ore de 
joacă. Au adus chiar și alimente, haine, pături, 
lenjerie de corp. Nu ajungeau însă toate la copii. 
Ele erau împărțite și între angajați. Ajutoarele 
veneau într-o comunitate săracă. O comunitatea 
care avea, la rândul ei, nevoie de haine, de mân-
care. O comunitate care nu înțelegea de ce stră-
inii vor să ajute niște „irecuperabili” când ar pu-
tea să-i ajute pe cei funcționali. Pe tot ce aduceau 
străinii trebuia scris „Spital”, pentru ca lucrurile 
să nu mai fie luate. „Singurul sistem era supravi-
ețuirea personală”. 

Conor Hughes a venit voluntar la Nico-
rești în 1998 pe filiera irlandeză. S-a confruntat 
cu suspiciune și animozitate din partea angaja-
ților, dar spune că misiunea lui era să lucreze cu 
acești oameni obligați să muncească în niște 
condiții oribile, obligați să se descurce cu 
aproape nimic. Prima amintire pe care o are de 
la Nicorești e legată de haosul de acolo: „Nu era 
în funcție niciun sistem real. Singurul sistem era 
supraviețuirea personală”. Anul nu mai era 
1968, nici 1970. Erau anii 90. Regimul comunist 
căzuse de opt ani, modul de abordare a protec-
ției copilului nu. Lagărele continuau să existe. 
Cel de la Nicorești a funcționat până în 2002, 
când a fost închis. Conor a înțeles rapid că lucru-
rile nu se puteau schimba din interior. Volunta-
rii străini veneau și plecau. Câtă vreme erau 
acolo, copiii erau spălați, curați, bine îmbrăcați. 
În momentul în care plecau, lucrurile reveneau 
la starea inițială. De aceea irlandezii au decis să 
construiască case în care să preia persoanele 
din căminul-spital Nicorești. Așa a apărut Casa 
Bridget, care găzduiește astăzi 15 adulți, toți 
foști locatari ai căminului-spital. Au fost preluați 
după ce căminul-spital a fost închis în 2002. De 

Casa Bridget se ocupă un localnic, Ionel Melinte. 
El coordonează de fapt activitatea Asociației Bu-
nul Samaritean, care cuprinde și un centru de zi 
pentru copiii din comunitate. Întreaga activitate 
a asociației este susținută în continuare de stră-
ini. Integral. 

La sat, în scaunul cu rotile Acum patru ani, 
Ciprian a mers la București să își facă un test ca 
să afle dacă dizabilitatea lui este genetică. Doc-
torul i-a spus că e foarte probabil ca problema 
lui locomotorie să fie legată de momentul naște-
rii. Atunci i-a rămas creierul fără oxigen. Cordo-
nul ombilical fusese înfășurat de două ori în ju-
rul gâtului. „Cu degetul mare de la picior umblă 
cu mouse-ul. Și adună toate literele care sunt, că 
el nu a fost o zi la școală, dar tot așa a învățat. Nu 
a fost la școală, că nu am avut unde”, ne poves-
tește Ioana despre fiul ei. „Trimite scrisori și la 
fete”, zice râzând. „Și nu-i normal?”, intervine Ci-
prian. Ajuns la 35 de ani, a supraviețuit unui sis-
tem care îl vedea ca irecuperabil. Și încearcă, în 
continuare, să supraviețuiască unui alt sistem 
care îl tratează ca și cum ar fi invizibil. În decem-
brie anul trecut, a trimis o petiție către primărie, 
rugând autoritățile să asfalteze bucata de uliță 
din fața casei, perpendiculară pe drumul princi-
pal, ca să se poată deplasa în sat cu scaunul cu 
rotile. „L-am rugat pe domnul primar, cât mai 
este de aici unde se termină asfaltul până în ca-
pătul celălalt? Măcar bucățica asta”. Primarul Io-
nel Boghiu își declară neputința. „Vă dați seama, 
eu am 90 km de drumuri în toată comuna. Nu 
am cum să le fac pe toate”. Spune însă că e „un 
drum pietruit, normal. E drum bun, nu ai ce 
să…”. Ba chiar, continuă primarul, îl vede toată 
ziua pe Ciprian „cu căruțul, că iese în drumul 
principal”. Bucata de care vorbesc Ioana și Ci-
prian este o porțiune de nici 200 de metri. Scau-
nul cu rotile al lui Ciprian se poticnește în fiecare 
piatră. E dificil de parcurs. Așa că familia trebuie 
să-l care până la asfalt.  

Epilog cu oameni și Dumnezeu. Sandie și 
Bruce Tanner au sosit la Nicorești în 1990, la 
șase luni după ce văzuseră un documentar, 
Shame of a Nation. N-au mai plecat niciodată. Au 
rămas și au continuat să ajute ani la rând copiii 
și adulții cu dizabilități din comună. Sandie a 
murit în octombrie 2021, la Nicorești. E îngro-
pată în pământul aceluiași cimitir în care au co-
borât, ani la rând, „irecuperabilii” din 
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căminul-spital. Când a venit Sandie Tanner, își 
amintește fostul ambulanțier de la Nicorești, lu-
crurile s-au schimbat. Copiii au primit mese mai 
consistente, au început să pună carne pe ei. Câ-
țiva au început să se ridice și să pășească. La 
aceia care erau cu picioarele sucite Sandie le-a 
adus niște cizmulițe, niște proteze. Le-a adus pi-
cioarele aproape la normal. Erau niște fetițe de 

le-o îndreptat picioarele și se deplasau ele sin-
gure. Ea a îndreptat copiii. „Femeia asta o fost 
trimisă de Dumnezeu. Le-o îndreptat picioa-
rele”, mai spune Nenea. La Nicorești, județul Ga-
lați, în România, așa ceva era inexplicabil, echi-
valentul unei minuni care nu putea veni decât 
de Sus. Altă explicație nu putea fi. 

 

 

Mihai VINTILĂ 
 

PISICA ROȘIE DIN NITRA  
 
 
 
 
 
 

 
mi plac orașele mici cu străduțe fără trafic, 
pline de magazine minuscule de familie, de 
unde poți cumpăra toate lucrurile de care 

apoi, acasă, îți dai seama că nu ai avut nevoie. 
Dar, atunci când o faci, este o bucurie fără sea-
măn pentru tine și mai ales pentru vânzători. Fie 
că este o bătrânică ridată cu privirea senină și 
limpede sau poate o domnișoară la primii mu-
guri ai dragostei. De fiecare dată, discuția se în-
firipă ușor, cuvintele îți zboară din gură aseme-
nea unor albatroși spre largul mării.  

Am descoperit pisica roșie spre seară. 
Soarele se odihnea rezemat de acoperișul unei 
case tradiționale din orașul vechi și dădea din ce 
în ce mai multe semne că ar vrea să se ducă la 
culcare. În acea lumină semiroșiatică, învăluită 
de iriși de lumină galbenă, stătea ea pe un scaun, 
aparent nepăsătoare la tot ce se întâmpla în jur. 
Bănița roșie, ciudată pentru o felină, îi strălucea 
magic. Pentru o clipă am crezut că am deschis 
puțin ușa paradisului și Dumnezeu m-a lăsat să 
privesc înăuntru. 

Magazinul nu avea nimic deosebit. Era la 
fel ca toate cele văzute în orele mele de hoi-
năreală. Înăuntru, o doamnă amabilă servea cei 
câțiva vizitatori. Am intrat pentru a întreba de 
ea. Suvenirurile de pe rafturi îmi păreau aseme-
nea unui fundal de film.  

– Pisica de afară este a dumneavoastră? 

– Nu. A venit acum câteva zile și s-a așezat 
pe acel scaun de la intrare.  

– Pisicile simt unde le este bine. 
– Așa o fi. De când a venit ea vânzările 

mi-au crescut spectaculos.  
– Știți de ce are părul roșu?  
– Probabil o fi inhalat ceva chimicale, pe 

undeva. Nu am mai văzut una ca ea. 
Afară, pisica roșie își lingea tacticoasă lă-

buțele. Scaunul pe care stătea era vechi, dat pro-
babil cu lac acum foarte mulți ani. Era un scaun 
cum nu se mai fac azi, cu spătarul curbat și pici-
oare crăcănate. Am zâmbit și am plecat.  

După câteva zile, înainte de reîntoarcerea 
în țară, am vrut să mai văd pisica aceea care 
parcă îți lua răul și îți dăruia bucuria, cu felul ei 
simplu de a fi. Avea o putere aparte doar prin a 
sta acolo, singură, și de a nu face nimic.  

În fața magazinului scaunul era același 
dar pisica nu. Cea adevărată, cu balama roșie, nu 
mai era acolo. În locul ei, pe spătar, stătea o pi-
sică de pluș roșu. Ochii ei galbeni și mari, coada 
încolăcită, îi dădeau un aer aproape real. 

– Unde este pisica roșie?  
– A plecat. Dar în locul ei am pus o altă pi-

sică care să îmi aducă aminte de ea. Pare o imi-
tație, dar eu o simt acolo, de parcă mă privește, 
de parcă ar fi vie.  

– Și vânzarea?  
– Merge foarte bine. Cred că a fost un înger 

care mi-a arătat calea.  
Pisica roșie, de pe scaun, lucea în razele 

soarelui ca o chemare.  
 
 

Î 
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POVESTIRILE STRANII ALE  

COLECȚIONARULUI  
 

dedicată lui Mircea Cărbunaru, adevăratul 

Colecționar 

 

 se spunea de când se știe Colecționarul. 

Pentru cartier era mai mult o poreclă dar 

el știa bine că își merita cu prisosință acest 

nume încă de la primele sale scrieri. După ani 

de încercări, de publicare prin fanzine și re-

viste obscure, iată că reuși într-un final să își 

adune cele mai bune povestiri într-o carte pe 

care a intitulat-o Povestirile stranii ale Colecți-

onarului. Era într-un fel copilul lui. Creația sa 

cea mai importantă. Bucuros după apariția 

volumului a stabilit să organizeze în localita-

tea sa natală o lansare, așa cum era tradiția și 

cum fiecare dintre scriitorii locali făcuse îna-

intea lui. Era dacă vreți, un fel de mândrie lo-

cală, de glorificare a muncii și mai ales un mo-

tiv de invidie pentru cartier. Iată, el, Colecțio-

narul, a reușit în cele din urmă. 

*** 

 

În sală se adunaseră aproape cincizeci 

de persoane. Colecționarul strânsese deja câ-

teva mâini, sărutase câteva femei, chicotise cu 

vreo două puștoaice. Acum se uita îngrijorat 

la ceas. Timpul se scurgea iar editorul nu mai 

venea. A sunat dar sunetul parcă s-a pierdut 

în neant. Nu faptul că tipul nu mai venea îl în-

grijora, ci problema exemplarelor din carte. 

Avea doar câteva iar restul se aflau într-o cu-

tie mare, de carton, în mașina cu care venea 

acesta. Editorul pentru Colecționar nu era de-

cât o broască râioasă care îi murdărea purita-

tea cărții. Dacă ar fi putut, ar fi îmbătat acea 

broască în votcă și i-ar fi dat drumul pe un râu 

și ar fi râs apoi la înotul caraghios al batracia-

nului. 

- Ai auzit? S-a pornit o furtună la 40 de 

km de noi. Cică e un adevărat potop  

biblic. Toarnă cu găleata, fulgeră iar 

vântul suflă mai să spulbere mașinile. Edito-

rul tău e pe drum?  

- Da. Nu răspunde la telefon. Va veni el 

până la urmă. Nu îi place să întârzie.  

Gândul cu broasca îl făcu să zâmbească. 

 

Într-un târziu prezentarea a trebuit să 

înceapă fără editor. Au vorbit despre cartea 

Colecționarului un scriitor local de povestiri 

S.F. și un critic literar de anvergură județeană. 

S-au iscat și discuții mai ales după ce scriito-

rul local a vrut să-și arate măreția criticând o 

povestire a Colecționarului ceea ce a creat ru-

moare în audiență și mai, mai, unii prieteni 

de-ai lui să-i facă un nou buzunar obraznicu-

lui. Cu morga sa recunoscută, Colecționarul a 

aplanat până la urmă disputa, dând dreptate 

tuturor părților implicate. A spus bancul său 

preferat cu fabrica... Cum care banc? Ăla în 

care la o fabrică s-a întâmplat un accident, în 

urma căruia jumătate din satul apropiat, a 

fost inundat. Au parvenit multe plângeri? 

