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motto-ul revistei “contraatac”
„NU EXISTĂ ALT IZVOR DE AVUŢIE DECÂT MUNCA, FIE ACTUALĂ,
FIE CAPITALIZATĂ, SAU SUSTRAGEREA, FURTUL. CÂND VEDEM MILIONARI FĂCÂND
AVERE FĂRĂ MUNCĂ ŞI FĂRĂ CAPITAL, NU MAI E ÎNDOIALĂ CĂ CEEA CE AU EI, A
PIERDUT CINEVA. Mita e-n stare să pătrunză orişiunde în ţara aceasta, pentru mită capetele cele mai
de sus ale administraţiei vând sângele şi averea unei generaţii. OAMENI

CARE AU
COMIS CRIME GRAVE SE PLIMBĂ PE STRADE, OCUPĂ
FUNCŢIUNI ÎNALTE, ÎN LOC DE A-ŞI PETRECE VIAŢA LA
PUŞCĂRIE.
(…) JUSTIŢIA, SUBORDONATĂ POLITICII, A DEVENIT O FICŢIUNE. Spre exemplu: un
om e implicat într-o mare afacere pe cât se poate de scandaloasă, care se denunţă. Acest om este menţinut în funcţie,
dirijează însuşi cercetările făcute contra sa; partidul ţine morţiş a-l reabilita, alegându-l în Senat. PARTIDELE,

LA

NOI, NU SUNT PARTIDE DE PRINCIPII, CI DE INTERESE PERSONALE , CARE
CALCĂ FĂGĂDUIELILE FĂCUTE NAŢIEI ÎN AJUNUL ALEGERILOR ŞI TREC, TOTUŞI, DREPT
REPREZENTANŢI AI VOINŢEI LEGALE ŞI SINCERE A ŢĂRII. CAUZA

ACESTEI ORGANIZĂRI
STRICTE E INTERESUL BĂNESC, NU COMUNITATEA DE IDEI, ORGANIZARE
EGALĂ CU ACEEA A PARTIDEI ILUSTRE MAFIA ŞI CAMORRA, CARE
MIROASE DE DEPARTE A PUŞCĂRIE”
(cf.

MIHAI EMINESCU – art. [Domnul Simeon Mihăilescu publică…] –

Timpul, 18 aprilie 1879).
***

cuvinte despre revista “contraatac”
Sarbatori fericite! Un Craciun de vis, in orice caz. Sanatate si numai bine. La multi ani!
Te invidiez - cata putere de munca ai! Felicitari, esti mare! Nu stiu cum reuşeşti si de unde ai atata
informatie... Revista Contraatac da si ea greutate operei tale. Multumesc mult pentru publicarea textului
meu, totodata. Omagii Doamnei. Cu imbratisari,
LIS
***
Marian Ilie
To Me
Today at 2:03 AM
O revista literara deosebita. In ciuda faptului ca e editata intr-un orasel moldav, are o anvergura ce
depaseste granitele tarii. Emana patriotism şi iubire de frumos. Un sincer "Bravo!", celor implicati in
nasterea si editarea ei...
***
Domnule profesor, multumesc pentru revista. E foarte interesanta. Unde interveniti dumneavoastra e cu
adevarat ziaristica buna, scrisa foarte atragator, se cere lecturata.
Felicitari ptr aceasta revista. In 2014 cred ca voi avea si eu timp suficient sa va trimit materiale.
Numai ganduri de bine,
Consideratie,
Marinela Preoteasa, redactor-şef , la revista Scurt Circuit Oltean
***
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Va multumesc pentru Contraatacul Sarbatorilor! Creati scoala!
George Anca
***

Florentin Smarandache
Eu sunt cel care va multumesc si ma simt onorat de aparitie in revista Contraatac.
Arigato! [multumesc, in japoneza... stiu doar cateva expresii in nipona...].
Multumiri si aprecieri pentru poeme.
Am ajuns de curand in Japonia.
Marti voi avea o prezentare la Universitatea Okayama de Stiinte.Va multumesc foarte mult, domnule Adrian Botez, pentru
acest numar minunat, din Onyx, in care ati publicat si eseul despre volumul meu PreSimtiri.
…Acum sunt in Japonia, la un program de cercetare tehnologica, pentru o luna de zile.
Vreo doua zile am fost pe avioane, si abia ieri am avut legatura in Okayama, la Internet.
Sarbatori fericite de iarna va doresc!
Cu nespusa admiratie si prietenie, cu multa simpatie literara,
Florentin
***

interviul revistei “contraatac” Azi:
scriitorul româno-canadian IONUŢ
CARAGEA:”Am scris enorm pînă acum,
pentru că am suferit enorm, dar am avut
curajul să privesc în viitor şi să cer mai mult, de la mine
şi de la Dumnezeu!”
BIOGRAFIE IONUŢ CARAGEA
Ionuţ Caragea s-a născut pe 12 aprilie 1975, la Constanţa. Este poet, prozator de ficţiune, critic, editor, autor de aforisme şi
promotor cultural.
AFILIERI, TITLURI ONORIFICE, APRECIERI:
-Membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iaşi (din 2009).
-Co-fondator şi Vicepreşedinte al Asociaţiei Scriitorilor de Limbă Română din Québec/ASLRQ (din 2008).
-Membru de Onoare al Societăţii Scriitorilor din Judeţul Neamţ (din 2011).
-Membru onorific al Fundaţiei "Maison Naaman pour la Culture", Beirut, Liban (din 2012).
-Membru al organizaţiei culturale "Diversité artistique Montréal" (din 2009).
-Membru al organizaţiei culturale "Poetas del Mundo", Santiago, Chile (din 2009).
-Membru titular al Academiei Româno-Americane de Arte şi Ştiinţe (din 2013).
-Membru al Elis, reţeaua românilor remarcabili din lume (din 2013).
-Membru de onoare al "International Association of Paradoxism Avanguard Movement in Arts and Science" (Univ. of New
Mexico, 22-04-2014).
-Certificate of Appreciation in recognition of valuable contributions to the culture by Math & Sciences Department of the
University of New Mexico - Gallup Branch for 2008-2009
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BIOGRAFIE, ACTIVITATEA LITERARĂ, EXILUL CREATOR ŞI REVENIREA ÎN ROMÂNIA:
Ionuţ Caragea este absolvent al Liceului Industrial Energetic şi al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea OvidiusConstanţa. A debutat în anul 2006, la Editura STEF, din Iaşi, cu volumul de versuri „Delirium Tremens‖. Poeziile, aforismele,
nuvelele de ficţiune şi eseurile critice îi sunt publicate în numeroase reviste, ziare şi antologii din România şi din străinătate.
Este unul dintre cei 20 de autori publicaţi în Antologia aforismului românesc contemporan (Editura Genesi, Torino, 2013). A
fost tradus în cinci limbi de circulaţie universală: engleză, franceză, spaniolă, italiană, arabă. A fost numit „Poetul născut pe
Google‖, după numele volumului "M-am născut pe Google". Foloseşte pseudonimul ''Snowdon King'', în traduceri şi în
ficţiune.
În perioada 2003-2011, Ionuţ Caragea a trăit în Montréal, Canada, devenind cetăţean canadian în anul 2008. A activat ca
instructor sportiv şi sportiv de performanţă, continuîndu-şi cariera de rugbist, începută în România. În paralel, şi-a descoperit
vocaţia de scriitor şi a fondat, pe 16 iulie 2008, împreună cu poetul Adrian Erbiceanu, Asociaţia Scriitorilor de Limbă Română
din Québec şi Editura ASLRQ. În calitate de editor şi fondator al editurii ASLRQ, realizează, în 2009, împreună cu Adrian
Erbiceanu şi Dumitru Scorţanu, prima Antologie a scriitorilor români din provincia Québec, o lucrare de referinţă din
literatura diasporei. Ionuţ Caragea se implică puternic în promovarea culturii româneşti, în spaţiul nord-american - fiind
webmaster, webdesigner şi promotor literar, pe situl Asociaţiei Scriitorilor de Limbă Română din Québec (www.aslrq.ro) şi
fondator al cenaclului literar Prietenii Poeziei (cenaclul ASLRQ). În februarie 2012, Ionuţ Caragea se întoarce în România şi
publică romanul de ficţiune "Uezen" (în limba engleză, în S.U.A.), volumele de poezie "Patria la care mă întorc", "Antologie
de Poeme 2006-2012" şi volumul de cugetări "Delir cu tremurături de gînduri. Citate şi aforisme 2006-2013", ajungînd,
astfel, la 26 apariţii editoriale.
PREMII
Primul concurs literar la care participă este concursul de poezie creştină ―Nimic fără Dumnezeu‖, ediţia 2006, câştigând locul
al II-lea, cu poezia ―Vinerea Mare‖. În 2007, participă la concursul ―Visul‖, din Orăştie, unde câştigă locul I, atât la secţiunea
Proză, cât şi la Poezie. În 2008, obţine o menţiune, la concursul de poezie ―Dor de dor‖, cu tema ―Universul satului
românesc‖. Participă la concursul de povestiri de ficţiune ―Helion‖, fiind printre laureaţi, la trei ediţii consecutive (2007 –
premiul III, 2008 – premiul II, 2009 – menţiune). În iunie 2012, Ionuţ Caragea cîştigă premiul de creativitate la concursul
internaţional “Naji Naaman‖ cu aforisme din volumul ―Dicţionarul suferinţei‖, tradus în limba franceză de prof. univ. dr.
Constantin Frosin. În noiembrie 2012, volumul „Suflet zilier‖ este nominalizat la premiile U.S.R., filiala Iaşi, pentru cea mai
bună carte de poezii, apărută în anul 2011.
ACTIVITATEA PUBLICISTICĂ:
Ionuţ Caragea este publicat în numeroase reviste şi ziare din România şi din străinătate: Sfera Online, O carte pe zi, Luceafărul
de Botoşani, Luceafărul de dimineaţă, Atheneum Vancouver, Agero din Germania, Oglinda literară, Visul, Spaţii culturale,
Conexiuni - New York, Nordlitera, Flacara Iaşului, Vatra veche, Glas Comun, Singur, Clipa din S.U.A, Arcada, Timpul, Carte
şi arte, Port@Leu, Observatorul din Toronto, Caiete Silvane, Contraatac, Zeit, Boema, Agenţia de presă Aşii Români,
Constelaţii diamantine, Basarabia literară, Noua Provincia Corvina, Phoenix Mission Magazine, Candela- din Montréal,
Armonia, Cetatea lui Bucur, Monitor cultural, Actualitatea literară, Tribuna noastră- din Montréal, Ecouri literare, Clement
media, Luceafărul românesc, Armonii culturale, Tânărul scriitor, Banat din Lugoj, Pagini românesti din Noua Zeelandă,
Omniscop, Melidonium, Pro Saeculum, Convorbiri literare, Adevărul, Cuget liber, Telegraf - din Constanţa, Ziua- din
Constanţa, Feedback, Slova creştină, Napoca news, Accent - din Montréal, Universul cărţilor, Zigzag româno-canadian, Pagini
româneşti din Montréal, Jurnal de Chişinău, Revista Societăţii Române de Science Fiction şi Fantasy, Observatorul cultural,
Alternativa - din Toronto, Replica- din Constanţa, Răsunetul din Bistriţa, Crai nou, Agenţia de carte, Ecoul, Evenimentul din
Botoşani, Poezia din Iaşi, Jurnalul de Vrancea, LitArt, România culturală, Reper românesc - din Québec, Cetatea culturală,
Albina româneasca, Nautilus, Terra Nova - din Montréal, Axioma, Confluenţe româneşti, Literaria, Regatul cuvântului, Sfera
eonică, Incertain regard - din Franta, Le Courrier International De La Francophilie, Dunărea de Jos, România literară, Scrisul
românesc, Cafeneaua literară, Levure littéraire din Franţa, Faleze de piatră, Helion arsfan, Cititor de proză, Evenimentul zilei,
Rezon, Armonia, Bucovina literară, Climate literare, Condeie din diaspora, Curentul internaţional din S.U.A., Zip, Europe's
Times and Unknown Waters, Agora literară, Mozaicul, Impact - din Montréal, Destine literare - din Montréal, Vatra, Anuarul
de martie, Citadela, Renaşterea banăţeană, Sci-Fi magazin, Helis, Dobrogea culturala, Clubul presei transatlantice, Iosif Vulcan,
România liberă, L'etoile du Danube, Romanian VIP, Fereastra, Marea noastră, Dor de Dor, La poésie que j‘aime din Québec,
Poetas del Mundo din Chile, Nord literar, Argos, Cuib literar, Romanian global news, Scrieliber, Carpenoctem, Analize şi
fapte, ziarul Hunedoreanul, Actualitatea canadiană, Orient latin, Europa din Novi Sad, Crişana - din Oradea, Mişcarea literară
din Bistriţa, Acolada, Actualitatea Magazin - din Italia, Bogdania, Dăruiri literare, Chronos-Penita de aur, Revista de Recenzii,
Ateneu - din Bacău, Revista Nouă - din Câmpina, Scurt Circuit Oltean, Nomen Artis, LaRevista, Jurnalul Fetelor, Zidul, Viaţa
liberă din Galaţi, Revista Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu‖ din Baia Mare, Viaţa de la Zero, Sintagme literare, Thesaurum,
Discobolul din Alba-Iulia etc.
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REFERINŢE CRITICE:
Cezarina Adamescu, prof. dr. Adrian Botez, Mihaela Aionesei, Ovidiu Bufnilă, Marius Chelaru, Mircea Coman, Daniel
Constantin Manolescu, Daniel Corbu, Melania Cuc, Valeriu Cuşner, Alexandru Ioan Despina, Adrian Erbiceanu, George Filip,
Ioana Florea, Petre Flueraşu, Remus Foltoş, Prof. Univ. Dr. Constantin Frosin, Prof. Dr. Angela Furtună, Horia Gârbea, Traian
Gărduş, Basile Gliga, Pere Bessó González, Corneliu Leu, Angela Nache-Mamier, Mihai Marcu, Virginia Mateiaş, Prof. Dr.
Constantin Miu, Nicolae N. Negulescu, Clava Nour, Ionel Popa, Prof. Univ. Dr. Jean-Paul Gavard-Perret, Prof. Dr. Ion PachiaTatomirescu, Nicole Potier, Maria Prochipiuc, Petrache Plopeanu, Aurel Sibiceanu, Dumitru Scorţanu, Gheorghe A. Stroia,
Alex Ştefănescu, Crina Bud, Valeria Manta Tăicuţu, Otilia Tunaru, Al. Florin Ţene, Florin Ţupu, Emilia Vaşadi, Prof. Dr.
Dragoş Vişan, Prof. Univ. Dr. Nicu Vintilă, Viorel Zegheru, Petre Rău, Valeriu Butulescu.
VOLUME DE POEZIE: 1-„Delirium tremens‖, Ed. Stef, Iaşi, 2006; 2-„M-am născut pe Google‖, Ed. Stef, Iaşi, 2007; 3„Donator universal‖, Ed. Stef, Iaşi 2007; 4-„Omul din cutia neagră‖, Ed. Fides, Iaşi, 2007; 5-„33 bis‖, Ed. Fides, Iaşi, 2008;
6-„Analfabetism literar‖, Ed. Fides, Iaşi, 2008; 7-„Negru sacerdot‖, Ed. Fides, Iaşi, 2008; 8-„Absenţa a ceea ce suntem‖, Ed.
Fides, Iaşi, 2009; 9-„Guru amnezic‖, Ed. Fides, Iaşi, 2009; 10-„Poezii de dragoste‖, Ed. Fides, Iaşi, 2010; 11-„Suflet zilier‖,
Ed. Fides, Iaşi, 2011; 12-„Patria la care mă întorc‖, Ed. Fides, Iaşi, 2012; 13-„Antologie de poeme‖, Ed. Fides, Iaşi, 2013.
VOLUME DE POEZIE TRADUSĂ: 1-Snowdon King - „La suprême émotion‖, Ed. ASLRQ, Montréal, 2009; 2- Snowdon
King - „Déconnecté‖, Ed. ELMIS, Iaşi, 2009.
VOLUME DE PROZĂ-FICŢIUNE: 1-„Uezen şi alte povestiri‖, Ed. Fides, Iaşi, 2010; 2-„Conştiinţa lui Uezen‖, Ed. Fides,
2010; 3-„Uezen. Echilibrul lumilor‖, Ed. Fides, 2011; 4-Snowdon King – ―Uezen – science fiction în limba engleză‖, Editura
Wildside Press, Rockville, U.S.A, 2012.
CRITICĂ: 1-„Literatura virtuală şi Curentul Generaţiei Google‖, Ed. Fides, Iaşi, 2009; 2-„Esenţe lirice – cronici literare
2007-2011, critică literară‖, Ed. Fides, Iaşi, 2011.
SPIRITUALITATE ŞI AFORISME: 1-„Gândul meu. Cum am devenit poet‖, Ed. Fides, Iaşi, 2011; 2-„Dicţionarul
suferinţei”, vol. I şi II, Ed. Fides, Iaşi, 2008 şi 2010; 3-„Întreita suferinţă‖, Ed. Fides, Iaşi, 2011; 4-„Delir cu tremurături şi
gânduri‖, Ed. Fides, Iaşi, 2013.
***