Foarte multe, dar nu plângeri, ci scrisori de 

mulțumire. Cum așa??? Păi, fabrica era de 

produse alcoolice. Așa și cu orgoliile de la lan-

sare. S-au stins și s-au transformat în mulțu-

mire. Votca pe care Colecționarul a oferit-o la 

încheiere a schimbat toate perspectivele asu-

pra cărții. Toți au apreciat puritatea și mai 

ales gustul deosebit. Seara, la emisiunea de 

știri, a fost un reportaj despre o mașină care a 

căzut de pe noul pod de la Brăila. Colecționa-

tul, prea obosit după o zi plină, nu a dat im-

portanță acelei știri.  

*** 

 

Soarele îi mângâia capul de parcă ar fi 

fost o mamă grijulie. Stătea de mult pe banca 

din curtea casei și parcă nu îl mai bucura Sta-

nislaw Lem așa cum o făcea altă dată. I se pă-

rea acum un scriitor plafonat, fad și poate un 

pic prea orgolios. Și părerea lui conta. Doar 

era cel mai mare scriitor român în viață. Mai 

glumeau unii critici literari cum că ar fi pe 

lista scurtă a premiului Nobel dar, el, nu le dă-

dea importanța pe care ei vroiau să o obțină. 

Sub carte se odihnea un exemplar din revista 

de critică. O va citi imediat, când se va plictisi 

cu adevărat de Stanislaw. O mașină de 

I 
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pompieri cu girofarurile în funcțiune se opri 

în fața porții sale. 

– Bună ziua. Vi se spune Colecționarul, 

nu este așa?  

– Da. Eu sunt. Ce s-a întâmplat?  

– Avem un pachet pentru dumneavoas-

tră. L-am recuperat de la o mașină care a avut 

un accident. E o cutie mare, grea, de carton, Pe 

ea este adresa de aici și un nume, Colecționa-

rul. Dumneavoastră sunteți? Am nimerit 

bine?  

– Da, da. Eu sunt Colecționarul. 

– Stați să opresc drăciile astea. Le-am 

pornit să putem circula mai repede. Cu trafi-

cul din ziua de azi... 

O matahală de om se dădu jos din ma-

șina roșie de pompieri. Roșie ca focul, gândi 

Colecționarul. Cu greutate a scos cutia și i-a 

pus-o în față. 

– Asta e cutia. Are cărți în ea. Nu am vrut 

să o deschidem dar s-a supt când am scos-o 

din Dunăre și așa le-am văzut. Sunteți mare 

domnule! Am citit toată unitatea cartea asta a 

dumneavoastră Povestirile stranii ale Colecți-

onarului. Frumoasă, nu am ce spune.  

– Mulțumesc. Ești dumneata drăguț să 

bagi cutia în curte. Eu la vârsta mea... De acolo 

pot duce ușor, câte o carte, înăuntru. Așa. Mul-

țumesc mult. 

– Sănătate! Să ne auzim cu bine! 

Omul se urcă apoi în mașina de pompi-

eri și dispăru ca și când toate ar fi fost o nă-

lucă. Colecționarul închise ușor poarta și luă 

un exemplar din carte. O așteptase! Acum 

le-au găsit? Accidentul a avut loc demult! 

*** 

 

Revista de critică literară tocmai desfi-

ința prin scriitura criticului Cărbun Mirceanu 

ultima sa carte, Viața ca un spin. Tacticos, Co-

lecționarul, a încercuit numele, a lăsat pe 

bancă revista și a intrat în casă. A scotocit pu-

țin indignat în dulapul din antreu și până la 

urmă a găsit ceea ce căuta. Cu stiloul a scris 

caligrafic pe o etichetă Cărbun Mirceanu și 

apoi cu atenție a lipit-o pe un borcan cu gura 

mare, de 5 litri. Și-a scuturat mâinile de parcă 

ar fi cărat ca Sisif un ditamai bolovanul. Apoi 

s-a încordat ușor, a luat borcanul în brațe și a 

intrat în prima cameră. L-a pus pe raftul de 

jos. Mai avea un singur loc. S-a îndepărtat pu-

țin și a admirat întregul de la mică depărtare. 

Da. Numele criticului scris caligrafic, strălu-

cea în întuneric alături de restul numelor. 

Borcan lângă borcan, de astă dată pline, scli-

peau în lumina difuză cu literele lor caligra-

fice. Colecționarul a oftat. Tacticos a comple-

tat apoi ultimul borcan cu votcă. Pregătea 

încă o rețetă proprie, literară ar fi putut spune 

râzând în sinea sa. Avea de muncă. Parcă mâ-

nat de o forță nevăzută se ridică pe vârfuri și 

aranjă puțin primul borcan. Așa. Acum era 

perfect. De dincolo de sticlă, capul editorului 

cu ochii holbați, părea venit din altă lume. Co-

lecționarul închise apoi ușa și se îndreptă 

spre computer unde cu grijă tastă pe google – 

Cărbun Mirceanu, adresa. Ziua se termina to-

tuși bine!  

 

 

OLYA – VIAȚA ÎN UCRAINA  
 

assilis Papadopoulos este un scriitor 

grec contemporan atipic. Născut la 

Atena în 1960 și având studii juridice și 

două masterate tot în domeniu, reușește să 

surprindă prin scrisul său. Lucrează de mai 

mulți ani în ambasadele Greciei din diverse 

părți ale lumii (SUA, Thailanda, Ucraina, Ro-

mânia) și se folosește de aceste experiențe 

pentru a integra în cărțile sale o parte din cu-

loarea locală pe care o întâlnește pe aceste 

meridiane ale lumii.  

Romanul Olya – două ierni și o primă-

vară a apărut inițial la Atena la editura Diony-

sis Vitsos în colecția Periplous în 2008 iar 

această versiune românească se datorează 

doamnei Elena Lazăr apărând la editura Omo-

nia, specializată în autori greci. Datorită suc-

cesului său alte două traduceri sunt disponi-

bile pe piață în limbile ucraineană și rusă. 

Este în fapt un pas firesc, romanul fiind o ra-

diografie a unei Ucraine contemporane.  

V 
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Structurat pe două planuri, cartea ur-

mărește în primul rând activitatea unui mem-

bru al corpului diplomatic elen la Kiev și aici 

nu este greu a deduce cine este acest membru, 

iar al doilea plan urmărește o familie tipică de 

ucraineni. Alcătuită dintr-o mamă (Tania) 

care își crește singură cei doi copii, un băiat 

de cinci ani Sașa și o fată de o frumusețe răpi-

toare de 18 ani – Olya. Familia mai este com-

pletată cu un bunic veteran de război, un pic 

dus din această lume cu mințile și care are ca 

preocupare zilnică uitatul la știrile de la tele-

vizor și aducerea aminte a evenimentelor sale 

din tinerețe când a reușit, ca soldat, unele 

fapte de vitejie pentru care are în câteva cuti-

uțe medalii. Doamna Tania este o doamnă în 

jurul vârstei de patruzeci de ani, cu studii su-

perioare, specialistă la universitatea locală în 

istoria și limba greacă. Peste tot în lume o as-

tfel de familie ar fi avut un trai decent și apa-

rent monoton dar nu în Ucraina. Aici tot greul 

financiar este dus de Olya, devenită iubita 

unui traficant de arme, ce asigură greul din 

bugetul familiei.  

Cele două planuri ale cărții merg apa-

rent paralel până la ultimul capitol când se 

împletesc și dezvăluie de fapt întreaga cone-

xiune dintre ele. A fost într-un fel o abilitatea 

a scriitorului de a face acest lucru așa cum și 

modul în care începe și sfârșește romanul, cu 

doamna Tania, îi dă o anumită rotunjime.  

Pe lângă construcția celor două planuri, 

autorul pune în gura personajelor realitățile 

locale cu puncte de vedere diferite. Diploma-

tul grec vede în tot ceea ce i se întâmplă ine-

ditul, are o bucurie a descoperirii lucrurilor 

ascunse ajungând chiar să își cumpere o ma-

șină locală Lada Niva renumită pentru calita-

tea sa îndoielnică dar de folosirea căreia se 

bucură ca un copil. Tania este tipul de prag-

matic, adaptat noii societăți, cu regrete și me-

ditații asupra comunismului și societății ega-

litariste. Ucraina în care trăim în ultimii ani 

parcă n-ar mai fi cea reală. Ştiu că nu este cea 

reală. Văd aceeași oameni în fiecare zi, cum își 

trăiesc noua lor viață, care însă nu li se potri-

vește defel… Comunismul a încercat să ne facă 

să credem în alte valori, dar n-a reușit, iar 

acum nu ne rămâne nimic. Dincolo de toți este 

însă Olya care ia viața așa cum este. Faptul că 

are o aventură cu mafiotul Kiril nu este pen-

tru ea decât o formă de a acumula bani, expe-

riențe și de ași pregăti o eventuală evadare 

din această realitate.  

Romanul este scris fără mari întorsături 

stilistice, direct și tăios ca viața din est. Trece 

prin el un vânt de Cernobâl și un frig din est, 

încât cei care au trăit astfel de vremuri se re-

cunosc sau recunosc momente.  

Pentru cititorul român este o binevenită 

deschidere spre lumea de lângă noi, o lume 

parțial necunoscută nouă dar în care totuși ne 

regăsim prin simțăminte, prin speranțe și 

prin cenușiul zilnic. Nu putem spune că am 

cunoscut în România decăderea la care a 

ajuns Ucraina, unde salariul unei soprane 

ajunsese să fie de 15 dolari pe lună și pe care 

să îl primească cu o întârziere de trei luni. Re-

cunoaștem însă îmbogățiții, sfidarea, disolu-

ția până la un moment dat a statului.  

Meritul lui Vassilis Papadopoulos este 

de a ne readuce aminte de toate acestea, pe 

care noi le-am depășit de mult în România, 

pentru a putea înțelege unde sunt acum veci-

nii noștri.  

 
Vassilis Papadopoulos, Olya – două ierni și o pri-

măvară, București, editura Omonia, 2018, 252 p.  
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Augustin OSTACE (Germania) 

PSIHANALIZARE MAIKA ROSSIA 

 
 
 
 
 
 

 
ntrăm încet, bombardați de rachete și salve 
de artilerii, redemograficații de refugiați și 
de copii, de bolnavi și de muribunzi, în prima 

lună de război din Ukraina… 
…Putin și RasPutin… un călugăr straniu, 

RasPutin, prezicătorul prăbușirii tzariste, ce 
prin Vladimir Ilici Lenin, a metamorfozat Russia 
Tzaristă la ideologiile comunismului Marxist a 
Uniunii Republicii Sovietice Socialiste, mărețul 
URSS!  

…Mărețul URSS?... Să fie prin prezentul 
AtotPuternic de la Kremlyn, o sinteză a subcon-
știentului dintre Vladimir a lui Lenin și RasPutin 
al ciudatului călugăr?...  

…Posibil da, posibil nu, dar sigur nu mai 
avem timp nici de filozofii, nici de ideologii, nici 
de psihanalize, fiindcă s-a intrat într-o spiralare 
de prăbușiri în lanț, cu Rossia, cu Ukraina, cu Oc-
cident, cu Germania, cu USA, s-a intrat într-o tri-
plă convergență de tragedii, din Kali Yuga Hin-
dus, din Armaghedonul Iudaic și Apocalipsa 
Creștină…  

…Am trăit în direct și mărețele realizări și 
mărețele prăbușiri ale acestei ideologii comu-
niste în România între 1952 și 1988, anul în care 
am părăsit ilegal România!... Sper să nu mai re-
petăm irepetabilul… 

…Sunt corelații psihanalitice între Dosto-
ievski și Stalin… Desigur, dar acum suntem sub 
presiunea supraviețuirii și nu mai avem timp de 
ele… 

Şi totuși, Maika Rossia rămâne în sufletul 
milioanelor de deportați, schingiuiți și pedepsiți 
la muncă forțată de-a lungul și de-a latul Russiei 
Sowietice / URSS… 

…Gorbachev (Perestroika și Glasnosti) – 
însemnul tegumentar ca prezicerea prăbușirii 
marxiste a URSS, trecând în Decembrie 1991 de 
la URSS spre Russia Liberală, dramatic spre un 

Yeltsin, vodkadizat și dezechilibrat în propriile 
sale nehotărâri…  

…Putin – KGB (adică Vladimir ((Lenin)) + 
RasPutin!), care rămâne întru obsesie de neex-
plicat, ca pierderea URSS este tragedia de nede-
pășit a secolului XX!, și evident, Imperiul Tzarist, 
Kommunist, NeoMarxist, Liberalist, trebuie re-
făcut… 

…Şi totuși, Maika Rossia este încă puternic 
susținută în ciuda oligarhilor care dau bir cu fu-
giții, cu sau fără yachturi de lux…  

…Şi totuși Maika Rossia rămâne printr-un 
Bakunin anarhist, prin Leninism-Bolshevismul 
nemilos, o forță de temut, și nu de subestimat 
cum a făcut un Occident inconștient în ultimii 30 
de ani… 

…Şi totuși Maika Rossia rămâne prin Lite-
rele alphabetului GraecoSlav – Chiril și Met-
hodiu, prin pravoslavismul din Losski și Berdi-
aew, prin Orthodoxismul stepelor și desigur 
prin Graeco-Slavitatea din triada Athene – Con-
stantinopol – Moskva, cu origine în miticul in-
terreligios din Jerusalem… 

…Suntem cu toții într-o prezentă Gol-
gotha, reaprinsă după secoli și secoli de rugă-
ciuni, pelerinaje, cruciade, războaie sfinte?... Un 
Jihad creștin nuclear și terminal?... Posibil, nimic 
nu poate fi exclus… 

…Nu mă pronunț… nu judec pentru a nu fi 
judecat… Doamne ajută slabei mele judecăți… 
ajută neputinței mele… ajută nepriceperii 
mele… 

…Dar un război biologic poate fi oricând 
în status nascendi, iar noi suntem încă în plină 
convalescență Corona!… 

…Dar un război al radiațiilor de la cele 15 
Centrale AtomoNucleare din Ukraina poate fi 
oricând posibil, ReChernobâlizând coșmaruri și 
dramatice exitusuri!.. 

…Dar un război atomo-nuclear este posi-
bil oricând (exemplele din Japonia 1945, cu 
amenințările de război nuclear în Coreea, 
1950-1953 (Generalul McArthus a cerut expres 
folosirea armei atomice împotriva lui Maoism + 
Stalinism + Vietkongism), urmat de Canalul 
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Suez în 1956 (Khrushchev împotriva FrancoEn-
glezilor), apoi Cuba în 1962 (criza rachetelor 
nucleare, prin Khrushchev – URSS contra Ken-
nedy –USA), iar în prezent prin Nord Koreea 
(Dinastia Kim), posibil Iranul (Dinastia Ayato-
lah), iar acum, Ukraina – 2022, dinastia Vladimir 
(de la temutul Lenin) + dinastia Putin (de la în-
fricoșătorul RasPutin)… 

…Un lucru este mai mult decât sigur… De-
gringolada prăbușirilor RussoOccidentale, în 
care Maika Rossia s-a înlănțuit cu Maika Aben-
dland, au întărit o superputere fără precedent… 
China, China Rasei Galbene, China dinastiilor 
imperiale de peste 2500 de ani, înlănțuite acum 
de Neomarxism și dualitate Socialist-Capita-
listă, China Mărețelor Ziduri, China Marilor In-
sule din Marea Chinei de Sud, China puterii cos-
mice, China puterii nucleare, și a celor 1 miliard 
și 500 de milioane de patrioți, ultra-deciși în do-
minația mondială, prin care XIN JI LI (semănând 
cu ultra-puternicul Xi Jin?), ne spun că Spiritul 
(Chinez) este Principiul…  

…Dacă Spiritul Chinez va fi principiul, în-
treaga iluzie occidentală de pseudovalori s-a 
terminat… Istoria nu stă pe loc, nimic nefiind 
imuabil în Sapiens… Vom reveni… 

 
Köln Nord, Germania, la 30.03.2022 

 

RĂZBOI ATOMIC SAU RĂZBOI 

WWIII? 
 
ste Luni, 14 Martie 2022, și din Răsăritul 
Europei răsună în continuare sirene de 
avertizare și bombe năprasnice, rachete 

și lacrimi, și disperări și rugăciuni, și imprecații 
și amenințări, și strigăte de răniți (cu miile, cu 
zecile de mii) și cele de refugiați (cu milioa-
nele)… 

…Conglomeratul imprevizibil al actanților 
principali în acest conflict militar (Kremlyn, 
Kiew, UE, Berlin, London, NATO, USA) ce poate 
deveni și atomo-militar (rog a se regândi cele 15 
centrale atomo- nucleare din Ukraina, în care fi-
ecare din cele 15 atomo-nucleare putând deveni 
în ore un Chernobyl radioactiv și catastrophac-
tiv!), conflict prin extindere înspre prologul 
unui Al Treilea Război Mondial, WWIII, nu mai 
este un Science-Fiction, ci o realitate 

cutremurătoare și aproape de negândit cu trei 
săptămâni în urmă… 

…Rog, din acest minimal colț digital de 
Email și Internet, reținerea de la complicarea și 
mai mare a prezentului conflict, încercarea de 
intrare în stare de Non-Beligerant și Pro-Diplo-
macy, indiferent de natura coparticipantului, în 
care fiecare are adevărul lui, fiecare are drepta-
tea lui, fiecare are justiția lui, fiecare are strate-
gia lui, fiecare are mândria lui… 

…Încep acest apel logic și rațional cu răz-
boinicii Kremlynului, reamintindu-le că nici un 
Imperiu, nici cel Țarist, nici cel Sovietic, nici cel 
Putinist nu durează veșnic, fiindcă legile tempo-
ralităților, ale relativităților, ale schimbărilor și 
transformărilor acționează la nivelul tuturor 
structurilor sociale, fiindcă istoria lumii, în 
esența și existența ei, este o ISTORIE SYNERGE-
TICĂ, urmând modificările de la individ, de la 
comunitate, de la generație, de la națiune, stat, 
uniuni de state, imperii, care toate sunt în mobi-
litate, flexibilitate și vulnerabilitate… 

Kremlyn! Nimic nu este etern în istorie, și 
nimeni nu este etern în neclintire și nedevenire! 

…Mă adresez Kiewului, aflat acum sub 
bombe și dărâmături și plin de tranșee cu morți 
și în stare de refugidizare… Nu mai continuați 
politica absurdă a Marii Ukraine, cu teritorii și 
populații ruse, turce, tătare, poloneze, slovace, 
maghiare, moldovenești și românești, provenite 
din defunctele imperii ale Otomanilor, Mongoli-
lor, Polonilor, Rușilor, Habsburgilor și Teutoni-
lor, TERITORII ŞI POPULAȚII CARE NU AU 
FOST NICIODATĂ ALE UKRAINEI! 

Kiewule! Nu mai continuați să provocați 
în politica voastră de încăpățânare schizoidă un 
al treilea război mondial, un WWIII, fiindcă Eu-
ropa, America, Asia, lumea în general este îngro-
zită de consecințele unui asemenea conflict, cu 
posibile extincții de Sapiens pe Terra, și chiar 
extinct de structuri biologice vii de pe această 
minusculă planetă încă albastră și încă vie, și 
încă aparținând naturii biologice și nu stupidită-
ții ilogice!… 

…UE! (Uniunea Europeană)… Aici s-a 
ajuns cu utopismele voastre (extrem de grave), 
aici s-a ajuns cu migraționismele voastre mon-
dial- catastrofice (autoanihilante), aici s-a ajuns 
cu ideologismele voastre pancardo-panglicare 
(automutilante)… 

E 
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Ce Europă avem acum? Un imens tal-
meș-balmeș venit din toată lumea, un imens 
Turn Babel de proporții necontrolabile, venit 
din toate lumile de Turcia-Syria-Iraq-India-Ban-
gladesh-Afghanistan-Pakistan- Magreb-Ye-
men-Eritre-Gabon-Mali-Libia-Sudan-Liban-Ior-
dania, toți grămadă, toți de-a valma, Germania 
(plus Franța plus Italia plus Spania plus Româ-
nia plus plus întregul UE) plătesc miliarde pe zi 
întru întreținere, îngrijire, adăpostire! 

UE! UE! De unde veți scoate mii de mili-
arde de Euro, întru posibila reconstrucție a 
Ukrainei, după ce am fost maltratați de coronele 
virale și acum ciuruiți de conflictele militare?... 

UE! UE! UE! Ați pus Europa în genunchi cu 
politica voastră de binecuvântători de vorbe 
goale, de sancționatori ai lumii adverse, 
auto- sancționându-ne acum pe noi înșine, sără-
cindu-ne și auto- eliminându-ne din istorie… 

Berlin! Paris! Madrid! London!... Nu mai 
visați la fostele voastre imperii, devenite prin 
consecințele lor nefaste adevărate coșmaruri 
ale generațiilor prezente, coșmaruri intermina-
bile practic atât prin politicile voastre migrațio-
niste, cât și prin politicile voastre de libertăți ira-
ționale, toate în realitatea istorică data, nesolu-
ționabile… 

USA! USA! USA!… Suntem la pământ! Sun-
tem terminați, suntem în gravă degringoladă so-
cial-istorică, departe de visul american, în plin 
coșmar american și mondial!... De la American 
Dream la American Nightmare nu este decât un 
singur pas!... 

Deci, Neutralitate! Neutralitate! Neutrali-
tate! Deci Deescalare! Deescalare! Deescalare! 

Altfel intrăm în conflict atomic cu rușii și 
în două ore ne auto- ucidem fără milă și fără scă-
pare!... 

NATO! NATO! NATO! Nu vă puneți cu ru-
șii, cu Maika Rossia! 

Ei vor rezista la orice fel de sancțiuni, de 
confruntări, de sacrificii, noi, NU! 

Maika Rossia este mitul slav al invulnera-
bilității sfinte a rușilor, gata de orice sacrificiu, 
pe când Occidentul bulversat de imbecilități ab-
stracte și utopisme autoanihilante este în clară 
autodisoluție!... 

Actanților! Nu complicați o situație și așa 
complicată și inflamată la extrem! 

Stopați această nenorocită situație de au-
todistrugere a întregului Occident, din multiple 
direcții, economice, populaționale, coronare și 
militare!... 

Stopați acest multi-pathologism social, is-
toric, biologic și ontologic! 

Treziți-vă la dramatica realitate, provo-
cată sub multiple aspecte, de propriile voastre 
imbecilități accelerate și incompetențe explo-
date în toate domeniile vieții social-umane, o ul-
tra-crasă iresponsabilitate față de propriul des-
tin occidental, rămas fără providență, fără de în-
geri protectori și fără soluții clare întru ieșirea 
din multitudinea crizelor supra-adăugate și su-
pra-obiectivate… 

Permiteți-ne să revenim în foarte pe scurt, 
asupra topicii noastre de Maika Rossia… 

Köln Nord, Deutschland, 14 Martie 2022 

 

Sebastian DOREANU (SUA) 

QUI TACET CONSENTIRE VIDETUR 
 
u este ceva neobișnuit ca autorii de lite-
ratură beletristică să-și îndrăgească 
personajele în așa fel încât să le ofere 

șansa de a transmigra dintr-un roman în altul. 
Avem, în literatura universală, exemplul muș-
chetarilor lui Dumas, ale căror aventuri pot fi 
urmărite de-a lungul mai multor cărți, ca să nu 
mai vorbim de San Antonio, simpaticul comi-
sar inventat de Frederic Dard, care a încântat 
mai multe generații de cititori, în cele peste 

300 de romane. În 
literatura română 
le avem pe cele 
două mirobolante 
personaje femi-
nine, Melania Lupu 
și Minerva Tutovan, create de inegalabila Ro-
dica Ojog-Brașoveanu. 

Dar ce se întâmplă când personajul este 
real, iar cărțile nu mai sunt de literatură 

N 
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ficțională, ci monografii serioase? Profesor 
doctor Anca Sîrghie, filolog, umanist, cadru di-
dactic universitar, inițiator 
și promotor de evenimente 
culturale, atât în țară cât și 
în străinătate, autor, de-a 
lungul anilor, a numeroase 
cărți și articole pe varii su-
biecte, și-a închinat inima 
și sudoarea muncii intelec-
tuale, ca un hominaticum, 
acel omagiu caracteristic 
jurământului de vasalitate 
în Evul Mediu apusean, în 
fața a doi stăpâni: Radu 
Stanca și Nicolae Cristea, 
dedicându-le, în timp, mai 
multe volume de exegeză. 