INTERVIUL PROPRIU-ZIS
1-Stimate şi dragă domnule IONUŢ CARAGEA,

în acest interviu vom încerca să înnodăm şi să re-sintetizăm, de fapt, ceea
ce răsfiraserăm, deja, în interviul de acum vreo 4 ani, în decembrie 2010 (revista ―Contraatac‖, Anul XI, nr. 25: ―Îmi place să
cobor în abis sau să zbor spre înălţimi primejdioase....”). À propos, vă mai place, şi azi, să coborâţi “în abis” sau să zburaţi
―spre înălţimi primejdioase‖? – sau, de când v-aţi întors acasă, în România (la Oradea, nu-i aşa?) şi v-aţi schimbat starea civilă,
şi de când aveţi/purtaţi, în căuşul mâinilor şi al sufletului, o supremă podoabă de speranţă, a casei şi a continuităţii biologice,
sunteţi ceva mai puţin dispus la avânt, la risc…adică, ceva mai prudent…sau, poate, mai înţelept?! Cum e mai bine de formulat,
pentru a vă ―prinde‖ într-o formulă corectă şi într-un profil (cât mai exact ―executat‖!), de personalitate?
Dragă domnule Adrian Botez, o să vă mărturisesc că, de cînd m-am întors în România, nu am mai scris poezie, decît foarte rar,
atunci cînd am avut unele probleme de sănătate. Da, este adevărat că mi-am revizuit la sînge întreaga operă poetică şi am
publicat volumul „Antologie de Poeme 2006-2012”, da, este adevărat că urmează să-mi fie publicate cărţi de poezii, traduse în
spaniolă şi franceză, da, este adevărat că scriu în continuare aforisme şi proză de ficţiune… dar poezie nu mai pot scrie, la fel
ca în trecut, pentru că sînt un om fericit! Mă bucur, însă, că poezia şi-a pus pecetea pe sufletul meu, că m-a ajutat să rămîn
lucid, atunci cînd am coborît în abis, sau cînd am zburat spre înălţimi primejdioase. Ştiţi, prin toate acele zbateri poetice, am
vrut să-mi salvez sufletul şi să trec la o nouă etapă. Am scris enorm pînă acum, pentru că am suferit enorm, dar am avut
curajul să privesc în viitor şi să cer mai mult, de la mine şi de la Dumnezeu. Iată că am primit în dar o nouă familie
extraordinară şi o nouă viaţă, aici, la Oradea! Poet rămîn oricum, prin tot ce am scris pînă acum, iar dacă vor exista hopuri şi
suferinţe, cu siguranţă că poezia mă va căuta din nou. Între mine şi poezie este o legătură pe care o simt mereu la nivel subtil
şi nu este nevoie să scriu zilnic, de teama că poezia mă va părăsi.

2- În interviul din decembrie 2010 afirmaţi, categoric şi sentenţios: ―Limba română este patria mea şi spaţiul meu sacru. Voi
scrie în româneşte pentru că aşa m-am născut şi aşa voi muri, vorbind şi scriind pe limba sufletului meu. Nu uitaţi, marii
oameni de cultură români au trăit afară‖. Acum, că v-aţi întors în România, socotiţi că nu mai sunteţi ―un mare om de
cultură‖ (sau simţiţi că sunteţi ―un mare om de cultură‖…ieşit la pensie, sau… scos la reform?!); ori, poate, pe când, încă,
eraţi în Canada, aţi decis că omul de cultură IONUŢ CARAGEA a spus cam tot ce era, ESENŢIAL, de spus – şi, deci, se
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poate …‖duce la culcare‖, înapoi, în România? Sau, cumva, acum socotiţi că ŞI România poate fi un spaţiu propice
continuării luptei culturale, începute ―afară‖ (în Canada, pentru domnia voastră)?
Da, am spus că marii oameni de cultură români au trăit afară, însă nu toţi au murit acolo. Unii s-au întors după ani şi ani de
exil, din pricina dorului “nebun” de Patrie, şi au murit pe pămîntul lor strămoşesc, închizînd un ciclu spiritual al evoluţiei lor.
Nu am pretins, în acel moment, că sînt un mare om de cultură, cu toate că aspiram la aşa ceva. Nu mă consider scos la pensie
şi nici nu cred că am regresat, într-un fel, prin această întoarcere. Chiar şi prin interviuul pe care-l acord revistei Contraatac,
arăt că mai am multe de spus... Experienţa mea de viaţă nu mi-o poate lua nimeni, mai mult de atît, voi continua s-o
împărtăşesc, prin artă, celor din neamul meu. Gîndiţi-vă cît de bine ar fi dacă ar emigra toată populaţia României, măcar
pentru cîţiva ani, iar mai apoi s-ar întoarce acasă, cu o nouă mentalitate, în acest spaţiu al tuturor paradoxurilor, dar şi al
tuturor posibilităţilor...

3-Cert este un lucru: prin cele cca 26 de cărţi, scrise şi editate, v-aţi făcut un nume, v-aţi creat un grad de celebritate. Deşi
sunteţi…POET! Pentru că, să recunoaştem, în lumea globalizată, de către negustorii de azi (―occidentală‖ sau ―orientală‖, nu
are prea mare relevanţă!), interesul pentru Poezie este minim! - ba, prin Occident, este mai scăzut decât în Orientul Europei…
Cum a fost posibil, într-o lume grav de-poetizată/dizarmonizată, să vă impuneţi PERSONALITATEA DE POET (pentru că şi
proza ―uezenistică‖ a domniei voastre, tot Poezie este, ba chiar de respiraţie extrem de înaltă!)?! Eu, unul, ştiu foarte bine că
aveţi un talent artistic cu totul deosebit! - … dar mor, în lumea asta, în fiecare an, mii de genii neştiute, absolut necunoscute, de
nimeni…! V-aţi folosit de ―proptele‖, adică de relaţii amicale, v-aţi folosit, optim, de trucurile şi oportunităţile economiei de
piaţă…?!
…Cum aţi reuşit să…reuşiţi, într-o junglă, precum aceasta, din lumea a-culturată a începutului de veac XXI? Vă rugăm, în
numele tinerilor şi mai puţin tinerilor cititori ai revistei ―Contraatac‖, să ne SUGERAŢI, măcar, reţeta succesului, în această
lume contemporană, semi-analfabetă, de-culturalizată şi de-spiritualizată, progresiv-accelerat… - …să ridicaţi, măcar un pic,
vălul magic, un colţ de cortină, măcar, să săltaţi, de deasupra acestui maiestuos şi misterios eşafodaj al mecanismului succesului
scriitoricesc, al domniei voastre!
Am început de jos, de foarte jos, publicînd la o editură mică din Iaşi. Pe vremea aceea, fracturiştii publicau la cele mai
prestigioase edituri din Bucureşti, fiind adulaţi de o bună parte din critica literară, obţinînd premii după premii. O parte din
lumea literară din România, aflată după revoluţie, avea nevoie de defulare. Editurile au speculat, cumva, nevoia scriitorilor şi
cititorilor tineri de a se desfăta, într-o grotescă şi pornografică libertate, căutînd să obţină profit imediat. Eu mi-am văzut de
treaba mea, am publicat la acea mică editură şi am mers pe drumul meu, fiind încurajat de oameni cu capul pe umeri. Nu am
căutat niciun beneficiu, pur şi simplu a fost un catharsis. Pentru mine, la reţeta succesului au contribuit exilul, suferinţa şi
sinceritatea, toate acestea convertindu-mă la sinele meu superior şi, spre norocul meu, ajutîndu-mă să păstrez distanţa de tot
ceea ce mă putea corupe. Tinerilor le recomand, în primul rînd, să citească, cititul îi poate inspira, le poate oferi unele repere.
Şi le recomand, în acelaşi timp, să-şi facă o carieră profesională, să nu spere că se vor îmbogăţi din artă...