Cel mai recent ase-
menea omagiu este Proce-
sul Memorandistului Nico-
lae Cristea, volum îngrijit 
împreună cu Marin Dia-
conu și apărut la Editura Eikon, București, 
2021, 350 de pagini, apariție editorială ce 
completează fericit și necesar volumele anteri-
oare: Memorandistul Nicolae Cristea și epoca 
sa, în 1996 (a doua ediție, revăzută și adăugită 
a apărut în 2011), File de memorialistică. Jur-
nal (1998) Meditațiuni politico-istorice. Spre 
Marea Unire (2018) și volumul de Publicistică 
(2019). Cinci volume, cu același personaj, real 
de data aceasta și, din câte bănuiesc, vor urma 
și altele. Iar această afecțiune față de Nicolae 
Cristea, pentru că numai o mare iubire poate 
inspira un sacrificiu intelectual, să-ți petreci zi-
lele și lunile, anii (desigur!), în arhive și biblio-
teci, într-o cercetarea exhaustivă și analiză pe 
texte de mult îngălbenite de colbul vremii, 
această amor intelectualis, este dată de mân-
dria autoarei de a face parte din familia care l-a 
dat pe acest luptător pentru cauza românilor 
din Ardeal. 

Publicist, cu activitate deosebită la revis-
tele „Telegraful Român” și „Tribuna”, ambele 
din Sibiu, gânditor de factură istorică, așa cum 
dovedesc cele două Meditațiuni recent publi-
cate, continuator în gând și faptă al marelui 

Andrei Șaguna, mitropolitul Ardealului, Nico-
lae Cristea, ridicat dintr-o familie de țărani din 

Ocna Sibiului, va deveni o 
figură de seamă în istoria 
Transilvaniei din a doua ju-
mătate a secolului al 
XIX-lea, iar includerea sa în 
rândul memorandiștilor, 
lupta și suferințele îndu-
rate pentru cauza români-
lor asupriți din Monarhia 
dualistă austro-ungară, îi 
asigură recunoștința ur-
mașilor.  

Memorandumul din 
1892, acel document prin 
care nația română din 
Transilvania și-a expus pă-
surile și doleanțele, în fața 
politicii de maghiarizare, 
tot mai accentuată, a gu-
vernului de la Budapesta, 
document întocmit pentru 

împăratul Franz Ioseph, însă refuzat de acesta, 
a reprezentat acțiunea legală de luptă a Comi-
tetului Executiv al Partidului Național Român 
din Transilvania pentru recunoașterea româ-
nilor ca națiune în cadrul Imperiului Aus-
tro-Ungar. 

S-a publicat mult despre acest moment 
important din istoria românilor ardeleni, atât 
volume de documente, începând cu cele din 
deceniul 4 al secolului trecut, când se împlinea 
o jumătate de secol de la evenimentul respec-
tiv, dar și cărți ale unor reputați istorici ce s-au 
aplecat cu interes asupra acestui subiect și am 
să-i amintesc doar pe Liviu Maior, Șerban Pol-
verejan și Nicolae Cordos, Corneliu Mihail 
Lungu, Vasile Netea, Ștefan Pascu, Teodor Pa-
vel, fără a-l uita pe Keith Hitchkins, americanul 
îndrăgostit de istoria României. 

În schimb, s-au scris puține monografii 
despre protagoniștii implicați în redactarea și 
răspândirea Memorandumului, deveniți mai 
târziu acuzați într-un proces cu ecou în în-
treaga lume. Cei despre care s-a scris au fost 
doar Leul din Sisești, preotul greco-catolic Va-
sile Lucaciu, Eugen Brote și Ioan Rațiu. Iată, 
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așadar, prin această apariție editorială, uni-
versitara Anca Sîrghie contribuie la mai buna 
cunoaștere a unui alt luptător memorandist. 

Volumul începe cu un amplu studiu „Res-
titutio in integrum”, semnat de Anca Sîrghie, 
unul dintre cei doi îngrijitori ai ediției, studiu 
în care se face o trecere rapidă, însă multum in 
parvo, a vieții și activității lui Nicolae Cristea, 
plasându-l corect în tumultul agitatei vieți po-
litice românești din Transilvania celei de-a 
doua jumătăți a secolului al XIX-lea, o viață și o 
activitate aflate sub modelul paideic șagunian. 
De asemenea, fără să fie deschisă o analiză is-
toriografică detailată, ne sunt prezentate cele 
două evenimente majore: acțiunea memoran-
distă propriu-zisă și Procesul ce a urmat, tra-
sând, ca să spunem așa, cadrul general pentru 
înțelegerea documentelor ce alcătuiesc corpu-
sul acestui volum. Este vorba de 25 de docu-
mente, selectate de către Marin Diaconu, din 
lucrarea menționată anterior: I. P. Papp, Proce-
sul Memorandului românilor din Transilvania. 
Acte și date, vol. 1-2, Cluj, Ed. Buletinul Justiției, 
1933-1934, 532 respectiv 499 pagini. Este 
vorba de toate documentele în care este men-
ționat Nicolae Cristea. Cu toate că nu sunt 
într-o ordine cronologică, putem identifica ca 
prim document Procesul verbal al Conferinței 
Naționale Române din 20 și 21 ianuarie 1892, 
anume ședința a II-a, unde apare numele lui 
Nicolae Cristea în rândul membrilor din Comi-
tetul Central Electoral proaspăt ales, iar ulti-
mul document, încă o dată, cronologic vorbind, 
este cel din 29 aprilie 1895, prin care Parche-
tul raportează Tribunalului Cluj faptul că Nico-
lae Cristea și-a executat pedeapsa. Între aceste 
două borne temporale avem ocazia să urmă-
rim activitatea și mai ales pătimirile unui ro-
mân care și-a pus viața în slujba nației. Qui ta-
cet consentire videtur – cel care tace pare ca 
aprobă, a spus Thomas More la propriul pro-
ces. Sub acest dicton poate fi așezată activita-
tea politică a lui Nicolae Cristea. Cu o familie 
numeroasă și aproape sărac, știa, fără îndoială, 
la ce risc se expune pe el și familia lui. Asta însă 
nu l-a făcut să șovăie, să tacă, atunci când 

interesele și viitorul neamului său au fost în 
joc. Printre documente găsim denunțul penal 
împotriva membrilor Comitetului National, 
care se fac vinovați nu atât pentru conceperea 
Memorandului, cât mai ales pentru publicarea 
lui în ziarele românești și răspândirea lui în 
străinătate, tradus în diferite limbi de circula-
ție internațională. De asemenea, actul de acu-
zare, ordinul de instrucție contra memoran-
diștilor, cele două interogatorii luate lui Nico-
lae Cristea, semnalmentele lui personale, dez-
baterea finală a Procesului, raportul primaru-
lui din Cluj referitor la menținerea ordinii în 
oraș, unde s-au format două tabere, cea româ-
nească, în favoarea acuzaților, și cea maghiară, 
împotriva lor. Interesant este un document al 
avocaților maghiari, prin care se cere Baroului 
din Cluj eliminarea doctorului Ioan Rațiu din 
rândul membrilor săi, pe motiv de trădare de 
patrie și acțiune de les-majestate, după cum se 
vede, nimic nou sub soare, practica denunțului 
s-a păstrat până în zilele noastre. Alte docu-
mente din volum conțin sentința de condam-
nare împotriva inculpaților, procesul verbal al 
dezbaterii principale, diferite mesaje schim-
bate între instituțiile statutului, laice sau reli-
gioase, cu privire la situația acuzaților în tim-
pul procesului și după. Nu-și găsește rostul, în 
aceste câteva rânduri ale mele, prezentarea fi-
ecărui document, las cititorului plăcerea să 
descopere această pagină glorioasă de istorie, 
de asemenea limba arhaică folosită la redacta-
rea documentelor. Volumul se încheie cu o su-
ită de fotocopii ale unor documente originale, 
respectiv textul integral al Memorandumului, 
fragmente din versiunile în limbile germană și 
franceză, fotografii din timpul procesului, ima-
gini din satul natal al lui Nicolae Cristea și re-
produceri după coperți ale unor valoroase vo-
lume despre mișcarea memorandistă sau cele 
menționate mai devreme, ale neobositei cerce-
tătoare Anca Sîrghie, care, iată, adaugă acum, 
un alt titlu la buchetul de cărți pe care-l așază, 
pios, peste neștearsa amintire a lui Nicolae 
Cristea. 
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Ștefan Doru DĂNCUȘ (Anglia) 
 

BOCITORII 
 
ECTURĂ OBLIGATORIE: Numai la una ca 
asta nu se aștepta Dumnezeu, să-I scăpăm de 
sub control. A dotat omenirea cu legi și sfa-

turi pe care, urmându-le, n-ar mai fi ajuns să țipe 
astăzi ca din gură de șarpe: prosperitate, pace, ega-
litate, pâine, fraternitate, stop poluării ș.a.m.d. De 
fapt, cine ne poate obliga să fim fericiți? Noi vrem 
să suferim, să avem parte de chinuri, să fim măci-
nați de confuzii. Suferim în masă de mania perse-
cuției, veșnic în vogă. Dumnezeu, probabil, ne pri-
vește nedumerit: când am reușit să evoluăm atât, 
cum de este posibil să devii dintr-un Adam cât de 
cât demn, o creatură estetic înlăcrimată? Am reușit 
să-L dezarmăm și pe El. 

Ştim bine că nimeni nu va rezolva proble-
mele păcii, prosperității, egalității ș.a.m.d., de aceea 
strigăm, suferim, iar unii, exagerând, se lasă omo-
râți și sunt denumiți martiri. Încă un amănunt care 
mă oripilează: nimănui nu-i pasă de ridicolul aces-
tei cutezătoare renunțări. 

Astfel, în cele câteva luni petrecute cu Ea pe 
munte (eu – muncitor forestier, Ea – pictoriță) a 
trebuit să creeze starea de tortură. Într-o zi, în timp 
ce mă luptam cu metrii cubi solicitați în adresele 
soioase „de la centru”, a făcut sex cu individul șters, 
ochelarist și burtos care ne aducea salariile. Ca un 
argument la cele spuse mai înainte: mi-a povestit 
cu lux de amănunte totul, a insistat în fel și fel de 
procese de conștiință, se autoflagela, mă chinuia: 
„M-a mușcat de un sân, uite, îi lipsea un dinte în 
partea stângă, m-a penetrat brutal, a terminat re-
pede, m-a părăsit strălucind de satisfacție, am 
plâns în hohote.” 

Mi s-a făcut scârbă. Mi-au trebuit câțiva ani 
buni să înțeleg că în om există o sete naturală de 
suferință, că fiecare ființă are nevoie de o doză mai 
mare sau mai mică. Preaplinul de fericire ucide, ne 
face vulnerabili – tortura ne imunizează, ne pla-
sează pe terenuri sigure. Dacă n-am avea această 
tendință am înnebuni. 

Este preferabilă unei lumi alienate, una însu-
flețită de mania persecuției. 

Încă ne chinuim să aflăm dacă diavolul a fost 
aruncat pe pământ odată cu Adam și Eva sau era 
deja acolo, așteptându-i. Ne întrebăm încă ce fel de 
Biblie e aceea care interzice „a se fura” sau „vinde” 
sau „ținea în mâinile lui” un om, sub incidența pe-
depsei capitale, și în același timp te oprește a nu 

pofti la „robul sau 
roaba aproapelui”. 
„Însoțirile nelegiu-
ite” sunt de aseme-
nea interzise, dar ni-
căieri nu ni se explică originea omenirii lăsată, 
după uciderea lui Abel, în mâinile unui Adam dis-
cutabil, a unei Eve neputincioase și a unui Cain ul-
cerat de remușcări. Numărul învățătorilor scade 
permanent, învins de valul noilor ucenici care se vi-
sează maeștri. 

Din această cauză și pentru că vedem cât de 
inutile par toate din poziția de Dumnezeu, bocim 
pe rupte. Conferențiem pe rupte și pe la tot felul de 
întruniri științifice internaționale despre noile ipo-
teze care „vor clarifica”, „vor limpezi”, „vor aduce 
argumente solide” etc. 

Iar după o zi de dezbateri, ne retragem în ca-
mera unui hotel de lux, cerem șampania, gustarea 
și femeia, ne îmbăiem pentru o noapte de desfrâu 
și brusc, printre cearșafurile mototolite, începem 
să plângem: suntem bătrâni, fleșcăiți, miopi, cu un 
picior în groapă. Impotenți. 

Dumnezeu este o entitate naivă. Îl putem se-
duce în fiecare clipă prin liberul nostru arbitru, 
prin jelania noastră cea mai înaltă: Bach, Händel, 
Vivaldi, Chopin, Liszt. Rămâne un mereu înșelat, un 
mereu pus să inspire praful halucinogen din palma 
celui cu pistolul în buzunar. Poate pentru că-i dro-
gat cu astfel de reprezentări, nu-și încheie socote-
lile cu noi decât părăsindu-ne. Şi noi, din cauză că-L 
credem narcotizat, ne batem joc de viețile noastre, 
oferindu-le ca demenții clipei când, dezmeticiți, 
trecem la stadiul de bocitori. 

 
LECTURĂ OBLIGATORIE: Se spune că orice 

revoluție trebuie să schimbe, să imprime blocului 
social în care apare, realitățile altor visuri. La noi 
(românii, n. a.) revoluția (din 1989, n. a.), în spiritul 
docilității noastre ca popor (așteptăm să se umple 
paharul) s-a transformat rapid în ceea ce analiștii 
politici au numit o vreme „restaurație” iar apoi 
„haos economic”. În cursa spre „europenism”, spre 
„occidentalism”, ne-am pierdut intelectualii, ade-
vărații studenți, oamenii de cultură. Crosul supra-
viețuirii n-a fost însă abandonat de buticari, agra-
mați, semidocți. Axele acestui început de mileniu 
sunt bișnița, corupția, minciuna ce-au reușit să 

L 
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impună ritmul unui nou regulament la scară plane-
tară. 

Şi Ea, lucrând la un chioșc pe post de vânză-
toare de mărunțișuri se gândea: „Ce-ar fi dacă pe 
farfurioara din fața ghișeului, în care pun restul di-
verșilor cumpărători, aș pune un bilet pe care aș 
scrie: CUCU? De pe o ladă cu sticle de suc i-am apro-
bat intenția. A pus biletul și-am așteptat. Amândoi. 
A venit primul cumpărător, prototipul muncitoru-
lui în fabrică, a citit intrigat mesajul în timp ce Ea 
se prefăcea că studiază niște coli pline de cifre. 

– Domniță, a îndrăznit într-o vreme cu voce 
groasă, pentru a-și ascunde timiditatea, încurcă-
tura, începutul de iritare, nehotărârea, faptul că nu 
înțelegea ce-i aia „CUCU” și cui i se adresa. 

Ea l-a privit confirmându-i cu seriozitate, cu 
o ușoară aplecare a capului și o abia perceptibilă 
ridicare a sprâncenelor: CUCU. Bietul om a plecat 
aiurit, privind speriat în urmă, de parcă l-ar fi văzut 
pe ucigă-l toaca. 

– N-ai jucat cinstit, am spus după ce momen-
tul s-a consumat. De ce-ai plusat? 

– Pentru că idiotul a reacționat prea banal, a 
spus Ea. 

Am sfătuit-o să nu mai repete experiența, 
că-și va pierde clienții și vai de salariul Ei va fi, căci 
era plătită în funcție de vânzări. 

Nu m-a ascultat și după vreo două săptămâni 
am văzut-o în compania unor rockeri, bând cot la 
cot cu ei, vodcă amestecată cu bere. Ar fi trebuit 
să-i trag niște palme dar n-am putut interveni atât 
de brutal într-un destin. 

Am învins natura, i-am exterminat pe primi-
tivii din junglă, am civilizat forțat credințele bar-
bare. Praf și pulbere s-a ales de toate pe unde-am 
trecut cu reforma rațiunii noastre, numai pe bunul 
Dumnezeu nu L-am putut învinge, nu L-am putut 
ucide sau civiliza. Ne sfidează cu nepăsarea lui stri-
gătoare la cer (care, culmea! în contra tuturor ști-
ințelor, îi aparține) față de bunele noastre intenții 
de asimilare. Şi pentru că suntem atât de neputin-
cioși, bocim.  

Seara, după ce ne bem laptele fierbinte afară, 
pe lavița unei cabane dintr-un ținut muntos, în li-
niștea deodată prea agresivă, ne uităm cu ciudă la 
stele: de ce nu putem controla totul? Acest orgoliu, 
ca o jucărie refuzată unui copil, ne bosumflă. 
Dintr-o dată vedem cât de amăgitoare sunt reîn-
carnările, puterile paranormale, spiritismul. Depo-
sedați de micile noastre speranțe că suntem altfel, 
ne deplângem condiția. 

După week-end-ul pe munte, revenim în so-
cietate ca să ne batem, ca tot omul, cu pumnul în 

piept. Apoi, în următorul sfârșit de săptămână, 
neavând bani pentru altă ieșire pe munte, mergem 
la biserică unde, împreună cu societatea pumnului 
în piept timp de șase zile, bocim și ne spovedim. 

Din păcate, pe nimeni nu interesează cucer-
nicia noastră din cea de-a șaptea zi. Iar acesta-i alt 
motiv excepțional pentru a ne văita în următoarea 
duminică. 

Există lucruri care prin simpla lor utilitate te 
aduc la disperare. Există și altele care te pot recon-
forta. Cel mai greu este momentul când și unele și 
altele devin neutre. Un tablou pe care-l iubești, de 
pildă, pe care l-ai cumpărat cu multe sacrificii, 
poate deveni un leit-motiv al deznădejdii. Astfel, 
presupusa „civilizare” cu obiecte care de care mai 
inutile va deveni, în incubatorul acestui nou mile-
niu, cornul unei periculoase abundențe. Poate de 
aceea este Dumnezeu atât de nedumerit: ce nevoie 
avem de mochete sau aspiratoare? Exagerând pu-
țin, cum am putea noi echivala sacrificiul Fiului 
Său? Răstignind-o pe Eva? 

Şi adormind cu acest gând înfipt în condiția 
noastră socială, scrâșnim în somnul din a doua 
parte a nopții iar unii dintre noi, mai slabi de înger, 
plâng: nici somnul nu ne e curat, ci un triumfător și 
neiertător bocet. 

Au apărut în aceste timpuri ale saturației 
sute de științe noi, de noi îndeletniciri și obsesii. 
Cum se constituie o gloată de indivizi dezorientați, 
cum apare o știință, un curent, un partid, o asocia-
ție, un club, o ligă, o tabără, „un” sau „o” care îi dă 
țel. Nimeni n-are voie să scape din angrenaj deoa-
rece s-a dovedit că buturugile mici sunt cele care 
creează marile probleme. Contemporan cu cele 
mai înalte visuri despre bine și frumos, n-ai voie să 
fii singur. Dacă reziști presiunilor societății ce îți 
vrea cu tot dinadinsul „binele și frumosul”, se gă-
sește urgent un domeniu care să te înregimenteze, 
să te adapteze „colectiv”-ului. (Nici marii izolați 
n-au scăpat.) 

E clar că toată lumea trebuie să-și câștige 
cumva existența, chiar și tagma, pardon, „colec-
tiv”-ul hoților, ucigașilor, cerșetorilor, așa că singur 
nu poți rămâne nicicum în mediul populat de „bi-
nele și frumosul” și „normalul” societății. Toată lu-
mea trebuie să aștepte Apocalipsa în ordine și dis-
ciplină. Pregătiți cu toții să acționeze conform pla-
nului. În fond, ce să facă în fața ploii de foc? Răs-
punsul este unic: să bocească. 
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 o poveste lungă și misterioasă cum 
ajunge o femeie măritată președintă, 
președintă de partid. Pentru că după 

această etapă tranzitorie, se poate și mai mult, 
tot președintă, dar președinta neamului, prin 
vot universal. Da, dar ca să ajungi în etapa vo-
tului universal, susținută într-o campanie elec-
torală cu sanie și zurgălăi, pentru că voturile 
întregului popor sunt planificate în miez de 
iarnă, de îndată după revelion, moment politic 
oportun. De ce tocmai după revelion? Răspun-
sul este la mintea și a celui mai sărac cu duhul, 
s-o spunem pe șleau, la mintea prostului, con-
form unei ziceri din popor.  

Taman atunci cămara omului geme de 
carnea de porc tăiat în doaga milenară, fără 
mofturile postmoderniste cu asomare, con-
form ghidului de „ucidere porc”-proiectil liber, 
proiectil captiv penetrant, șoc electric etc. Nou 
născuții și cei înțărcați scapă temporar de uci-
dere profesionistă de Ignat și imediat după, se 
așteaptă să se facă mari și grași, buni de calta-
boș, tobă și cârnați. În basmele strămoșești, 
zise copilului la culcare, uciderea era mai sim-
pla, fără ritualuri ocolitoare. Zmeul cel rău era 
căsăpit cu buzduganului lui Făt Frumos, iar din 
gâtlejul descăpățânat ieșea sângele negru. Și 
uite așa copilașul se obișnuia cu execuția la 
moarte fără asomare. Zmeul cel rău nu avea 
dreptul la decerebare. Și nici la anestezie Fa-
cem specificarea că tăierea populară a porcu-
lui, în afara legii, se face clandestin, de unde 
aura de enigmă magică și de complot. Cu șun-
cile atârnate în pod, și cu cârnații rulanți pe 
sfoară, electoratul devine activ și binevoitor. 
Punem la socoteală și astâmpărarea setei ere-
ditare cu vin și țuică, rachiu, palincă sau cum i 
s-o mai zice tăriei din fructe fermentate. 

Bărbații și femeile, deopotrivă, votează și gă-
ini, nu numai oameni răcnitori politic, fără se-
gregare sexistă. În cabinele înguste de votare, 
ei știu una și bună, să pună minuscula ștam-
pilă, pe pătrățelul cu numărul doi, exact așa 
cum le-a spus primarul. Om bun primarul, în-
chide ochii la toate abaterile de la litera legii de 
la oraș, din capitală, numai să pună tot omul 
ștampiluța fix pe pătrățelul susnumit. La ne-
voie, cei beți criță, se prevalează de dreptul 
mersului bălăngănit, și-și aduc nepoțeii, care 
cu mânuțele lor neîncepute încă la munci agri-
cole și zootehnice, votează în locul bunicilor, 
corect și fix în patrulaterul primarului iubit. 
După exercitarea gestului cetățenesc, bărbații 
se întorc la bodega de la căminul cultural, de 
unde au plecat, copiii își opintesc bocancii prin 
nămeți, exact ca în pastelurile hibernale, feme-
ile așteaptă cu masa pusă până la ceas târziu 
de noapte. 

–Mărie, ai votat? 
–Am votat, lasă-mă să-mi beau și eu ca-

feaua, dis-de-dimineață nu am apucat.  
Și după vot se așterne o liniște benefică 

în sat.  
Ne învârtim și noi, ca bețivii satului, în 

cerc. Ajungem, ca în fiecare dimineață, la se-
diul unui partid local. Acolo își păcănea tocu-
rile, pe scările slinoase, doamna președintă de 
partid. Unde să se ducă biata femeie!? Soțul ei 
cel creativ financiar, cu suflet zburător de pă-
pădie, după tinerele subalterne recrutate de 
firmă, în vederea extinderii relaționale. Un es-
cadron vivant, alcătuit din fete sănătoase, de la 
țară, fără inhibiții și fără prejudecăți. Fete puse 
în slujba firmei de tigăi și oale, Misiunea lor, 
spulberarea concurenței de pe piață. Junele, cu 
atavismele vitalității din dotare, voinicuțe și cu 
musculatură trepidând pe corpul unduitor, pă-
trundeau în cele mai opace instituții, zdrobeau 
orice rezistență în birourile de primire în audi-
ențe. Aveau la purtător niște valijoare 

E 
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capitonate, să nu se audă clinchet de tigăi și 
oale. Pledau cu niște gurițe înfocate, în formă 
de inimioare. Purtau niște rochițe vaporoase și 
transparente, pantofi roșii cu toc înalt și cu 
fundițe tricolore de catifea. O recuzită elegantă 
și insinuantă. Domnii funcționari erau aneste-
ziați de izul de fân cosit al domnișoarei venită 
pentru audiență. Cerberii birocratici se dă-
deau înfrânți. Organele de stat și de partid fre-
mătau la gândul ritualului însoțitor cu vesta-
lele, prin munți și văi. Ritual în clinchet de tă-
lăngi și incantații murmurate de fecioare. Pe 
fotoliile lor din sălile de audiență, revitalizații 
neamului cel adormit, simțeau o vibrație vin-
decătoare de sorbul plictiselii, și semnau vo-
ioși planul de achiziții pentru tingiri. Mângâiau 
cu mâinile lor catifelate de creme, mostrele de 
oale și tigăi, de căni și ulcele divin fasonate din 
lutul primordial. Domnișoarele plecau lăsând 
în urma lor o dâră de ireversibilă melancolie. 
Oamenii legii și ai executivului ajungeau de la 
serviciu visători, cu aprigă dorință de evadare 
silvestră și campestră din căminul matrimo-
nial.  

Patronul fetelor curtenitoare cu demni-
tarii amfitrioni, fusese inspirat în ideea pro-
movării afacerii sale productive. Mai avea însă 
un obiectiv confidențial, încredințat prietenu-
lui său din copilărie, trezorierul partidului 
prim, prim partidul neamului stătător istoric. 