4-Sunteţi

unul dintre autorii consacraţi, în specia aforismului, fiind publicat în ANTOLOGIA AFORISMULUI
CONTEMPORAN ROMÂNESC, alături de G. Grigurcu, Corneliu Vadim Tudor, V. Butulescu, V. Ghica etc. Cum sunt
percepute aforismele domniei voastre, de critica literară, sau de public?
Aforismele mele au fost remarcate de cîţiva scriitori sau critici: Valeriu Butulescu, Constantin Frosin, Cezarina Adamescu,
Ionel Popa etc. Totuşi, în România sînt puţini autori de aforisme, iar criticii care să se încumete la o analiză minuţioasă a
acestui gen literar lipsesc aproape cu desăvârşire. Aforismele mele au fost publicate în nenumărate reviste, dar sunt apreciate
şi în mediul online, mai ales pe Facebook. Antologia Aforismului Românesc Contemporan fost publicată în Italia şi a avut un
mare succes. Dar nu ar fi fost mai frumos ca o editură prestigioasă din România să publice o astfel de antologie? De ce trebuie
să-i aşteptăm, mereu, pe străini, ca să ne aprecieze valorile?

5-Cum mai merg, în prezent, vânzările volumelor de Poezie şi aforisme ale domniei voastre? Dar vânzarea romanului de
ficţiune? Aţi primit sprijin pentru promovarea cărţilor domniei voastre - pe pământ american ori pe pământ valaho-românesc?
Ce concluzii trageţi (pentru domnia voastră, personal, dar şi pentru cultura lumii, în general - şi/sau a României, în special!), în
urma ―socotelii” banilor scoşi, din vânzarea cărţilor domniei voastre?
Spre suprinderea mea, cele mai bune vînzări le-am avut pe Facebook şi pe Librărie.net. Mă refer, în special, la volumele de
poezie şi aforisme. Sprijin pentru promovarea cărţilor în România am avut destul, slavă Domnului! Peste 50 de poeţi sau
critici le-au recenzat, iar cîţiva au scris şi despre Uezen, romanul meu de ficţiune, în revistele româneşti din S.U.A. Oricum ar
fi, nu se scot bani mulţi din vînzări de carte în România. Chiar dacă dai lovitura şi scrii o carte bună, care se vinde în cîteva
mii de exemplare (iar ca autor primeşti 15-25% din preţul de vînzare al cărţii), tot nu se compară cu sumele pe care le obţin
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autorii din străinătate (în Franţa de exemplu), din vînzarea cîtorva sute de mii de exemplare. Uezen nu s-a vîndut în S.U.A.,
aşa cum mă aşteptam, pentru că nu mă cunoaşte lumea de acolo. Trebuie să scrii mult, să-ţi faci un nume pe piaţa americană,
ai nevoie de publicitate intensă, iar eu sînt doar la început de drum. Sincer să fiu, eu sînt mulţumit pentru că am publicat în
S.U.A., la o editură cunoscută, acest lucru nefiind la îndemîna oricui.

6-Ce părere aveţi despre premiile literare, care se acordă în România, azi? Dar despre modul de nominalizare şi de acordare a
premiilor internaţionale de literatură, inclusiv (fireşte!) Premiul Nobel, ce părere aveţi?
…Dar despre concursurile de Poezie, din România şi din lume, ce părere aveţi?
Lumea literară este ca o familie mai mare în care unii membri se recunosc şi se apreciază, în funcţie de interesele reciproce.
Acest fenomen influenţează desfăşurarea anumitor concursuri şi acordarea anumitor premii. Despre felul în care se acordă
premiul Nobel aş putea să fac speculaţii, pe baza unor zvonuri, dar nu ar fi corect, pentru că nu cunosc lumea din spatele
scenei. Din traducerile pe care le-am citit, pot spune că Nobelul nu îl poate lua oricine, trebuie să ai o operă valoroasă pentru
a aspira la un asemenea premiu. Pot, în schimb, să remarc foarte multe ţări occidentale care au dat cîştigători de Nobel, ceea
ce mă face să cred că aceia care au împărţit lumea, pe timpul colonizărilor, continuă să dicteze şi direcţia premiilor Nobel, iar
ţările care au trăit, mereu, în umbra marilor puteri coloniale şi culturale, vor sta mereu la coadă, mulţumindu-se cu
nominalizări, sau cu vreun premiu Nobel rătăcit.

7-Sunteţi membru nu doar al ASLRQ, ci, în primul rând, al USR, filiala Iaşi. Aveaţi, în decembrie 2010, o foarte bună părere
despre Iaşul cultural: ―Îi apreciez în special pe cei din Filiala Iaşi, acolo unde sunt legitimat. Consider Iaşul drept adevărata
capitală culturală a României, iar alegerea mea nu a fost una întâmplătoare‖. V-aţi păstrat această bună părere, despre Iaşi?
Desigur, filiala U.S.R. din Iaşi este printre cele mai mari şi a dat ţării mulţi scriitori de prestigiu. La Iaşi există reviste
serioase, au loc numeroase activităţi culturale. Nu cred că este hazardată candidatura Iaşului la titlul de Capitală Europeană
Culturală, dar cred că au şi alte oraşe din România avantajele lor.

8-Eu am o teorie personală, despre Geniu. Nu vreau s-o dezvolt aici, ci doresc să aflu opinia domniei voastre despre
următoarea chestiune: Titu Maiorescu, la Iaşi, în veacul al XIX-lea, nu era lider USR – ci un luptător pentru cultură (vinile şi
chiar crimele sale să le lăsăm pentru o viitoare discuţie!), într-o Valahie ―primitivă‖ (cel puţin aşa era şi încă este considerată
România, de către un Occident peste măsură de arrogant, indecent de arogant…). Chiar credeţi că numai GENETICA a avut
un cuvânt de spus, în apariţia şi afirmarea, în a doua jumătate a veacului al XIX-lea, a geniilor noastre scriitoriceşti, Eminescu,
Caragiale, Creangă, Slavici…?! Oare Maiorescu şi acţiunea lui de creare a elitelor spirituale româneşti – nu va fi avut nicio
implicare, în stimularea apariţiei şi exprimării geniilor literare valahe? Şi dacă ―da‖ – oare de ce dl N. Manolescu (un om cu
mult mai multă putere, oficială şi financiară, de…stimulare, decât Titu Maiorescu!) nu a obţinut şi nici nu va fi în stare să
stimuleze şi obţină, în Valaho-România contemporană, GENII?! Ce-i lipseşte dlui N. Manolescu?
Dragă domnule Adrian Botez, acum trăim alte vremuri. Pe timpul marilor clasici puteai fi scriitor în fiecare zi a săptămânii .
Astăzi, oamenii duc o luptă acerbă, pentru a-şi plăti facturile - şi nu le mai rămîne timp liber. Nu trăiesc nici prea multe
evenimente care să îi inspire, rutina vieţii moderne transformîndu-i în nişte zombi. Trebuie să ai o conjunctură favorabilă,
pentru a evolua ca scriitor, ai nevoie de timp foarte mult, de un spaţiu propice, de evenimente şi de un minim financiar pentru
supravieţuire. Nicidecum nu este vorba de genetică. Eu cred că Maiorescu nu ar face mare lucru în ziua de azi, pentru că i-ar
pieri cheful. Nicolae Manolescu a făcut ceva pentru pensionari, dar pentru scriitorii tineri nu se văd multe rezultate. Poate că
îi lipseşte energia sau „empatia tinereţii”, fiind obosit din pricina numeroaselor scandaluri legate de numele U.S.R. Ar face
Dan Mircea Cipariu mai multe decît Manolescu? Sau altcineva? Poate. Sîntem datori să sperăm la mai bine.

9-Oare cum ar putea un domn (mă refer, aici, strict la dl N. Manolescu şi a sa celebră, de-acum…depinde în ce sens
―celebră‖…‖ISTORIE CRITICĂ A LITERATURII ROMÂNE‖…!), care-l scoate pe Eminescu din rândul ―scriitorilor
români agreabili‖ (…de către cine? – de către UE?!) – şi-i promovează, drept ―spirite şi personalităţi de perspectivă‖ ale
―României scriitoriceşti modern-contemporane‖ (care nu are nevoie de… ―SCHELETE PRIN DEBARA‖!), pe un domn
MIRCEA CĂRTĂRESCU-pornograf (―abonat‖ la burse în străinătate, pe banii statului şi, implicit, ai USR!), ori pe un
scatolog şi coprolog, cum este dl MIHAIL GĂLĂŢANU, sau chiar pe un satanist declarat, precum dl SORIN CERIN – să
―obţină‖ GENIU ROMÂNESC, în Valaho-România veacului XXI…?
Mă întreb şi VĂ întreb!
Pentru că, după umila mea părere, fondată pe studiul şi lectura cărţilor tuturor marilor scriitori ai lumii, de la Platon, Dante,
Shakespeare, sau Göthe, Leopardi, Rilke, Trakl, Esenin… - …până la, să zicem, chinezul Cao Xueqin (―Visul din pavilionul
roşu‖- sec. XVIII), sau la japonezii Yasunari Kawabata (primul scriitor japonez cu Nobel!) sau Yukio Mishima (ultima
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personalitate a lumii japoneze care s-a sinucis prin metoda tradiţională seppuku)… - Geniul unui Neam trebuie să se
identifice, spiritual, cu ARHEUL NEAMULUI respectiv. Oare se identifică domnii CĂRTĂRESCU, GĂLĂŢANU, CERIN,
cu sus-numitul ARHEU DE NEAM – şi nu se identifică EMINESCU…?! Ori…cum stă treaba?
Cred că de la Arheul Neamului ne-am îndepărtat cu toţii, din pricina laşităţii noastre din ultima vreme. Apoi ne-am identificat
cu cei care mai aveau curaj să înjure, să-şi arate organele sexuale sau să-l aduleze pe Satan. Evident, din rîndul nostru au fost
cîţiva frumoşi nebuni (naivi?) care au protestat, crezînd că lumea mai poate fi schimbată în bine. Pe cine a interesat acest
lucru? Oamenii vor senzaţii tari, care să le resusciteze corpurile amorţite. Oamenii au votat, oamenii au ales, oamenii au
plătit, iar alţii au profitat. Asta e la prima vedere. Am mai citit, prin presă, că ar exista organizaţii obscure, la nivel mondial,
care hotărăsc soarta unei ţări, prin îndobitocirea celor care o locuiesc. Fără războaie, doar printr-un proces continuu de
manipulare în masă, prin intermediul tuturor canalelor de informare. Prin sărăcire şi dezinformare. Prin distrugerea culturii şi
identităţii unui neam. Cît adevăr este în acele afirmaţii? Sau ne facem noi singuri mai mult rău decît ne fac alţii?

10-Am auzit câte ceva, cândva, de la…mulţi, despre un scandal de plagiat, avându-l ca protagonist, se zice, pe dl MIRCEA
CĂRTĂRESCU-debutantul…Despre un refuz al dlui DAN SOCIU de a primi Premiul ICR – iar, ―vuia satul‖, mai
ieri…Despre scandalurile care l-au avut ca protagonist pe H.R. PATAPIEVICI, şeful I.C.R., care a refuzat o expoziţie
internaţională, cu subiect ―NICHITA STĂNESCU‖, în schimb, a organizat, la Bochum, în Germania, o expoziţie intitulată
―OMAGIU LUI IUDA‖…cu picturi reprezentând organe genitale priapice şi cu…tot tacâmul!
…Chiar dacă aţi fost, spaţial, depărtat de România, - aţi fost, mereu (prin relaţiile de suflet şi prietenie, dar şi prin Internet), la
curent cu ―actualitatea culturală valahicească‖ şi nu cred că v-au scăpat aceste scandaluri. Bănuiesc că, toate acestea, fac parte
din…nu-nu, ci chiar sunt, efectiv, zbaterile necesare ale pântecelui Duhului valaho-românesc, ―angajat‖ în… ―travaliul de
naştere a Geniului Neamului valaho-românesc‖, nu-i aşa?
Din cîte am citit pe Wikipedia, sau în anumite ziare, Mircea Cărtărescu a fost acuzat de plagiat, pentru că a folosit un fragment
din cartea lui Laurence Sterne, „Tristram Shandy”, în lucrarea sa de debut, „Faruri, vitrine, fotografii”. Tot acolo, se
menţionează că Mircea Cărărescu şi-a precizat punctul de vedere, referitor la acuzaţiile aduse, într-un articol publicat în
România Literară. Dacă mă întrebaţi pe mine, orice scriitor poate folosi textele care aparţin altor autori, în volumele proprii,
atîta vreme cît nu intră sub incidenţa legii drepturilor de autor. Dar să se specifice, clar, în subsolul paginii , sau la
bibliografie, cine sînt autorii acelor texte. Dincolo de aspectul legal, pe care unii îl cunosc foarte bine şi ar trebui să fie foarte
vigilenţi în asemenea situaţii, mi se pare o chestiune de bun-simţ şi maturitate să-l recunoşti, oficial, pe autorul unui text ,pe
care îl foloseşti, în cartea ta. Referitor la refuzul lui Dan Sociu, cred că respectivul poet a speculat un moment tensionat din
literatura română, pentru a-şi face imagine. Din punct de vedere financiar, premiul nu era foarte important şi să nu uităm că
acest premiu a fost acordat de tineri scriitori, care îl cunosc foarte bine pe autor, fiind cu toţii publicaţi de editura Cartea
Românească. Normal că Dan Sociu este de partea lui Mircea Cărărescu, pentru că acesta din urmă i-a făcut diverse
recomandări în străinătate. Premiul refuzat de Sociu este foarte mic, în comparaţie cu bursele pe care Sociu le-a primit, la
recomandarea lui Cărtărescu (v. Wikipedia). Este frumos că aceşti prieteni se ajută între ei, dar nu cred că, prin ceea ce scrie,
Dan Sociu ar merita atîtea onoruri. El l-a tradus pe Bukowski, a fost influenţat de poemele scriitorului american, dar scrie
mult mai slab ca acesta. Se aseamănă doar la unele înjurături, în rest poezia lipseşte cu desăvîrşire. Mă surprinde că unii
critici încă îi acordă credit, dar bănuiesc că şi ei au un handicap de 50 de ani, neavînd habar de literatura care se scrie în ziua
de azi, prin lume, de noile tendinţe şi curente. Sau, poate că sînt bine informaţi... dar fac jocul editurilor cu care colaborează:
vînzarea cărţilor care şochează, prin limbaj obscen, pentru obţinerea unui profit imediat. Proşti sînt cei care le cumpără
cărţile...