– Și ce mai faci, Lazăr, cu tingirile tale, 
cum le vinzi, organizezi evenimente? 

– Ai ghicit, Ioane, mereu ai fost intuitiv. 
Da, mă fac organizator de evenimente, mă pro-
movez pas cu pas, până am destule venituri.  

– Și unde ai vrea să ajungi cu afacerea ta? 
–Păi unde să ajung? Să scap de nevastă. 
– Toți am vrea, dar divorțul poate avea 

impact devastator pentru afaceri și carieră po-
litică. 

– Da, Ioane, dar ca bun prieten din copi-
lăria noastră paradisiacă, printre gâște și băl-
toace, eu îți dau soluția imbatabilă. 

– Ai tu soluție unde nu se descurcă niciu-
nul din camarazii mei de partid? 

– Da, Ioane, avem o șansă istorică, să le 
mituim, să le aruncăm în vâltoarea politică. 
Scăpăm de ele de pe cap și ne trăim și noi a 

doua viață în libertate. Eu am infrastructura, tu 
dă-mi clienții. 

– Ziceai de evenimente, piața este satu-
rată de oferte. 

– Nunți, botezuri, onomastici, da, dar nu 
și parastase, parastasele cu ștaif încă nu sunt 
ofertate. 

– Tu ai tigăi și oale, cu astea faci tu paras-
tase? 

– Da, mă, parastase populare, în micile 
provincii și la țară. Senatori, miniștri, demni-
tari guvernamentali, au bunici, părinți, unchi 
bătrâni pe care Domnul îi așteaptă cu nerăb-
dare pe drumul veșniciei și al pomenirii rit-
mice, după datina băbească și popească. Gân-
dește cât electorat aducem de partea noastră 
la sfântul și îmbelșugatul parastas, voi sponso-
rizați evenimentul cu titlu umanitar, eu iau 
monopolul vaselor de cult, cazane, oale, cra-
tițe, îndureratele capace complementare, as-
tea sunt mai scumpe, le pun prețurile separate. 
Dacă treaba merge bine, mă apuc și de sfeș-
nice. Și apoi, linia mea privată de străchini și 
căni, cu care prea vrednicul participant la po-
mana mortului, pleacă apoi acasă. Fac stră-
chini cu separatoare, aici copanul și pilaful, 
dincoace sarmaua, aperitivul înspre partea 
plată, ia uite ce viziune am eu în timp și spațiu. 
Voi sponsorizați pomana propriu zisă, eu îmi 
vând oale, străchini și cazane. Și vă mai ofer și 
servantele pentru cucernica pomenire de la 
masă, am fete vrednice, dinamice și cuvioase. 
Până vin rudele mortului din țară și de peste 
hotare, noi l-am și îngropat, ăia din diaspora 
nu pot zice nimic, ei sunt liberi să se ducă la 
succesiunea notarială, curați, luminați. La 
toate m-am gândit, și la corul de bocitoare, pâl-
cul meu de fete, fiecare cu câte o broboadă de 
identificare, bocește cutremurător. Să urle câi-
nii, să guițe purceii, găinile să cotcodăcească. 
Tot satul să vină și să plângă, dacă doresc să 
vadă trăsurile cu caii îndoliați și oameni de 
mare vază prezenți la prohodire.  

– Lazăre, încep să pricep, ca să punem 
planul tău în acțiune, băgăm o lege pentru în-
groparea mortului operativă, ne prevalăm și 
de o directivă europeană.  

– Gândește dacă mai suflă opoziția ceva, 
dăm și găleți și perne peste groapă. Nu uitați, 
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peste groapă se dau găini. Tot eu vă vând găle-
țile, le bag și pe astea în linia de producție. În-
ceputul este greu, avem nevoie de o colaborare 
impecabilă cu popii, pe urmă neamul îndure-
rat știe poteca parastasului subvenționat sau 
cum vreți voi să-i ziceți. Numai să vă văd soli-
dari la cumpăna tărâmului dintre cele două vi-
eți. Să vă vadă poporul la prohod, întristați și 
înlăcrimați. Ăia din opoziție să țopăie la nunți 
și la alte întâlniri mondene, lumea îi va judeca 
și îi va disprețui pentru egoismul lor bolnăvi-
cios.  

–Bun, și de nevastă-ta ce tot ziceai? 
–Păi eu nu zic, nu arunc vorbe deșarte în 

eter, am venit cu totul pregătit, ia de aici un mi-
zilic, pentru început, un mic avans, când iese 
partidul nostru în prim plan, îndoliat pe tot cu-
prinsul patriei, voi cotiza legal. Deocamdată, 
vezi ce faci și scapă-mă de nevastă, ia-o la par-
tidul central și fă lider din ea, e numai bună, la 
cât e de cucernică și melancolică.  

–O să văd ce fac, te voi ține la curent. Am 
și eu o străbunică gata să se ducă la cele veș-
nice, vino și asistă-mă logistic cu tingiri și stră-
chini. Am în sat niște babe cobitoare, ele mi-au 
dat de știre să mă pregătesc, am și un mic 
drept de moștenitor, niscaiva hectare de pă-
duri.  

–Invit-o pe nevastă mea la cel dintâi do-
liu rustic. Punem televiziunile pe ea și o facem 
primul om politic pe ultimul drum, laolaltă cu 
enoriașii. 

Prietenii s-au despărțit în bună regulă. 
Acasă, soția îl aștepta. Fără ciorbă, fără felul 
doi. Concediase menajera. De certat nu s-au 
certat. Pur și simplu, au pus capul pe pernă, fi-
ecare în camera lui, și au dormit până dimi-
neață. Apoi, Lazăr s-a dus la sediul firmei, iar 
doamna a băut o limonadă și s-a dus la coafor. 
Coafeza însă se prezentase la procesul de di-
vorț, cu un ochi învinețit. Doamna nu a stat pe 
gânduri, și-a netezit un pic tonsura și s-a dus 
glonț la sediul de partid local. În ziua aceea 
avea să demoleze două amazoane obraznice, 
un tataie hodorogit și o cocuță nou venită cu 
pretenții idilice la centru. În sala atelier pentru 
simbolurile de partid personalizate, niște stu-
denți repetenți de toate orientările și speciali-
zările, pictau pe sticlă: chipul doamnei cu un 

nimb celest. Chipul urma să fie dăruit drept 
credincioșilor ca semn al trecerii la sacru din 
profan. Pe la amiază, a sosit și o invitație cu un 
chenar oval, negru. Doamna președintă locală 
avea chemare să meargă la o înmormântare, 
departe, departe de monotonia de la oraș. In-
vitația era redactată din partea unei bătrânele 
defuncte. Suna așa: „Doamnă președintă, am 
votat, partidul nostru și pe dumneavoastră, la 
toate scrutinele. Acum îmi este cu neputință. 
Am zăcut cu demnitate și tot cu demnitate am 
murit. Am murit în singurătate, fără martori și 
fără lumânare. O nepoată a bântuit prin casă, 
chipurile să-mi pună perna la căpătâi, dar m-a 
pipăit fără urmă de rușine, să vadă dacă m-am 
răcit și dacă poate sfeterisi agoniseala mea 
de-o viață ascunsă sub saltea. Nu a reușit, banii 
i-am dat demult părintelui pentru fondul de 
veci. Totul este pregătit, în fundul curții e bu-
toiul cu varză murată. Ultima mea dorință este 
să fiți cu mine la trecerea în celălalt tărâm, să 
moară de necaz cumetrele când or vedea, în 
carne și oase, pentru cine am lipit afișe noap-
tea, când eram și eu în putere. Popa de la noi 
face slujbe scurte, nu vă mai răpesc din timpul 
dumneavoastră prețios. Trăiască și înflorească 
al nostru partid nemuritor.” 

Doamna Lazăr a citit cu atenție răvașul 
funebru. A dispus măsurile ce se impun pentru 
creștineasca deplasare. Până la capul satului 
de munte au mers cu automobilul. Apoi, dele-
gația s-a urcat într-un car cu boi străvechi, 
dintr-un pictorial istoric. O publicitate impre-
sionantă fusese făcută răvașului lăsat cu limbă 
de moarte. Puhoaie de oameni au venit sus în 
dealul presărat simetric cu oameni nemișcați 
și necuvântători. Mulți de curiozitate, alții în 
căutare de profit electoral, era o fremătare în-
crâncenată pentru luările la cuvânt. Când a ve-
nit popa cu sos de ketchup în barbă și cu ante-
riul târâtor prin buruieni, s-a făcut o liniște 
prevestitoare, cu aromă de tămâie și dangăte 
de clopote, pe fond de colivă vanilată. Prohodi-
rea a fost scurtă și la obiect. Se auzeau alterna-
tiv ghiorăituri din mațele populare. Dascălul 
bălăngănea cădelnița agale, la un moment dat, 
dând să facă un pas suitor pe dâmb, a lovit cu 
vasul sfânt, un copil, copilul și-a urlat durerea, 
bocitoarele au dat simultan, drumul la 
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programul stabilit. Toți asistenții funerari au 
început să plângă din senin, muierile, cu stri-
gături, bărbații, îndesat, cu șervețelele la nas. 
Plângeau fără istovire moartea, nu moarta bă-
trână, nu aveau nici în clin nici în mânecă cu 
defuncta abil testamentară. Popa a pus capăt 
lamentației contagioase, a dat liber groparilor 
să-și facă treaba, băbuțele au început să moș-
mondească în legea lor, ba chiar s-au luat ca 
chioarele la ceartă, pentru cine să apuce pă-
tura pufoasă, adusă de domnii de la oraș. Dom-
nii și doamnele au așteptat cu bună cuviință 
colacul și cornetul de colivă, și apoi s-au în-
dreptat spre carele cu boi până la vale, la auto-
mobile. De acolo, direcția la parastasul de la că-
minul cultural, la o rezervă specială. Au mân-
cat, au băut, au zis Dumnezeu s-o ierte, mesenii 
din partea locului le-au auzit rostirea cu bună-
cuviință și pioșenie neviclenită. Domnii au ieșit 
afară la adulmecat de presă, s-au îmbarcat în 
automobile, cu gândul la înmormântarea vii-
toare, cu sporul de imagine fertilizator electo-
ral. Se dăduse ordinul pe unitate, toată lumea 
la înmormântări și la parastase. Au murit bă-
trâni și la munte și la câmpie, au fost înmor-
mântați prin ritual repetitiv. Televiziunile se 
obișnuiseră, contracost, să monteze pe colțul 
ecranului, chenarul negru. Figura de mamaie 
cu frica lui Dumnezeu, pelerină stând la coadă 
pentru moaște, mergătoare pe la biserici, de 
jur împrejur, târșâindu-se pe brânci, pupă-
toare de icoane făcătoare și nefăcătoare de mi-
nuni, se imprima în uzul cotidian al îmblânzi-
tului alegător. Dar mai ales prezența sa la în-
mormântările și la parastasele rurale trezeau 
respectul până la închinăciune. Domnul Lazăr 
își luase o lespede de pe suflet, afacerea cu 
vase retro de gătit, prospera în ritm vertiginos, 
femeia lui era liderul de partid hotărât la un 
congres feminist fantastic: aplauze și urale sin-
cronizate, jocuri de sunete și de lumini, înghe-
țată la pahar, televiziunile înghesuite să sur-
prindă fila de istorie… 