11-În trecut, aţi avut conflicte cu domnii Horia Gârbea, Alex Ştefănescu etc. Ce părere aveţi despre cariera şi activitatea lor
literară – de acum şi dintotdeauna? Vor putea ei (măcar ―cândva‖!) spori şansa reapariţiei şi exprimării GENIULUI VALAH?
Am avut conflicte, pentru că nu am fost de acord cu declaraţiile false ale dînşilor, cu privire la unele aspecte din viaţa mea
personală. Le-am explicat şi lor aceste lucruri, că una este să faci critică literară pe text, alta este să acuzi omul de te miri ce.
Pe mine m-au întărîtat şi mai mult, pentru că treceam printr-o perioadă foarte dificilă: exilul, unele probleme de sănătate, un
divorţ etc. Cu toate acestea, la cîţiva ani de la conflict, le-am întins mîna respectivilor domni şi le-am propus o reconciliere.
Horia Gârbea a fost deschis şi am purtat câteva conversaţii amicale. I-am mulţumit pentru critica negativă, aceasta ajutîndumă să obţin rezultatele superioare din ultima vreme. Alex Ştefănescu nu mi-a răspuns la mesaje. Dacă ar fi să vorbesc despre
activitatea lor literară, Horia Gârbea este un scriitor serios, cu referinţe bune, iar Alex Ştefănescu este un critic ale cărui cărţi
au cules aprecieri dar au stîrnit şi numeroase controverse.
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12-Înainte de cel de-al doilea război mondial, editurile (din lume şi din România – egal!) scoteau anumite cărţi (socotite, de
ele, a fi de mare success!) pe banii lor – şi, în general, se distingeau unele edituri, ca fiind de elită, sprijinind, inclusive material,
cultura ţării respective. Mai observaţi acest fenomen, şi azi, la marile edituri valaho-româneşti? Există, azi, ―mari edituri‖ – sau
sunt ―mari‖, cele zise ca fiind ―mari‖, doar prin cifra lor de afaceri?
…Ce părere aveţi despre edituri precum ―Eminescu‖ (…eu nu ştiu să fi publicat editura asta excesiv de multe cărţi
despre…‖patronul ei onomastic”, în ultimii ani!), ―Humanitas”, ―Cartea Românească” (nouă, membrilor USR, ni s-a spus că
avem prioritate la CR…eh, n-am avut-o, pentru că, probabil, nu-i aşa,―scriitorul român e numai rău, şi prost, şi leneş‖ – şi ce
dacă scrie cărţi geniale şi de folos pentru Duhul Neamului Cel Etern? – “…să scrie, că de aia-i scriitor, dar să nu pretindă,
după aia, şi, culmea culmilor…priorităţi!…auzi, soro!‖) etc. …
Se ştie că, după revoluţie, editurile s-au privatizat. Unii patroni s-au schimbat, alţii au decis să publice cărţi cu valoare
comercială pentru a obţine profit. Cred că dintre fostele mari edituri, doar Humanitas mai continuă să ţină capul sus. În rest,
nu contează unde publici. Poţi să-ţi scoţi cărţile şi singur, la o editură proprie, dacă ştii să te descurci. Plăteşti preţul de
tipărire, plăteşti comisioane comercianţilor şi distribuitrilor, iar profitul este în întregime al tău. În concluzie, nu prea mai
există mari edituri, există doar afaceri mai mult sau mai puţin rentabile.

13- PSD, aliat la putere, acum, cu UDMR, a numit, la Cultura VALAHO-ROMÂNIEI, un domn de etnie maghiară. Pe
domnul KELEMEN HUNOR. Aveţi vreo opinie, despre această…‖alegere‖? Ca PRINCIPIU, nu altfel.
…DACĂ, în Ţara Valaho-Românilor, mai sunt admise PRINCIPIILE…
Pe vremea exilulul meu în Canada, am avut o întîlnire cu Jason Kenney, Ministrul Cetăţeniei, Imigrării şi Multiculturalismului
din Canada. Din echipa sa făceau parte şi canadieni de altă etnie. În Canada nu există conflictele acestea de pe la noi. Dar la
noi nu există o asemenea civilizaţie şi un sistem aşa de bine pus la punct. Evident, noi avem o altă istorie decît canadienii şi ne
aflăm într-o altă poziţie geografică. Totuşi, politicienii ar trebui să găsească soluţiile cele mai bune pentru toţi cetăţenii
României. Dacă l-au numit pe domnul Kelemen Hunor, a fost, sper, o încercare în folosul tuturor românilor. Noi şi românii de
etnie maghiară trebuie să găsim soluţiile cele mai bune pentru a convieţui paşnic.

14-În lumea culturii şi literaturii valaho-româneşti de azi, se zice că există atât o mare corupţie ―materială‖ (…‖stă să crape
buboiul‖, zicea un confrate, mai anul trecut…dar n-a crăpat, între timp, niciun buboi!) – dar şi una ―morală‖…Ce părere aveţi
despre aceste două soiuri de corupţie sus-zise - şi care sunt complicităţile care le fac posibile (nu cumva, pe undeva, există şi o
complicitate şi a ...‖victimei‖ - şi, deci, o culpă generalizată?!) şi care vor fi consecinţele lor, socio-spirituale, în ValahoRomânia viitorului apropiat, dar şi în aceea a viitorului mai depărtat - după opinia domniei voastre?
Corupţia materială şi spirituală există peste tot şi va continua să existe. Face parte din Răul general care dăinuie pe Pămînt.
Important este să existe şi o contraofensivă puternică a binelui, astfel încît Răul să fie ţinut sub control. Fiecare cetăţean este
important în acest angrenaj. Decizia fiecăruia este importantă. Şi ca să putem lua aceste decizii bune, avem nevoie de exemple
pozitive. Pentru a schimba mentalitatea unui popor, trebuie să fim noi înşine primii care se schimbă.

15-Şi, acum întrebarea de…‖gazdă‖: cum v-aţi acomodat, stimate şi dragă domnule IONUŢ CARAGEA, cu lumea literară
din România, acum, când sunteţi, din nou, acasă, deci, în mijlocul ei, la sânul acestei lumi fantastice …primitor şi matern? Dar
lumea literară din Oradea adoptivă cum vă pare/apare? Aţi stabilit, deja, contacte literare, ―terre à terre‖, în zona orădeană?
Spre supriza mea, lumea literară din România m-a primit cu braţele deschise. Am primit mesaje de felicitare, pentru
repatrierea mea culturală. Din ţară, îmi sosesc cărţi şi reviste, am cunoscut oameni deschişi şi prietenoşi. Am primit mesaje şi
din Oradeam ,apoi am fost invitat la discuţii. M-am întîlnit cu Ioan F. Pop, Mircea Pricăjan, Marius Miheţ, Ioan Moldovan.
Am discutat şi cu Ioan Simuţ. Am fost „întîmpinat literar”, la Oradea, şi de Ana Blandiana, care va semna pe coperta unui
volum de-al meu. Vreau să mă integrez în peisajul cultural al Oradei şi există, pînă acum, premisele unor bune colaborări.

16 – Până la următoarea noastră ―clacă literar-culturală‖ (cam…‖balcanică‖, nu-i aşa?!), vă rog, în numele

tuturor
colaboratorilor revistei, să ne ziceţi câteva cuvinte despre modul cum percepeţi domnia voastră revista ―Contraatac‖! Deşi,
însăşi domnia voastră sunteţi un colaborator de înaltă vază al revistei noastre, ştiu bine că mă pot baza pe sinceritatea liminară a
domniei voastre: ―ce-i în guşă, şi-n căpuşă‖!
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Revista Contraatac rămîne o revistă care spune lucrurilor pe nume. Am citit multe articole de calitate, am citit şi opiniile acide
ale unor scriitori. Cititorilor le rămîne să aleagă ce este mai bun şi folositor pentru ei. Sper, într-un final, ca binele şi adevărul
să triumfe!
…Vă mulţumim, stimate şi dragă domnule IONUŢ CARAGEA - pentru că, nedezminţit, mereu, sunteţi lângă noi, alături de
noi şi de sufletele noastre …!
A întrebat şi consemnat: Adrian Botez
***

Montréal/CANADA

“doar o vorbă să-ţi mai spun”
LITERATURA ROMÂNĂ, ÎNCOTRO?
Au trecut 24 de ani de la Revoluţie ―ca apa‖. S-a întâmplat ceva deosebit în literatura română
în toţi aceşti ani postcomunişti? A fost Decembrie 1989 o linie de graniţă între viaţa literară din
―regimul comunist‖ şi viaţa literară postcomunistă? Eu ştiu din propria experienţă că după Revoluţie
am publicat manuscrise scrise înainte de Revoluţie, cu prioritate – deci, linia de graniţă Decembrie
1989 e ―facultativă‖ în particular. Că a dispărut cenzura? Oricum, n-a dispărut autocenzura (inclusiv
cea economico-financiară). Că putem să ne punem în aplicare liberul arbitru – cui foloseşte?
După Revoluţie n-a avut loc nicio minune ―eclatantă‖ în lumea scriitorilor români. Din
punctul meu de vedere, istoria literaturii române n-are capodopere de înregistrat din această perioadă. A fost o stagnare: cu
minusuri la proză şi dramaturgie, cu plusuri la poezie şi critică-eseu. O curiozitate sunt istoriile şi dicţionarele literare sau
antologiile. O reuşită fără precedent e legată de scriitorii-criticii ―universitari‖, care şi-au impus strategiile ―cu tendinţă‖,
inclusiv în manualele şcolare. Altfel, găştile de dinainte de Revoluţie s-au radicalizat şi şi-au întărit baricadele: de o parte
―foştii‖ (cei ce au deţinut posturi-cheie până în 1989), de cealaltă parte ―restul, frustraţii perioadei comuniste‖. ―Foştii‖ îşi văd
liniştiţi de lumea lor paralelă. Restul, ―ceilalţi‖ (în afara celor ce nu fac parte din aceste două tabere), asemenea ―foştilor‖ – au
avut ghinionul să eşueze la Putere după Revoluţie şi să se compromită (îndeosebi cei ce pot fi întâlniţi permanent în listele
―elitiste‖, liste de un penibil absolut, amestecând criteriile şi gusturile, liste care susţin chipurile ―valorile democraţiei‖, dar
care n-au nimic de a face cu valoarea literară). Deci, am rămas fără repere morale. Când au avut pe mână Puterea, ministerele
Culturii şi Educaţiei, şi influenţa Preşedinţiei României, amândouă grupările ―de stânga sau de dreapta‖ au tocat bani publici,
făcând bezele celor care le-a cântat în strună, promovând un clientelism degradant. Între aceste două tabere sunt alte două
categorii de scriitori: una, cu scriitori ce au căzut la datorie pe cele două baricade adverse, şi alta cu scriitorii oneşti, care-şi văd
de singurătatea lor la masa de scris, atipici, veniţi ca atare de dinainte de Revoluţie. Primul grup, al ―intelectualilor rezistenţi‖
(majoritar, adept al diversităţii), a încercat să dea lovitura: a construit câteva mituri (Cărtărescu, Patapievici), a demitizat altele
(Fănuş Neagu, D.R. Popescu). În timp ce caravana celui de-al doilea grup s-a lăsat lătrată şi şi-a văzut liniştită de drum,
impunând ―opere minore‖ (e un fel de a zice, fiindcă ―opere minore‖, în toate registrele posibile, au apărut după Revoluţie în
general în lumea noastră literară, nu numai într-o parte a hărţii noastre literare; postmodernismul postcomunist românesc a
premiat aceste ―opere minore‖, de altfel) – deşi Eugen Simion rămâne un mare critic şi e înconjurat şi de scriitori de primă
mână. Curios, totuşi, generoşi s-au demonstrat a fi doar cei din a doua tabără, a ―foştilor‖, poate şi fiindcă sunt ţinuţi sub
presiunea culpabilizării şi consideră ‖actul de creaţie‖ o formă superioară de ispăşire. Ceilalţi, sunt exclusivişti şi intoleranţi.
Graniţa ―Decembrie 1989‖ e o falsă problemă, spuneam: neîntâmplându-se nici o revoluţie în literatura română. În
afara faptului că scriitorul român (mai ales criticul) a dat de gustul puterii publice, al onorurilor fără măsură şi al funcţiilor
nenumărate, devenind politician sau demnitar? Puţini scriitori au reuşit în afaceri – unii sunt chiar patroni de edituri de succes
(Gabriel Liiceanu-Humanitas sau Călin Vlasie-Editura Paralela 45). Puţini scriitori au ajuns lideri de partide, parlamentari,
demnitari pe plan local sau central. Puţini scriitori conduc ziare sau sunt vedete de televiziune (cu impact imediat). Nu pun la
socoteală “liderii de opinie‖- scriitori. Nici scriitorii cu succes de casă controlat. Dar nu asupra acestor aspecte voiam să insist
în acest text.
În ultimii 24 ani, în viaţa literară românească s-a întâmplat şi ceva nou: s-au redistribuit centrele de putere. Dar n-a
ajutat la nimic ―descentralizarea‖ ca atare. Mai rău a asmuţit scriitorii între ei, sau a trimis într-o pasivitate fără ieşire breasla
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din ―provincie‖. Pe de altă parte, ruptura dintre generaţii n-a lăsat victime, deşi ea dădea semne că s-a radicalizat după ce
Mircea Nedelciu a iniţiat ASPRO, concurând USR (a avut grijă Ion Bogdan Lefter să îngroape ASPRO după dispariţia lui
Mircea Nedelciu). Altfel, Generaţia ‗80, cu scriitori ajunşi azi la maturitate, a inventat noi reviste literare (pe banii sponsorilor
lor) sau a preluat după Revoluţie şefia multor reviste literare mai vechi în întreaga ţară (cu excepţiile de rigoare). În altă ordine
de idei, s-au promovat revizuirile literare, o vreme, dar combatanţii s-au plictisit repede, amintindu-li-se că şi ei s-au făcut ―de
baftă‖ înainte de Revoluţie şi că bat câmpii, o dată ce n-a avut loc şi o ―revoluţie‖ în creaţia sau măcar în mentalitatea
scriitorului român, după prăbuşirea comunismului. Ce s-a mai întâmplat nou după Revoluţie? A apărut cartea memorialistică în
care a fost dezavuat totalitarismul – din păcate, însă, n-a fost nimic asimilat în proză şi poezie sau teatru din această materie
documentară crudă, ―marea operă românească‖ nu s-a născut. Că n-are românul organ pentru tragic? Deci, încotro?
S-a încercat o reabilitare a ierarhiilor literare. Dar nu s-a ajuns nicăieri. Fiecare scriitor are ierarhia lui. Trăiesc deja cu
senzaţia că de aceea s-a adus pe tapet după Revoluţie postmodernismul şi s-a făcut atâta caz de el, să se aplatizeze clasamentele
literare, să se dea credibilitate mediocrităţii cu ştaif. Că la modă e ―gândirea slabă‖, scrisul fără cap şi coadă, spiritul confuz. Să
dau un exemplu: textualismul din proza postcomunistă asta a fost, o mediocritate cu ştaif. Apropo. Se experimentează încă în
proza optzecistă prost. Dacă în poezie experimentul are sens, prin el poezia mergând înainte, în proză e un pas înapoi
experimentul. E un blestem: proza noastră nu reuşeşte nicicum să iasă din conul ei de umbră – nu e băgată în seamă în
străinătate (deşi e singura ce ar putea să aibă valabilitate pe piaţa de carte postcomunistă; prozatorii douămiişti lasă impresia că
sunt traduşi în străinătate şi că fac o gaură în cer cu cărţile lor dezinhibate, dar nu e decât o iluzie totul). N-are nimeni răbdare
să citească texte inteligente, lipsite de epică. Continuăm să batem câmpii cu texte de laborator de doi bani, în faţa cărora cad pe
spate ―universitarii‖, dar unde e ―marea proză, de construcţie‖? Nu e. ―Bătrânii‖ noştri prozatori au intrat în fundătura
propriilor lor stiluri anacronice, cu vorbărie retoric-psihologică, dar fără conţinut ―existenţialist‖, în timp ce tinerii prozatori se
―rescriu‖ inutil (la bază cu un post-textualism răsuflat, întors pe toate feţele). Am tot sperat că optzeciştii ―îşi fac mâna‖,
experimentând în proză, dar… au trecut anii şi ei se cramponează într-o aceeaşi formulă fără viitor, plină de fleacuri livreşti,
într-o realitate cotidiană nereflexivă – de ce? Mă întreb naiv şi repet: îmi e imposibil să înţeleg de ce noi, românii, nu reuşim să
explodăm în proză precum au explodat latino-americanii, măcar în cheie magică, în condiţiile în care nimic nu ne-a lipsit, nici
basmele, nici dictatura, nici scepticismul înnăscut, cu dus-întors, nici mentalitatea lui ―lasă-mă să te las‖. Trenăm, nu facem
faţă la ―provocările literare‖ ale noului secol, pierdem vremea cu teme estetice… Ne extaziem până şi în faţa textelor vulgare,
considerate ―subţiri‖! Nu mai spun că ne-am pierdut şi cititorii de proză şi că mass-media ne fură subiectele tari, cu faptul
divers care întrece literatura. Totuşi, trebuie ieşit din acest imobilism, prozatorul român trebuie că are specificul lui…
Literatura română de azi e într-un impas? Nici un gen nu străluceşte (deşi poezia îşi continuă mersul glorios,
generaţiile care vin îi susţin cursul ascendent). Apoi, pe cât se scrie şi se publică de mult, e adevărat, pe atât se citeşte din ce în
ce mai puţin (cronica de promovare mai degrabă lipseşte, iar agentul literar de publicitate n-a apărut). Spiritul critic e ameţit.
Nu mai spun că o carte nu există dacă autorul ei e un ―exclus‖! Exclus de ―confreriile‖ care au putere în viaţa literară (şi
simpatii la ―cel de sus‖, la USR sau la filialele USR), au reviste şi ziare la îndemână, emisiuni în mass-media audiovizuală şi
critici-contracost (că e o afacere ca oricare alta să citeşti şi să scrii despre cărţi; cunosc scriitori care îşi plătesc recenziile).
LIVIU IOAN STOICIU, Bucureşti/ROMÂNIA
***

“din inimă!”
CĂŢEL, PURCEL ŞI MULTĂ VALUTĂ
Ai carte , ai parte ! Mă tot înghesuia tata ... de câte ori avea ocazia , de multe ori şi pe biata mama
scoţând - o din minţi , care împovarată de grija acelor vremuri mai sărea cu gura : " Da ' mai lasă
- l omule - n pace , doar n - o fi nici cel mai prost şi nici cel mai deştept n - o putea ajunge .
Cum o vrea Bunul Dumnezeu !
Şi , a vrut ... să am carte ... şi parte până mai acum câtva timp , mai bine spus , până la Revoluţie.
Că de ingineraşi , aşa ca mine e plin pământul . Ingineri şomeri sau mai bine zis, foşti şomeri,
care au şi acum parte ... Mai bine zis eu ... Am parte de vreme ... multă : de o nevastă care
intreţine familia din salariul ei de asistent medical, de sfidarea foştilor colegi, a lui Mişu în mod
deosebit , pe care tată - său nu - l mai bătea toată ziua la cap şi mintea tot i - a mers la golănii , la
nebunii , la afaceri . Vremea pierdută de mine în facultate i - a adus lui Mişu două maşinute , căţel , purcel şi multă valută . Da,
valută ! Bişniţar renumit ajunsese şi acum e mare comerciant ... De , dom' patron . Nu - i mai ajungi cu prăjina la nas . Da'
mai are ... nas ? Nici el nu mai ştie ce mai are ! Vilă , Mercedes , câteva neveste şi vreo şaptezeci şi doi de angajaţ i
Ba şi body guarzi . Ce d' alde unu ca mine poate să - i dea bună ziua peste umărul lor ? Întâi interogatoriul şi pe urmă ajungi la
şefu' ! Am ajuns şi eu într - o bună zi , cu pantofii scâlciaţi , cu dureri de cap şi cu vânt ,mult vânt în buzunare " Hai noroc
Dane , îmi zise bosul şi mă pofti să şed . Îndrazneşte . Fotoliile le - am adus de la nemţi ! îmi zise văzând uimirea mea , în timp
ce ordona pornirea aerului condiţionat " . Deşi eu îngheţasem . De ce ? Dracu ' mai ştie ! Numai el le poate şti pe toate . " Tu
pe unde mai eşti ? mă luă el direct în timp ce rânjetul se pregătea să dispară la aprinsul unui Mallboro . Whischi , cola şi cafea ,
porunci " consilierilor" pe un ton dictatorial , urmând prezentarea mea devotaţilor dulăi . ―Bă , asta îmi dădea mie să copiez la
teze ... Ăsta era as în şcoală , ce mai !‖… "Eu eram comandantul găştii " - adaugă el . El nu venea niciodată cu noi ! Îl
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ţinea tată - său ca pe o fată - mare ! Zi , bă, Dane , ce mai învârţi ? La mintea ta ! E toţi de treabă la voi în familie, bă ! Nu
te - am mai văzut de paişpe ani , nu ? ―
Tocmai atunci intră secretara cu procurorul şi începu , să sune mobilul .
- Unde , în vamă ? Du - te la şefu' ăl mare bă , spune - i că unu e Mişu , că - i i - a mama ' dracu ' pe toţi dacă marfa nu e azi aici
, ai înţeles , descurcă - te că d' aia te plătesc , împărăţeşte .
- Bă , Dane ăştia e atât de proşti de parcă n - au cap să judece singuri . Dacă n - aş fi io, ar crăpa de foame .
Şi telefonul sună din nou .
- Bine , puicuţa mea , pentru tine îmi fac timp oricând . Unde ? La Mangalia vrei ? Vin imediat! Pregăteşte - te !
- Bă , Dane , scuză - mă , fă - te comod . Io am o urgenţă , trebuie să plec imediat . De, afacerile pe primul loc ! Bea whischi ,
dă- i ţigări , Betty , mai zise şi ieşi însoţit de două namile în timp ce eu mă- ntrebam dacă - l ţin de mână şi la toaletă .
Şi aşa pierdui şi ultima speranţă de angajare, gândindu - mă că banii din protocolul oferit de Mişu mi - ar fi ajuns o jumătate de
lună să - mi hrănesc pruncii - care învaţă foarte bine , dar ce folos ?
Parcă mi - e şi necaz că sunt prea cuminţi ! Cum să fac să - i schimb ? Tare i-aş face patroni sau, mai bine zis, oameni de
afaceri !
LIGYA DIACONESCU, Toronto/CANADA