Domnul Lazăr se vedea eliberat de spec-
trul sumbru matrimonial, cu doamna lui ur-
când amvonul electoral cu șoșoneii cocheți și 
evanghelizând enoriașii la opțiuni pentru ea și 
numai pentru ea, amazoana cu damf religios 
funebru. Înmormântările de la oraș nu 

prezentau niciun interes, lumea pestriță și da-
tinile deviate și înstrăinate nu aveau niciun im-
pact emoțional. Prea sfânta inocență rustică 
arhaizantă, popi de țară pogorâți din matricea 
originară, credință adevărată, nepoluată cu 
prea otrăvitoarea știință de carte, ei bine, 
aceste elemente nepieritoare din înțelepciu-
nea populară, impresionau gospodinele de la 
oraș. S-a dezlănțuit o fremătare feministă: 
doamne dezamăgite de alesul vieții lor, cu acte 
sau fără acte, domnișoare destabilizate psihic 
de prea severa și nemeritata solitudine, ni-
meni nu le invita la o înghețată, în oraș, apoi, 
prea zbânțuitele femei de libere moravuri, în 
veșnică rivalitate cu matroanele acrite de po-
vara respectabilității matrimoniale. Doamna 
Lazăr avansa spectaculos, mânată de o idee de 
imagine, mai mult decât inspirată. Stafful ei se 
specializase în garderobă folclorică de primă 
mână, nu lipsea niciun veșmânt sau accesoriu 
regional, și apoi nelipsita broboadă neagră, 
broboada de identificare și pentru starleta po-
litică, dar și pentru corul de bocitoare. Urmă o 
furibundă campanie prezidențială, femeile 
aveau tacticile lor de răzbunare pentru condi-
ția lor de ființe secunde, condiție de veacuri 
imemoriale. Zbierau la mitinguri, se infiltrau 
prin tabăra adversă, unde răspândeau în 
șoaptă, zvonuri infamante de alcov, se zdrun-
cina prestigiul domnilor rivali, nimic nu stă în 
calea zâzaniei și intrigilor muierești. Aproape 
toți copiii neamului au rămas fără tată, bieții 
bărbați au intrat într-un exil spontan, mai ales 
după ce niște escadroane de jandarmerițe, au 
pus bâtele și tunurile de apă pe mișeii miso-
gini. Bune luptătoare, corp la corp, dar și de la 
distanță cu armele ordinii publice din dotare, 
tinerele în uniformă au băgat spaima în duș-
manul politic al doamnei Lazăr. Doamna Lazăr 
avea și un nume pentru strigături, numele ei 
mic, de botez, Romina. Răgușise poporul femi-
nin de atâta zbierat electoral. Nici Romina nu 
stătea mai bine, avea gâlci. Noroc cu broboada 
care-i ascundea grimasa de durere. Tensiunea 
emoțională o făcuse să uite și de domnul Lazăr, 
omul ei cu cununie. Își întrebă o asistentă dacă 
știa ceva de soțul ei, omul nu mai răspundea la 
telefon. Fata, încurcată, întârzia răspunsul. 
Cum să zică, ce să zică. Domnul Lazăr o 
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zbughise. Cu servantele dansante cu tot. Ple-
case în delegație departe, departe în țările exo-
tice și calde. Plecase cu fetele lui cu tot. Oalele 
și tigăile rămăseseră în țară, în depozite. Dom-
nul Lazăr plecase pentru ca doamna să-și ur-
meze ascensiunea ei politică, netulburată. Nu-
mai că și fetele, furate de mișcarea feministă, 
l-au părăsit pe domnul Lazăr, au plecat cu bani 
cu tot. Domnul Lazăr a ajuns instantaneu, din 
stăpânul tigăilor rentabile, boschetar. Mai 
mare rușinea, boschetar și cerșetor. Doamna 
Lazăr a luat act de veste și a amuțit. În plin 
avânt electoral, s-a trezit cu titlu executoriu pe 
vilă, cu tot ce avea în ea. Pentru că domnul La-
zăr, în plecarea lui romantică, în compania fe-
telor, plecase cu bani cu tot, cu toți banii firmei 
și rezervele private. Doamna Lazăr s-a trezit 
cu firul gândirii retezat. S-a trezit și ea pe dru-
muri, femeie săracă și înfrigurată. Vestea s-a 
răspândit cu mare iuțeală. Candidata adorată, 
busc indezirabilă și îngropată strategic în apa 
mortuară a uitării. Unei babe militante i s-a fă-
cut milă de biata femeie. A luat-o în căruță, a 
învelit-o cu o cuvertură cam soioasă, și a lă-
sat-o în margine de sat să se descurce. Acolo 
procesul electoral se petrecea în plină fer-
voare. Primarul dăduse ordinul de vot, pentru 
ca să fie prima comună a țării cu mențiunea 
„votat”. 

Iar băbuța cu broboadă, a ajuns acolo 
unde știa ea cel mai bine, la biserica din deal, 
la cimitir, așteptând înmormântarea și un pa-
rastas cu pachete de pomană. Numai că nimeni 
nu se mai grăbea să moară. Prea era viața fru-
moasă viața cu cârnații și slănina în pod. 

Femeia a rămas acolo, pe vecie, în cimiti-
rul întristat, fără morți și fără parastase.  

 
 

MARIN PREDA – CEL MAI IUBIT 

DINTRE PĂMÂNTENI 
Note de lectură 

 
a ca t iva ani buni de la tezele din 6 iulie 
1971, Marin Preda î ncearca  sa  adauge 
patrimoniului literaturii roma ne, o 

fresca  aspra  asupra Erei Tica los ilor. „Cel mai 
Iubit dintre pa ma nteni”, pentru ca  la aceasta  

ultima  creat ie a prestigiosului autor, facem 
referire. Romanul a sta rnit adeva rata  
voracitate din partea publicului cititor. Un 
public cititor î n as teptarea unui Marin Preda 
curajos s i avizat politic, ca om din interiorul 
sistemului, pe culmile rangurilor s i 
recunoas terii oficiale. I n spet a , trama politica  
se construies te pe o durata  determinata , 
respectiv obsedantele decenii ale instaura rii 
bols evismului î n Roma nia. Marin Preda, ca 
autor politic, beneficiaza  de o bres a  î n 
societatea roma neasca . Neostalinistul Nicolae 
Ceaus escu, liberalizeaza  programatic tema 
bols evismului stalinist. Ca unul dintre 
personajele implicate direct î n represiunea 
armata  asupra t a ranilor care refuza  sa  se 
î nscrie la colectiv, Nicolae Ceaus escu dores te 
sa  i se piarda  urmele barbariei aplicate. Sunt 
celebre de acum, tirurile de mitraliera  asupra 
ra zvra tit ilor de la Suraia s i Vadu Ros ca. Pe de 
alta  parte, teama de a nu fi lichidat de rus i, î l 
face sa  pledeze cu abilitate î mpotriva 
sovietiza rii Roma niei. Tendint a nat ionalista  a 
ama git societatea roma neasca , dispusa  sa  se 
aplice dictatura, î n schimbul monedei 
„patriotarde”. Ca autor romanesc, Marin Preda 
insereaza  î n romanul sa u elemente ale 
rusifica rii. „Nu s tit i î nca  bine limba rusa ”- se 
ot a res te un politruc asupra unor intelectuali. 
Exista  s i un subtil fir ros u, bine ascuns î n 
moliciunea de lux capitonata  a alcovului 
arhitectei Matilda. Petrini ia act, nu odata  de 
atmosfera conviviala  a neamurilor s i 
prietenilor Matildei, î n cea mai uzuala  s i vie 
limba  rusa . Prea distinsa lui sot ie iscodes te 
manuscrisele lui Petrini cu interes calificat. I n 
cea mai desa va rs ita  discret ie, femeia este 
absolvita  de nat ionalizarea vastului sa u 
apartament, ca arhitecta  beneficiaza  de 
comenzi rentabile, iar dupa  ce scapa  de piatra 
de moara  a iubirii pentru Petrini, are o 
ascensiune fulminanta  î n sferele PUTERII. 
Limba rusa  s i nu numai, cine sa  mai s tie 
obiectul misiunii Matildei, prea frumoasa s i 
misterioasa femeie slava . Cei trei ani de 
pus ca rie politica , ca urmare a unei farse 
tragice judiciare, Petrini î i executa  fa ra  
cra cnire. Va ra ma ne pe veci un stigmatizat î n 
societate. Un fost pus ca rias  este s i va î n orice 

L 
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clipa  prezenta  sau viitoare, un pus ca rias , un 
proscris, vremelnic beneficiar de libertate 
iluzorie. Profesorul de roma na , Petrica  
Nicolau, anunt a  sarcastic venirea comunis tilor 
dupa  ra zboi, s i idiot ii care as teapta  venirea 
americanilor. O voce lucida , singulara , care se 
topes te î n stearpa colca iala  cotidiana . 

Nicolae Manolescu, instant a  critica  
suprema  s i de necontrazis, vorbes te de „Cel 
mai iubit dintre pa ma nteni” ca despre un 
„roman complet: social, politic, sentimental, 
ideologic, psihologic, eseistic, senzat ional s i 
polit ist, fresca  a unei lumi s i analiza unui es ec 
î n dragoste, cronica de familie s i spovedanie a 
unui î nvins”. Impecabila  radiografie a criticului 
Manolescu. Cititorul are mai multe fire ale 
Ariadnei î n labirint. Sa  î ndra znim sa  depa s im 
diagnosticul s i verdictul criticului, sa  citim 
acum, î ntr-o noua  lectura , s i sa  ne punem de 
acord daca  romanul „Cel mai iubit dintre 
pa ma nteni”, are savoare s i prospet ime, dupa  
ata tea decenii de la publicare. 

Sa  pleca m, î n demersul nostru de lectura , 
de la un detaliu, un detaliu domestic: ceas ca de 
port elan, teribilul unicat de pret , cu care mama 
lui Petrini, î l ra sfa t a la micul dejun, cu 
venerat ia unei mame î n adorat ie materna . 
Inevitabil transcedem la celebra pra jitura  
proustiana , la madeleine. Aidoma lui Proust, 
Marin Preda, intra  î ntr-o bucla  a timpului 
irosirii, î n care trama narativa  tresare î ntr-un 
du-te vino febril. Memoria clipelor smulse din 
uitarea cea de toate zilele, penduleaza  î n timp 
s i spat iu, î ntr-o realitate relevanta  pentru 
sinele sa u, dar s i pentru alteritatea sa ca fiint a  
sociala . Stilul pendula rii narative î ntr-un 
puzzle sofisticat s i rafinat, face din urias ul 
monolog interior din primele doua  volume, un 
exercit iu de lectura  printr-un efort de voint a  
cognitiva  relevant. Nimic din arta digresiva  nu 
este de prisos, cititorul este obligat sa  
cerceteze textul cu maxima  atent ie distributiva  
s i concentrare. Tehnica racursiului alternat cu 
distorsiunea, constituie un rafinament stilistic 
prin care Marin Preda face proba verita t ii 
pentru fiecare episod evocat. Ingeniozitate 
stilistica  s i tensiune dramatica . Memorabil 
episodul î ngrijirii legionarului muribund, î n 
propriile sale fecale. Pus ca rias ul milos, un 

fabulos misionar cres tin, î ngrijes te 
muribundul, cu un fantastic sacrificiu de sine, 
pa na  î l readuce, miraculos la viat a . I n semn de 
mult umire, primes te flegma dispret ului s i urii 
din partea fanaticului legionar. Scena este 
parca  rupta  dintr-o lume horror.  

I n volumul al treilea, narat iunea î s i 
urmeaza  cursul clasic, timpul i se adauga  
î ntr-un climax brusc(scena uciderii din 
teleferic), stinga ndu-se ca o platitudine î ntr-un 
deznoda ma nt anunt at. Protagonistul face a 
doua pus ca rie, va fi s i eliberat, adica  va fi livrat 
societa t ii î ntr-o magma  toxica  Suferint a ca o 
platitudine normativa . 

I n bucla timpului se impune SUZI. I se 
desta inuie iubitului sa u, Victor Petrini, cu 
scene fulgurante din deca derea marii sale 
familii, adusa  la sapa  de lemn de bols evici. Dar 
cea mai impresionanta  incursiune î ntr-un 
timp devorator, ra ma ne relatarea despre 
procesul de demascare a unei firave studente, 
î n fapt o execut ie publica . Urmarea, 
sinuciderea bietei copile, se as terne ca un fapt 
de o netrebnica  banalitate. î n Era Tica los ilor. 
Suzi povestes te lacrimogen, ca î ntr-o 
telenovela . Delicata  domnis oara  de familie 
buna , selecta , Suzi se va evapora din scena 
lumii roma nes ti, cu ajutorul unui pas aport 
salvator. Petrini are ata ta amar de viat a  
distrusa , destra mata , î nca t nici ma car nu o 
judeca  pe iubita sa Suzi, pentru actul ei de 
evadare î n lumea libera , î n care, poate va 
la crima din ca nd î n ca nd s i va poves ti ca te o 
istorie horror, ca bon ton al unei domnis oare 
educate s i cunosca toare a realului politic 
roma nesc. Crima asupra dipsomanului sa u sot , 
o simpla  ma ntuire de frica s i rus inea sociala . 
De acolo din pra pastia muntelui, pe Suzi nu o 
va mai tulbura nimic din confortul î n care 
fusese educata  s i crescuta . Replica ei inspirata , 
î ntr-un moment de vremelnica  devot iune, 
ra ma ne un simplu mesaj telefonic: „Cel mai 
iubit dintre pa ma nteni”. Petrini evalueaza  
stra lucirea inspirata  a enunt ului, dar î n sinea 
sa, s tie ca  nu merita  hiperbola calificativului. 
Femeile iubite, care apar s i dispar din viat a lui, 
sunt femeile altora. Nicio femeie nu este a lui, 
cu adeva rat, î n desa va rs ire. Ca prioara cea 
ucisa  de ma na unui doctor ma celar, dispare din 
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viat a lui Petrini, as a cum a apa rut, fulgera tor. 
Tragedia unei tinere femei, pierduta  î n viat a , 
pierduta  î n moarte, fiint a  trista  s i ta cuta , 
fa ptura nima nui. Petrini are misiunea funebra  
de a-i fi ca la uza  ca tre moarte. Matilda, sot ia sa, 
este smulsa  cu malversat iune din ca snicia 
prietenului sa u cel mai bun. Nimic nu i se pare 
reprobabil, abject ia jocului dublu, fat a  de 
bunul sa u prieten, i se pare un simplu joc de 
societate. Suzi, ultima sa escala  î n meandrele 
iubirii, o domnis oara  ra sfa t ata  a lumii bune de 
odinioara , e femeie ca sa torita  care-s i joaca  
rolul inocent ei, cu un aer boem s i teatral. 
Petrini se consoleaza  cu viet i istorisite de 
femeile din viat a lui, le adora  frumuset ea, dar 
î n sinea sa, se plictises te de sporova iala lipsita  
de spiritualitate. 