Publicaţia franceză ”L′ÉVÉNEMENT DE JEUDI” arăta
harta de mai sus, încă din octombrie 1992. Peste
România de sud-vest scrie ”ŢIGANI”…

semnale de alarmă ale
românilor cu inimă de
români
O ARMATĂ FORMATĂ DIN BRIGĂZI
PARAMILITARE UNGARE ESTE
GATA DE LUPTĂ
La graniţa cu România, în Ungaria, pădurile sunt pline de grupări paramilitare instruite
pentru lupte urbane
Garda Maghiară (Magyar Gárda), Plutonul secuiesc şi Frontul Naţional Maghiar (Magyar
Nemzeti Arcvonal – MNA) instruiesc brigăzi paramilitare în România
AUTONOMIA ÎNARMATĂ A PUMNULUI MAGHIAR
Când nu mai au răbdare să mai defileze sub formă ‖civică‖ şi ‖europeană‖, extremiştii maghiari
trec la pumni, dar şi al prezenţei ciudate a unei organizaţii paramilitare la Tabăra Tineretului
Maghiar din Ardeal - care are loc în prezent la Joseni, în Harghita. Semn că marii luptători
pentru idealurile lui Horthy nu mai au răbdare şi că îşi dau arama pe faţă.
A crezut cineva în lupta paşnică şi plină de ‖argumente‖ a extremiştilor maghiari? Foarte rău,
pentru că în spatele ei se ascunde altceva.
Prezenţa mişcării paramilitare ―Nemzeti Őrsereg Hagyományőrző és Polgárőr Egyesület‖ din
Ungaria, un fel de gardă patriotică păstrătoare de tradiţii militare, la tabăra tineretului maghiar care s-a desfăşurat la Harghita.
Organizaţia este, de fapt, continuatoarea sub alt nume a Gărzii Maghiare interzise până şi în Ungaria ca mişcare de extremă
dreapta. În plus, la eveniment va fi prezent şi fostul şef al Gărzii Maghiare, Vona Gabor, în prezent lider al partidului nazist
Jobbik.
De ce este nevoie de uniforme militare şi de demonstraţii de forţă la o tabără a tineretului maghiar dedicată autonomiei?
Şi de când a devenit România locul de expozeu a nebuniei extremiste de inspiraţie nazistă? Extremiştii maghiari nu mai fac
efortul de a se ascunde în spatele cuvintelor frumoase. Ameninţările lor la adresa integrităţii României iau de aceea forme din
ce în ce mai ameninţătoare. Semn că anunţul privind protectoratul Ungariei este luat mai în serios decât au vrut să creadă unii
dintre liderii de opinie din România, care au tratat-o ca pe o glumă proastă. Proastă, da. Glumă, nu.
PERICOL IMINENT – FORŢE PARAMILITARE MAGHIARE ÎN ROMÂNIA
Vă prezentăm, ÎN PREMIERĂ, armata care aşteaptă ordinul de a luptă, pentru refacerea UNGARIEI MARI
- Aşa arată demonstraţiile ”paşnice” pentru autonomie a grupărilor paramilitare maghiare:
VIDEO: Grupările paramilitare maghiare
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RECRUTĂRI ÎN GARDA MAGHIARĂ
Recruţii organizaţiei trebuie să semneze un act prin care se obligă să nu divulge secretele interne.
Înfiinţarea în România a unei ramuri a organizaţiei extremiste Garda Maghiară, interzisă deja în Ungaria.
După o perioadă de monitorizare discretă, persoanele recrutate de Garda Maghiară – Plutonul Secuiesc sunt testate, iar după
instrucţie depun jurământul pe sfânta coroană ungară.
În cuibul Gărzii Maghiare Încorporările în Plutonul secuiesc ( subunitate a Gărzii Maghiare, ce aparţine de batalionul „Wass
Albert‖, de la Gyor- Ungaria) sunt făcute de către ofiţerul recrutor Csibi Barna (30 de ani). El a fost instruit de către superiorii
din Ungaria, iar activitatea de recrutare se face după anumite tipare.
Orice potenţial nou membru este în prealabil monitorizat o anumită perioadă de timp. De asemenea, se culeg informaţii despre
persoana vizată, astfel încât profilul acesteia să corespundă activităţiii şi obiectivelor Gărzii.
După depăşirea acestor etape, candidatul trebuie să completeze mai multe chestionare. Cel de adeziune conţine două capitole cu
întrebări-capcană, dar şi cu întrebări prin care se urmăreşte obţinerea unor informaţii esenţiale:
Vrei să devii gardist?
La acest capitol, candidatul trebuie să răspundă unor întrebări de genul: „ Dispui de bocanci negri, pantaloni de instrucţie,
cămaşă albă, vestă şi şapcă?―
Vrei să devii simpatizant?
Acest capitol cuprinde o altă serie de întrebări: „Ai făcut armata?―, „Dacă da, ce grad şi la ce armă?―, „ Ai instruit şi pe
alţii?―. Cel care vrea să devină „simpatizant‖ mai trebuie să menţioneze dacă practică „sporturi speciale‖ sau dacă ar fi dispus
să-şi rişte viaţa în contextul în care, „într-un cadru constituţional, ar fi nevoie de militari‖. Nu se precizează dacă este vorba de
„cadru constituţional‖ maghiar sau român.
Una dintre ultimele întrebări este următoarea:
„Pe ce plan poate Garda Maghiară şi naţiunea să conteze pe dumneavoastră şi pe ce plan doriţi să vă desfăşuraţi activitatea
alături de noi?”
Ultimul angajament din chestionar este următorul:
„Iau cunoştinţă că încălcarea prezentei adeziuni duce la excluderea mea imediată din Garda Maghiară”.
ANTRENAMENTELE
Deşi asociaţia ce urmează a fi înfiinţată, „Garda Maghiară – Plutonul Secuiesc―, îşi declară obiectivele civice şi culturale,
membrii Gărzii Maghiare recunosc faptul că principalul scop este autonomia, confundată de multe ori cu independenţa.
O celulă a Plutonului Secuiesc, formată din şase membri, este frecvent semnalată făcând antrenamente de luptă atât în oraş, în
spatele Liceului „Gabor Aron‖, cât şi în munţi, la Valea Uzului, în condiţii extreme. Instructor era un anume Arpad Magyarosy,
din Sovata. Tot la Valea Uzului, unde se află un cimitir al soldaţilor căzuţi în Primul Război mondial (români, maghiari,
germani), în luna august a fiecărui an au loc comemorări la care participă inclusiv militari unguri. În zonele greu accesibile ale
Văii Uzului, pe Vârful Mădăraş (1.801 metri), membrii Gărzii Maghiare îşi desfăşoară antrenamentele, cele mai dure fiind cele
din perioada iernii. Ei îşi marchează locurile „plantând‖ cruci apostolice (dublu barate) cu însemnele organizaţiei şi cu hărţi ale
Ungariei mari, deşi public încearcă să convingă delimitarea lor de aspiraţiile revizioniste.
Antrenamentele „speciale‖ sunt justificate de Csibi Barna, iniţiatorul şi recrutorul organizaţiei, prin necesitatea de a avea
membri pregătiţi pentru orice situaţie.
„Însă, degeaba un aspirant este cel mai tare din parcare dacă noi nu ştim că putem conta pe el. Nu este recrutat în
funcţie de aptitudini, ci de modul în care răspunde întrebărilor din chestionarul de adeziune.”
- spune ofiţerul de recrutare. Nu recunoaşte caracterul paramilitar al antrenamentelor efectuate.
„Deocamdată nu ne pregătim astfel.”
- susţine „ofiţerul‖ recrutor.
TRATATUL DE LA TRIANON
Tratatul de la Trianon a fost semnat la data de 4 iunie 1920 între Puterile Aliate învingătoare în Primul Război Mondial şi
Ungaria, în calitate de stat succesor al Imperiului Austro-Ungar, stat învins în Primul Război Mondial. Printre alte reconfigurări
de frontiere, s-a semnat şi revenierea Transilvaniei şi a părţii răsăritene a Banatului la România.
Numeroşi reprezentanţi ai autorităţilor locale susţin, din convingere sau din interes politic, chiar şi unele demersuri exotice ale
organizaţiilor extremiste. Una dintre aceste iniţiative aparţine Tinerilor Maghiari din cele 64 de Comitate (HVIM), care a
propus Consiliului Local Miercurea Ciuc ca la intrările în localităţi să fie amplasate indicatoare în limba „runic secuiască―.
Iniţiativa a fost aprobată şi pusă în aplicare prin Hotărârea Consiliului Local nr. 101 din 26 iunie 2009. Decizia a fost atacată în
instanţă de Prefectura Harghita, procesul fiind pe rol. Indicatoarele runic secuieşti sun instalate cu bani de la bugetul local,
hotărârea fiind motivată prin aceea că „secuii au folosit alfabet cu semne asemănătoare celor din alfabetele runice înainte de a
adopta alfabetul latin sub influenţa Bisericii Catolice‖.
FRATERNIZAREA CU ALTE ORGANIZAŢII SIMILARE
Excelentele relaţii din ultimii ani dintre Bucureşti şi Budapesta contribuie în mare măsură la prevenirea unor acţiuni în forţă a
organizaţiilor extremiste.
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În Transilvania şi cu precădere în judeţele locuite de secui (Mureş, Harghita şi Covasna), în afara Gărzii Maghiare activează
alte două organizaţii revizioniste, care atrag atenţia prin virulenţa cu care militează pentru refacerea Ungariei mari. Este vorba
HVIM („Mişcarea Tinerilor Maghiari din cele 64 de Comitate‖) şi de EMI (Tinerii Maghiari din Transilvania).
TINERII MAGHIARI DIN CELE 64 DE COMITATE- HVIM
„Mişcarea Tinerilor Maghiari din cele 64 de Comitate‖ este o organizaţie considerată periculoasă prin scopurile propuse şi
radicalismul cu care militează pentru anularea Tratatului de la Trianon şi, implicit, pentru refacerea Ungariei mari, care era
împărţită administrativ în 64 de comitate.
Liderul asociaţiei, cu sediul la Budapesta, este un anume Laszlo Toroczkay, care a avut interdicţii de intrare în România,
Slovacia şi Canada. Este originar din România şi are o soră căsătorită cu un irlandez al cărui tată a făcut parte din IRA.
Toroczkay susţine că şi-a făcut ucenicia sub îndrumarea socrului surorii sale. Anul trecut a avut o campanie de recrutări în
România, centrul filialei din ţara noastră fiind la Odorheiul Secuiesc, judeţul Harghita.
Alături de Garda Maghiară şi EMI, reprezentanţii HVIM sunt invitaţi tradiţionali la taberele anuale organizate în luna august,
cu ocazia comemorării soldaţilor maghiari căzuţi în cele două războaie mondiale. Este un bun prilej pentru discursuri şi
manifestări revizioniste, dar şi de demonstraţii de lupte specifice trupelor speciale. Liderii HVIM România sunt Waum Petre
Marius (29 de ani), de profesie ospătar, actualmente şomer, şi Szocs Csongor (20 de ani), student la Universitatea Sapientia din
Miercurea Ciuc.
TINERII MAGHIARI DIN TRANSILVANIA- EMI
Organizaţia „Tinerii Maghiari din Transilvania‖ (EMI) militează pentru anularea Tratatului de la Trianon, scop pentru care
organizează anual, în luna august, tabere la Gheorgheni, judeţul Harghita, unde sunt invitaţi şi lideri şi membri ai Gărzii
Maghiare din Ungaria şi România.
La aceste tabere participă politicieni şi lideri de opinie de extrema dreaptă din Ungaria, cu discursuri instigatoare la adresa
statului naţional-unitar român. În tabără se afişează steaguri ale Ungariei mari şi se vând insigne revizioniste.
Printre participanţii tradiţionali se regăsesc Vona Gabor- liderul şi fondatorul Gărzii Maghiare şi al partidului extremist Jobbik,
Laszlo Tökes, Wass Endre, fiul criminalului de război Wass Albert, şi avocata austriacă Eva Maria Barki. Cea din urmă a avut
de două ori interdicţie de a intra în România, în 1994 şi 1998, din cauza instigărilor sale la acţiuni împotriva statului român.
Organizaţia EMI din România este o filială a Tineretului Maghiar Unit (tot EMI), din Ungaria. Liderul filialei EMI din
Miercurea Ciuc este un liceean, Şorban Attila Orş , în vârstă de 17 ani.
ÎNTRUNIRI CLANDESTINE
Sub acoperirea unor manifestări culturale sau comemorative, liderii organizaţiilor extremiste, precum Garda Maghiară,
Tineretul Maghiar din Transilvania (EMI) şi Tineretul Maghiar din cele 64 de Comitate (HVIM) se întâlnesc în România pentru
consfătuiri de taină.
O astfel de întrunire a avut loc la 23 octombrie 2009, în Odorheiul Secuiesc, judeţul Harghita. Pretextul: o manifestare în
cinstea eroilor Revoluţiei din Ungaria, din 1956. La manifestare au participat 100 de persoane, din România şi din Ungaria,
prilej cu care s-au afişat steaguri ale Ungariei mari şi pancarte cu lozinci precum: „Dreptate pentru Ungaria―, „Aici, eu nu
sunt turist, sunt acasă‖ sau „Dreptate pentru ţinutul secuiesc―.
Acţiunea s-a derulat în subsolul restaurantului Gonduzo, unul dintre oaspeţii de seamă fiind Lipusz Zsolt, membru al partidului
extremist ungar Jobbik. Pentru cazarea cetăţenilor unguri a fost închiriată o pensiune pe numele unui localnic.
“Noi aparţinem de Batalionul Wass Albert, din Ungaria. După testări, comandantul batalionului din Ungaria decide ce
grad şi ce funcţie i se acordă fiecăruia.”
- Nandor Kerestes ofiţer de presă al Plutonului secuiesc.
―Majoritatea celor care se orientează către astfel de organizaţii nu sunt bine integraţi în societate. Aderarea la astfel de
organizaţii rezidă din căutarea identităţii şi din dorinţa de a aparţine unui grup‖. - Hanibal Dumitraşcu, psiholog.
Sursa: adevarul.ro – 20 august 2013
***

atenţie!- există şi alte pericole!
PERICOLELE GUMEI DE MESTECAT
Mestecatul gumei nu este doar distacţie, ci şi un pericol!
Guma de mestecat este prietenul de urgenţă atunci când nu avem pasta şi periuţa la
îndemână. Însă, trebuie să fim atenţi - mestecatul gumei are şi câteva efecte secundare.
În copilărie, cu toţii aveam o plăcere nebună de a face baloane, luându-ne chiar la întrecere, sau să întindem guma şi să facem şi
glume deplasate prietenilor. Lăsând la o parte recomandările ―Vrei ceva dulce? Ia o gumă!‖, “Eşti stresat? Mestecă gumă!‖
sau ―Ţi-e foame? Guma ţi-o alungă‖, există şi pericole la care ne expune masticaţia acestui produs.
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Iată câteva dintre consecinţele nedorite ale mestecatului de gumă.
1.Vei mânca mai puţine fructe şi mai multe alimente nesănătoase/ junk food
Mestecatul unei gume înainte de masă nu este recomandat, deoarece nu este o modalitate de a reduce foamea şi de a mânca mai
puţin. Un studiu recent publicat în ziarele de specialitate a arătat că mestecatul gumei nu are niciun efect asupra caloriilor
consumate, dar mestecatul de guma mentolată reduce consumul de alimente sănătoase (fructe) şi creşte probabilitatea de a
mânca junk food, cum ar fi chips-uri de cartofi şi dulciuri/bomboane.
2.Poate declanşa tulburări ale articulaţiei temporo-mandibulare (ATM)
Mestecatul gumei poate duce la dureri la nivelul maxilarului asociate cu muşchii responsabili de mestecat şi cu articulatiile care
leagă maxilarul inferior de craniu. Suprasolicitarea oricăror muschi şi articulaţii din această zonă poate crea probleme de
sănătate. Mulţi oameni au, în urma acestei suprasolicitări, mai multe grupe de muşchi încordate/contractate (muşchii
maxilarului, ai capului, ai gâtului) şi din această cauza au dureri de cap, dureri de urechi sau dureri de dinţi mai tot timpul.
3.Dezvoltă afecţiuni gastrointestinale
Sindromul de colon iritabil (SCI) este o tulburare gastrointestinală caracterizată prin dureri abdominale, crampe şi modificări
ale tranzitului intestinal. Guma de mestecat poate contribui la sindromul colonului iritabil, poţi să înghiţi aer în exces, iar asta
sportă durerile abdominale şi balonarea, spun specialiştii în gastroenterologie. Pe lângă asta îndulcitorii artificiali din acest
produs - cum ar fi sorbitolul - pot provoca diaree chiar şi la oamenii sănătoşi, care nu au avut probleme până acum cu tranzitul
intestinal.
4. Te urâţeşte
Cei care mestecă gumă de mai multe ori pe zi îşi deformează muşchii feţei, îşi tocesc dinţii şi îşi deregleaza secreţia salivară.
5.Are prea multe E-uri
În compozitia gumei de mestecat există diverse tipuri de substanţe chimice: E320, E330, E422 şi altele, care sunt responsabile
de afecţiuni precum boli ale aparatului bucal, colesterol, etc.
Îndulcitorii artificiali din compoziţia unor gume de mestecat încetinesc dezvoltarea copiilor şi pot produce tulburări ale
sistemului nervos.
Sursa: prevention.com
***

consacrarea tinereţii
VALERIAN CĂLIN, Adjud/ROMÂNIA absolvent (2012) al Colegiului Tehnic „Gh.
Balş”-Adjud, membru al Cenaclului revistei
„CONTRAATAC”, condus de prof. dr.
Adrian Botez
NEHOTARNICUL ZBOR
Unii îl numesc capătul mării,
sau cât cuprinde ochiul
ce niciodată vultur nu a fost.

noi rădăcinile soarelui,
ştim de unde marea şi soarele-şi încep
sărutul,
că doar l-au trecut prin uşile noastre-ncuiate.
Pe amândouă palmele scris era semnul sărutul niciodată nu poate să fie deplin
de nu este zbor nehotarnic.

Alţii îl numesc
săvârşitul soarelui atât îi duce capul, tălpile şi apusul lor,
dar noi,
copiii care strigăm în numele pietrelor,
noi rădăcinile mării,
***
DEZMORŢIRI
Doar sufletul meu
curgător
dincolo de privirea rece
a lumii
mă luminează şi mă înţelege
mă mustră şi
mângâie

Credincios suflet
până dincolo de beznele descătuşate
ale firii
până sub talpa lui Dumnezeu
mă-ndrumă
în prag de durere
şi rugăciune...
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Striveşte-l, Doamne
sub pasul tău
cum ai strivi în pumn
o floare
***
NOI, POETII
cine ne mai iubeşte pe noi
mereu astăzi
umblând cu capul doldora de
vise deşerte

mirosind a nemurire...

nici un ban nu fac gândurile noastre
iubirile frumos povestite
cuvintele meşteşugit ruginite

nu pot bea vinul
năucitor
dansând molatic în transparente
ademenitoare licăriri
de veşnicie pierdută

visele noastre nu pot muşca
din pâinea
proaspăt coaptă

nebunii doldora de adevăruri
rupte din trup
***
RETORTA CLANDESTINĂ
A pocnit primăvara sub paşi
surd
S-au destrămat florile a glacialitate:
Perpetuat artificiu obscur
în veşnica contemporaneitate

născuţi prematur
pe care să le şteargă
transfigurate raze de soare
e o poleială indiscutabilă
în gestul mimat:
de falsă savoare...

Nu mai curg lacrimi de îngeri
***
MODUS VIVENDI
Mereu îmi trimiţi o bucăţică din sufletul tău
perpetuându-mi simţurile
locuindu-mă

Te asimilez cu totul
bucuros
că trăim
încă
într-un timp
în care
mai putem să ne împrumutăm
unul altuia
bucăţi din suflet.

transfuzie
de prezenţă
în respiraţia mea
în pasul meu
te muţi, bucaţică cu bucăţică şi
cu suflet, timp şi bătaie de inimă
în sufletul, timpul şi bătaia mea de inimă
***
LA POARTA DUHURILOR BATE
La poarta duhurilor bate
un armăsar de piatră
copita lui de cremene scapără-n fântână
e un du-te vino zgomotos
de pregătiri de stihii şi lumină

Unul câte unul, slujitorii mută pe furiş cetatea
şi stelele lăsate-n ruină
clepsidrele toate curg de-a-ndăratelea
într-o linişte prefacută
deplină
Doar ţâţânele porţilor
mai luminează de-adevăratelea
urmele bătăilor de fluturi
şi armăsari şi meşteri şi stele
e colbul de care te scuturi.

Dans voluptos de furii odihnindu-se
meşteri bat în forje cer de oţel
amurgul e repede închis în
balanţe echidistante
cu lacăte grele de fier
***
ANOTIMP NEUTRU
Să scoatem din întunecoasa pivniţă
din muceda-ncăpere împăianjenită
în care fojgăiesc viermii

şi trupuri de minotauri putrezite de veacuri
călcând peste cuvintele năclăite
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molatice
ca un braţ de femeie ce îndrumă
privirea pieziş
în oglinzile prăfuite

ce l-am înlănţuit
în uitare
şi primenindu-l
să ne pregătim
de înălţare...

să scoatem degrabă
curbura divină a îngerului

***

ELENA NICULESCU, Pufeşti/ROMÂNIA, absolventă
(2012) a Colegiului Tehnic „Gh. Balş”-Adjud, membră a
Cenaclului revistei „CONTRAATAC”,
condus de prof. dr. Adrian Botez
AM CĂUTAT ÎN ZODIA FLUTURELUI
Am alergat mii de ani în căutarea frunzelor
Misterul acestei lumi
Nici prin zvonul surd al tramvaielor nu le-am găsit
Cuprinsă de paloşul simţirilor,
Am căutat în zodia fluturelui
Azi i-am purtat un nume...
***
ADUNĂ-ŢI MÂINILE A RUGĂCIUNE
Adună-ţi mâinile a rugăciune
urmăreşte-mi gândul
Găureşte cerul cu privirea
vibrând în liniile fine
Înnoptată de dor.
ale cercurilor
urmează-mi calea...
Cheamă stelele
***
CHIAR EU VOI GLASUI OMENIRII
Chiar eu voi glăsui omenirii
Nu voi pieri de suferinţa nemiloşilor,
Lumea văzutului şi a nevăzutului
Ci voi rosti cu glas melodios - spre mii de coruri Celeste:
Adevărul şi Dreptatea,
Că astăzi s-a mai născut un cântăreţ
Şi chiar de alţii îmi vor schingiui trupul
Înger
Şi vor arunca cu pietre
***
ARDE STEAUA OMULUI
Arde steaua omului
Însemnând corola cerului – miraculos spaţiul
Aruncând raze de lumină – în spaţiul
Din care ne naştem…
Dintre răsărit şi apus
***
AM DESENAT ARIPILE UNUI ÎNGER
Când am desenat aripile unui înger,
mi-am zis:
Cu o pată de culoare din grădina Edenului
îmi voi căra crucea
Imbătându-mă cu parfumul minunatelor flori
luptând cu aştrii însângeraţi
Cugetând în sinea eului meu,
făcuţi de aceeaşi mumă...
***
PÂNĂ ŞI ZEUL APELOR MI-AR FI RĂSPUNS
Ceva din mine nu mai este la fel
până şi Zeul apelor mi-ar fi răspuns la ruga credinţei mele Am văzut schimbarea prin ochii trişti de copilă
dar atunci nu am ştiut că eu pot fi marea, cerul, pământul
m-am întrebat uneori dacă pot să ajung sau doar să ating o
văzduhului plutitor al
altă dimensiune a culorilor
sufletului meu...

DORINA CAMELIA BUDUŞAN, ClujNapoca/ROMÂNIA
TĂCEREA MEA
Nevrând să mă auzi,
Am să scriu despre tine:
Cât de frumos te-mbraci cu-n zâmbet,

Şi cât de uşoară îţi este umbra
Mâinii - în care dulce,neştiind
Tu mă cuprinzi.
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Fruntea ta înaltă ca zorile
Răsare fără freamăt
În roua de idei, câte-o dorinţă
Şi ochii tăi au negru de scânteie!

Chiar de-ai adormi fără să vrei
Într-o amiază lângă mine,
De teamă să nu te murdăresc
Aş tine mâna strânsă,
Şi-aş aştepta să te trezeşti.
Apoi ca-ntr-o povestire veche
Ţi-aş înţepa cu-n spin călcâiul
Scos cu drag din inima mea.
Acela nu este descântec,
Şi nici măcar blestem.
Cine îndrăzneşte
Să se pună cu Cerul
Albastru şi înalt,
Care din gândurile Sale
Te-a născut?

Aş vrea să cauţi –
nevazut în tine Un fir de taină
Cu care să mă coşi.
Să fiu eu, dar ca şi tine:
Cu arbori buni, înalţi,
Crescuţi fără durere
Recunoscuţi în sânge
Cinstit de ocrotire sfântă.
Cât de frumos eşti tu,
Şi nu te pot atinge...
Mă rup încet, cu dorul în tăcere
Ca pâinea coaptă îndelung.
Din firea mea aş împărţi
Alăturea de tine, viaţa
Pe care vrei s-o împlineşti:
Lângă flămând, lângă bolnav,
Lângă pierdut şi lângă întors.