Incipitul romanului propune 
protagonistului narator, o aura  reflexiva : 
„I nainte de a fi depus aici î n aceasta  celula , din 
care nu voi mai ies i deca t pentru a intra î ntr-o 
captivitate perpetua , î n plimba rile mele 
solitare pe la marginea oras ului, pe poteci, 
uita ndu-ma  î n jos s i privind pa mî ntul”. 
Termenul „celula ” deschide brusc ideea unui 
condamnat î n eternitatea unei biografii 
blestemate. La numai va rsta de 16 ani, Victoras  
are cons tiint a clara , ferma , a lipsei de 
religiozitate. O mama  bigota  s i resemnata  î n 
infernul viet ii sale matrimoniale, nu are nicio 
influent a  asupra unui fiu î n ra ta cire solitara  s i 
anosta . I ntr-un moment de furie necontrolata , 
ta na rul Petrini pleznes te ma na mamei care-i 
face semnul de î nchina ciune s i de 
binecuva ntare. Frumos î s i face domnis orul 
intrarea î n lumea spiritualita t ii. Revenind la 
bucla timpului pierdut, î ncerca m sa  î nt elegem 
ma rturisirile dramatice ale unui om î nfra nt. 
Victor Petrini nu are nici vocat ia s i 
dimensiunea tragica  a existent ei sale. Lui i se 
î nta mpla  viat a factica , cu suis uri, sperant e s i 
pra bus irea î n infernul stalinist. Viat a factica  nu 
i poate î mplini, prin observarea ei, ci prin 
tra irea heideggeriana . Petrini î s i accepta  datul 
viet ii, cu naturalet e: este om de echipa  la 
deratizare, î nvat a  sa  lucreze la strung, face 
pus ca rie politica  absolut nevinovat, î mpletes te 
cos uri, t ine contabilitate dupa  eliberare. Are 
un premiu de consolare, apelativul „domnule 

profesor”, cu care î n gratuleaza  chelnerii, 
apelativ care ra suna  asupra sa ca a doua 
natura . Este un personaj care î ncearca  sa -s i 
depa s easca  condit ia umila , printr-un studiu 
elevat, de litere s i filosofie. Se emancipeaza  
social, dar î n natura sa, se fac simt ite semnale 
reziduale ale vulgarita t ii s i violent ei. Prima sa 
dragoste, Paula, pe care o as teapta  sa  dea un 
semn de minim interes, asupra ca reia 
proiecteaza  fantasme adolescentine, se pierde 
î n uitare, pa na  ca nd, î ntr-o buna  zi, fata s i 
ba iatul se î nta lnesc fat a  î n fat a . React ia 
ta na rului dezama git de prea searba da 
as teptare; „Și tu, idioato, de ce nu ieșeai dacă 
știai că te căutam?” I n viat a sa privata , î n 
ca uta rile iubirii absolute, Petrini nu ne mai 
mira  cu ra ceala sa, dar nici cu violent a brutala . 
Cea mai iubita  femeie, Matilda, sot ia sa, este 
ca lcata  î n picioare s i lovita  cu bestialitate. De 
ce? Nu exista  o motivat ie circumstant iala , 
Victor Petrini este contaminat de societatea de 
jungla  î n care viet uies te. Filosofia pe care o tot 
invoca  pentru autodefinirea sa de intelectual, 
este o simpla  glazura , o pojghit a  a unui individ 
instruit, care î s i invoca  instruct ia, pentru a se 
asimila unei elite intelectuale. Spinoza, 
filosoful s lefuitor de lentile, este modelul sa u 
permanent. Pa cat ca  Petrini nu s i-a î nsus it s i 
conceptul sa u despre dumnezeire. Dumnezeu 
necesar, demonstrabil, unic s i ireversibil î n 
voint a sa. Imaginea lui Spinoza ca artizan, o 
imagine curenta , o imagine a adapta rii pentru 
existent a . Parafraza ndu-l pe Spinoza, Petrini 
accepta  ca  este nevoie s i de zidari sa  puna  
ca ra mizi, fie ei intelectuali, profesori de 
filozofie. 

 
Marin Preda nu a supraviet uit operei 

sale. A es uat î n cea mai scumpa  s i da ruire 
dumnezeiasca -viat a, dragostea de viat a . I n rest 
istorii tenebroase, cu privire la pa cate 
auctoriale î n fat a sta pa nirii. 
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Dinu VIRGIL 

FABULA MIELULUI 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povestea spune că, odată, 
Într-o viaţ-adevărată, 
Cu oameni buni şi oameni răi, 
Cu pisicuţe, cu dulăi, 
Cum se întâmplă zi de zi, 
Printre adulţi, printre copii, 
Prin câte toate sunt să treacă 
Cu „poate”, „nu ştiu” sau cu 
„dacă”, 
În lumea veche, cu nărav, 
Cu ton mieros ori glasul grav, 
Era, cum vă ziceam mai sus, 
Un miel mai şui, mai nesupus. 
În van spunea mămica oaie 
Să nu alerge, să se-ostoaie, 
Să nu se ducă prea departe, 
Să fie-atent la pietre sparte, 
Să nu mănânce iarbă multă... 
Cum sunt copiii, nu ascultă! 
Şi au nevoie de-un model 
Pe care-l căuta ăst miel, 
Numai că-n turma lui, se pare, 
Era prea multă... ascultare, 
Şi nimeni n-avea timp de el 
Un amărât şi biet de miel, 
Că ziua-ntreagă n-auzea 
Decât: „Păzea, păzea, păzea!!!” 
Era curios, voia să ştie 
Cum toate-ar trebui să fie, 
Privea în strângă, împrejur, 
Berbecul îi părea prea dur, 
Învăţătura-l obosea 
Ar fi dorit o viaţ-a sa 
Să meargă singur la păşune 
Cu prietenii să se adune 
Să mai încalce câte-o lege 
Să aibă dreptul de-a alege!!! 
Părinţii lui, alese-ovine, 
Îl învăţau tot ce-i mai bine, 
Dar pentru miel n-aveau destul 
Căci nu erau, ca alţii, „cool”, 
Că nu ştiau să dea din labe 
Şi-aveau şi coarnele cam slabe, 
Nu se ştiau plia pe vreme 
Ca la provizii să se-ntreme! 
 
Să-şi fac-un rost mai special, 
Să fie cel mai bestial, 

Săracul miel urmă supus 
Un „semen” care i-ar fi spus 
Că are el un loc anume 
Să fie cineva în lume 
Să pască numai unde-i place 
Şi orice-ar vrea să poată face, 
Să nu dea zilnic socoteală 
Şi să asculte cicăleală... 
Amicu-acesta, special, 
Ce apăru „providenţial”, 
Părea puţin mai diferit 
De tot ce mielu’ a-ntâlnit: 
Sărea mai sus, dădea din coadă 
Nu aştepta la rând să şadă, 
Nu îi plăcea să dea socoată 
Tot ce-şi dorea, voia să poată! 
Şi, am uita să spun, eu cred 
Că nu era un miel, ci... ied! 
 
Povestea spune că-ntr-o zi 
O luaseră către pustii 
Ieduţul tot sărind mereu  
(Era în elementul său!) 
Iar mielul, dornic de-altceva 
Se tot ţinea de urma sa... 
Umblând hai-hui prin aluniş 
Din povârniş în povârniş, 
S-au cam îndepărtat un pic 
Căci n-aveau grijă de nimic. 
Îi mai trezi din nebunie 
Un urlet: „Oare ce să fie?” 
Speriat mieluţul se-ntrebă 
Însă răspunsul nu-l află 
Că iedul, numai într-o clipă, 
Copitele-şi făcu aripă 
Şi a rămas, sărmanul miel, 
Aşa departe, singurel, 
Cu teama care tot creştea, 
Cu dor de oaie, mama sa. 
 
În turmă se făcu rumoare: 
„Nu l-aţi văzut pe miel şi oare 
Nu ştie nimeni unde e?” 
Plângea măicuţa: „Be, be, be...” 
Se frământa, se dojenea 
Şi tot mereu se întreba: 
„Am fost prea dură, prea ab-
surdă 
Să fie mielul dus la ciurdă? 
Am fost doar oi de caracter 
(E drept că nu prea aveam fler), 
Dar noi am vrut ca, într-o zi, 
Când, bun, păstorul va veni 
Să-i dăm în dar un mieluşel 
Crescut aşa cum cere El!” 

„Halal învăţături i-ai dat 
Pe fiul meu de l-a urmat!” 
Îi râse capra, îngâmfată, 
Că ea e albă, fără pată, 
Că ei îi merge totul bine 
N-aşteaptă un păstor ce vine. 
Nici nu se terminase încă 
Discuţia de lângă stâncă 
Căci iată c-apăru, senin, 
Păstorul. Oile îi vin 
’nainte şi, cu voci de oaie, 
Că inima ţi se înmoaie,  
Îi spun păţania: „Durere!!! 
Părinţii nu au mângâiere 
De când a dispărut Fănel, 
Cel mai plăpând, cuminte miel!” 
Blândul păstor le-a ascultat 
Pe mama oaie-n braţe-a luat 
Şi, mângâind-o-ncetişor, 
O legănă uşor, uşor, 
Şi îi şopti, plin de speranţă: 
„Aşa se-ntâmplă în viaţă! 
Chiar dacă-ncerci să faci corect 
Nu se răspunde cum e drept; 
Dar dacă, prin ce ai făcut, 
Un singur lucru de-ai putut 
Să îl înveţi tu pe Fănel 
Vei fi curând, curând cu el!” 
„Păstor prea bun, dar oare care 
E lucru-acest-aşa de mare?” 
„Oiţa mea, ascultă bine: 
Tu m-ai urmat mereu pe mine, 
Tu mă cunoşti, tu mă asculţi, 
Nu faci (ca ţapii cei mai mulţi) 
Doar vrerea ta. Eu te iubesc 
Şi astăzi îţi făgăduiesc 
Că mielul tău aici va fi 
Cu tine, până-n veşnicii! 
Secretul este vocea mea! 
Fănel, când o va asculta, 
Va şti că-l chem şi va veni 
Nicicând nu va mai rătăci!” 
 
Şi-aşa a fost, iubiţii mei! 
Suntem, şi noi, doar nişte miei. 
Păstorul bun ne va striga: 
Cunoaştem oare vocea Sa? 
Mieluţul nostru din poveste, 
Chiar dacă a urcat pe creste, 
Avea în el secretul care 
Nu l-a dat lupilor mâncare, 
Că oaia-mamă l-a crescut 
Să fie ce Păstoru-a vrut, 
Şi-am învăţat, şi eu, şi el: 
„Nu-i bine să fii ied, ci miel!”
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Corneliu Victor DRĂGHICI (România)

Dumitru VELEA (România)

Elena MITRU (SUA)

Zenovie CÂRLUGEA (România)

Emanuel STOICA (Suedia)

George PETROVAI (România)

Ileana COSTEA (SUA)

Leonard I. MATEI (România)

Mădălina Grama TOMA (România)

Maria SAVA (România)

Mihai GANEA (România)

Mihai VINTILĂ (România)

Augustin OSTACE (Germania)

Sebastian DOREANU (SUA)

Ștefan Doru DĂNCUȘ (Anglia)

Virginia PARASCHIV (România)

Dinu VIRGIL (România)
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