Aşa că tac, şi plâng...
Durerea mă cuprinde,
Şi cer
Cum numai dragostea
Veşnic şi adevărat o vrea:
Răbdare, ca să te pot
Urma la nesfârşit,
Şi neştiută în tăcerea mea...
***

MIHAELA ROTARU, Cluj-Napoca/ROMÂNIA
…Vi se prezintă :
Nume, prenume: Rotaru Mihaela
Data şi locul naşterii: 13.12.1978, Zalău
Telefon: 0721297636
e-mail: miharot13@gmail.com
Educaţie, activitate:
-profesor de Limba şi literatura română, profesor de Limba şi literatura franceză ;
-colaborator la diverse reviste de cultură – articole şi recenzi ipublicate în:
Caiete silvane, Tradiţii clujene, Oglinda literară, Vatra, Convorbiri literare, Egophobia, Glas comun, Slova creştină,
Contemporanul, Singur, România literară, Dacia literară, Cuib literar, Visul, Cultura, Citadela, Tribuna, Dăruiri literare ş.a.
Compoziţii plastice proprii apărute în reviste culturale.
-1993-1997 - Liceul teoretic, Zalău, bacalaureat 9.90;
-1997-2001 - Facultatea de litere, Universitatea “Babeş-Bolyai‖ - Cluj-Napoca, specialitatea română-franceză, licenţă 10;
-2001-2003 - masterat Facultatea de litere, Universitatea‖Babeş- Bolyai”, Cluj-Napoca, disertaţie 10;
-2003-2006 - Şcoala de arte Tudor Jarda, Cluj-Napoca, secţia pictură;
-2006-2011 - doctorat Facultatea de litere, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, MAGNA CUM LAUDE;
-2012-2013 - cursuri de formare continuă.
***

GÂND RĂZLEŢ
Oare cine ne sunt fulgii?! Lansez şi eu ipoteze, ca o floare îmbobocită ce mă simt. Nu am realizat dacă şi sunt, sau numai mă
cred. Nu mi-am luat oglindă, măcar că aş fi avut posibilitatea, deunăzi, în târgul de mărţişor. Lucruşoare ieftine, pentru
buzunarul fiecăruia, ca în reclama aninată de creanga unui măr înflorit. (Eu am văzut-o şi m-am minunat). Augusta mea
persoană, petală, pistil, frunză şi tulpină - şi să nu uităm de rădăcini. Că tot baiul de la ele porneşte. Gineceul şi escapadele
numai vârful răului sunt, că plinătatea răului în pământ se află. Gineceul conjugal şi escapadele amoroase. Mă simt acum ca
într-o peliculă hollywood-iană, vedetă, starletă, trepidaţii, chestii, scheme, avataruri, tensiune şi pac! Reclamaaa! Îl omoară, nul omoară!!!
…După publicitate!
…Cum au venit, aşa s-au şi dus. Albul lor feciorelnic, mânjit în tina pâmăntului. Dar, ce să-i faci? Ca la mort, când
intri in casă, după datină, zici „n-ai ce-i face!‖. Cinic de-a dreptul, însă esenţial pentru a înţelege scurtul nostru popas şi
puţinătatea minţii noastre în a pricepe tainele vieţiiacesteia. Facem noi pe păunii! Ne împăunăm asemenea lor, dar fără să avem
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strălucirea şi eleganţa cu care se mândresc ei. Pigmeii se pot mândri numai cu lucruri mărunte. Era de ştiut. Crinii lui Solomon
şi buruienile din garduri. Ehei...!! Ce deşteaptă m-am făcut, de când m-am întovărăşit cu lăcrimioarele. Au studiat la munte.
Oh, ce albi erau! Mă dureau ochii. Se prelingeau albi, apoi transparenţi, apoi neştiuţi de nimeni. Mesageri ai celestului
sacru pentru teluricul profan. Eliadescă reflecţie, nu, zău?! Mă minunez eu de mine însămi. Mai am sclipiri de inteligenţă, din
când în când. Cu toate că soarele, nedus prea des pe la biserica, mă încălzeşte drept în cap. Ufff! Şi una din petale mise-apleacă.
S-a maronit deja pe margini. Ce puţin am trăit. Toţi pe acolo mergem, numai că e chestiune de timp, mai lung, sau mai scurt.
Factori mulţi de care depinde. ...Ziceam de trecere, că ea depinde. Se înţelege prea lesne, fără nevoia de adaosuri inutile. Mai
clară ca dispariţia, nu ştiu, zău, dacă este ceva..., pe lumea asta, că pe lumea cealaltă, nu pot gândi. Cum se zice în popor, că n-a
venit nimeni să ne spună ce şi cum. Poate că, dacă mai zăbovesc mult în compania brânduşelor, mă înrozez şi eu. Se poartă
pink. E tare la modă, am zice ultimul strigăt al Parisului, în traducere literală „le dernier cri du Paris‖. Mă am cu străinătăţurile.
M-am dus în iarnă cu gândul şi cu toţi camarazii mei de la şes. Excepţie, ciulinii (noi ne zicem pe nume, „tu, bumbuşcă‖, „tu,
pălămidă-ciulinule!!‖) Nu mai e timp de Dumneavoastră şi de formule reverenţioase. Elles sont tombées en desuétude.
Visam des la ei. Am prins drag de candoarea pe care o transmiteau, poate şi pentru că sunt extrem de sensibilă în
ultima vreme. Oţelită ca aurul în foc, sper să îmi revin, să nu mi se mai ştirbească luciditatea. Luceafărul era să renunţe la
nemurire pentru o clipă de şedere în inimă. M-am căznit să învăţ şi poemul acesta, al o mielea, cred, după O scrisoare de la
Muselim Selo. Coşbuciană secvenţă de aplecări înspre chintesenţă. ...Tot pe petala mea ofilită îmi cad ochii. Gândurile mă
asaltează ca o pădure, aş tăia-o. Trebuie să îi cânt conştiinţei, poate-poate o adorm. Ca fulgii şi ca pescăruşul căzut pe corabie,
neînţelese răni ce dor.
***

TRADUCERI ÎN FRANCEZĂ:
1-Traducerea, în franceză, a LEGENDEI LUI DRAGOŞ-VODĂ:
LA LÉGENDE DE DRAGOŞ LE VOÏVODE
Dragoş était un jeune homme, digne et intelligent, qui provenait de la région de Maramures.
Il était aussi un chasseur abile qui aimait traverser les bois pour tuer les bêtes sauvages. Un jour, il était à la chasse,
accompagné par sar sa meute de chiens. En courant dans les bois, tout à coup il prit la trace d‘un taureau sauvage, qui avait des
cornes tordues et une barbe touffue. C‘était un bison, autrement dit une sorte de bête tout grande et puissante. Il n‘y en a plus un
seul aujourd‘hui. Les chiens le harcelèrent et l‘auroch fuyait comme enragé. Il semblait avoir les pieds ailés. Dragoş courut
après la meute de chiens qui aboyèrent si fort que les forêts retentissaient.
Ils avaient tous couru pendant un jour et une nuit sans arrêt. Le taureau courait de plus en plus vite et les chiens tombèrent
morts de fatigue l‘un après l‘autre. Seulement une brave chienne continuait àpoursuivre la créature. A un moment donné elle
était sur le point de le rattraper. Le taureau sauvage, arrivant sur les rives d‘un ruisseau, se précipita dans l‘eau pour la traverser.
La chienne s‘est jetée dans l‘eau elle aussi, mais ses forces diminuèrent considérablement. Elle se débattait contre la mort avec
toute la puissance, mais tout à coup elle s‘enfonça dans les vagues et s‘y noya. Son maître y arriva bientôt et,á la vue de cette
tragédie - la mort de sa pauvre chienne – lança le gourdin aux clous de fer. Il frappa l‘auroch au sommet de la tête et soudain
l‘eau devint toute rouge. Alors, Dragoş rattrapa le taureau, lui coupa la tête et l‘emmena avec soi, comme un signe de sa
victoire.
Désormais Dragoş devint le maître du pays de cette fameuse chasse. Il donna au cours d‘eau le nom de Moldavie en mémoire
de sa digne chienne et puis la contrée tout entière prit ce nom. Le blason de la Principauté de Moldavie a été désormais
latêted‘auroch tué par cet intrépide chasseur.
***

2-Traducerea unei proze scurte proprii:
PALETA DE CULORI. TENTA GRIZATĂ ŞI DEGRADEURI
Culorile se mulează pe sufletul meu ca frunza pe ram. Amestecurile, mai cu seamă…Vorbesc prin limbajul meu propriu, mijloc
de expresie subtilă; mă ofer pentru compoziţii decorative. Valoroase creaţii picturale al căror vocabular îl transmit prin alb,
negru şi variate culori. Cu pensula mă definesc, prin tentă, prin gradul de puritate la care se referă saturaţia. Dacă mă gândesc
bine, pot adăuga valoarea, în funcţie de gradul de luminozitate, apoi şi amestecul cromatic sau contrastul alb-negru, ca într-o
tablă de şah, acromatică abordare ! Mi-am pus în gând să mă zbat mai mult; cugetarea este o cale a suferinţei perpetue, pe care
nu ştiu dacă sunt dispusă să mi-o asum, o cale a autoflagelării. Spaţialitate mai cu efect, eventual, expresivitate plastică şi
melanj de lumină cu şi mai multă… lumină. A se vedea că întunericul iese din ecuaţie. Sporeşte abstractul, ritmul expresiv al
liniilor, incită ochiul şi proclamă supremaţia privirii, ca în baroc. Pe scara valorilor, dacă ordonez lucrurile după gradul de
lumină, îmi plăsmuiesc visele mele din griuri intermediare, figurative, obţin o imagine mai aproape de realitate. Pe faţa mea se
confruntă Realia şi Utopia.
***

20

PALETTE DE COULEURS. TEINTE GRISÉE ET DES PENTES
Les couleurs suivent les contours de mon âme tout comme la feuille sur sa branche. Surtout les mélanges… J‘utilise mon
propre langage, moyen d‘expression subtile; je m‘offre moi-même pour des compositions décoratives. Précieuses créations
picturales dont je transmets le vocabulaire en utilisant le blanc, le noire et de différentes couleurs. Je me décris avec mon
pinceau, par la teinte, par le degré de pureté auquel se rapporte la saturation. Si je pense bien, je peux y ajouter la valeur en
fonction du degré de la luminosité, puis le mélange chromatique ou le contraste blanc-noire, comme sur une table d‘échecs, une
véritable approche achromatique. Je me suis décidée de lutter davantage; la réflexion est une moyenne de souffrir sans cesse,
que j‘ignore si je peux l‘assumer, une moyenne d‘auto-flagellation. Espace avec plus d‘effet, on peut dire expressivité plastique
et mélange de lumière avec un surplus de… lumière. On doit observer que l‘obscurité sort de cette équation. L‘abstrait se
multiplie, le rythme expressif des lignes incitent l‘œil et proclament le règne de la vue, propre au style baroque. À l‘échelle des
valeurs, si je range les choses d‘après leur degré de lumière, mes rêves sont forgés de couleurs de gris intermédiaires, figuratifs,
et j‘obtiens une image plus près de la réalité. Sur mon visage se confrontent Realia et Utopia.

***
3-LE BAPTÊME, COMME INTEGRATION ET CONFIRMATION/BOTEZUL, CA
INTEGRARE ŞI CONFIRMARE
Dans l‘espace rural, que nous avons soumis à notre recherche, on connaît très bien les aspects concernant la complexité du
baptême comme mystère de l’intégration et on respecte les coutumes liées à ce moment important de la vie de l‘homme.
La cérémonie occasionnée par le baptême représente le moment de l‘intégration et de la confirmation de l‘existence du
nouveau-né, dans laquelle l‘agent de la cérémonie n‘est plus l‘accoucheuse. Nous soulignons que le choix des parrains est un
acte extrêmement important. De nos jours, la fête prend souvent la facette profane d‘un festin au sein de la famille. Depuis
longtemps, seulement un seul couple de parrains baptisent l‘enfant, dans la plupart des cas, le même couple qui a baptisé les
parents de cet enfant, mais dans le contexte actuel, le choix ne se fait plus d‘après de vieilles considérations traditionnelles,
mais d‘après d‘autres circonstances: la proximité d‘âge, affinités, préférences, intérêtsd‘ordre financier (décisif dans la plupart
des cas). Autrefois, pour imprimer un destin heureux, on accomplissait de certains gestes, dont on sait très peu aujourd‘hui et, si
l‘on en a de vagues connaissances, on souligne le fait que c‘est seulement la bonne disposition qui compte.
Tout de même, le baptême doit se faire après six semaines de la naissance ou bien plus vite, sans que ce délai soit
stricte. D‘après nos informations, le festin lié à la cérémonie de la naissance et du baptême a attaché un symbole intégrateur, le
festin représente une convention rituelle qui a un caractère d‘anticipation d‘un destin heureux. Nous y ajoutons l‘affirmation
que certains éléments ont des significations apothropaïques, la cérémonie religieusese déroule seulement à l‘église, avec le
prêtre, tandis que les parrains sont les personnes les plus importantes.
***

“porni luceafărul…”
MĂDĂLINA DOBRE, clasa a XI-a E, Colegiul Tehnic
“Gh. Balş”-Adjud
EXISTENŢIALĂ
fragilă şi scurtă – viaţa în
arenă: te lupţi cu
gladiatori şi cu
umbre - egal

glod: ancoraţi
cadavre mişcătoare – mumii
fardate şi frondate: hoinăresc uscate - pe
străzi uitate - umbre de
oameni-strigoi – umbre cu
intestinele pe-afară

un câmp de luptă – apoi
deschis între ambalajele
sufletelor şi
paradis

amintiri din casa
infernului: porţi larg deschise – de
negre gânduri prescrise

ancoraţi în
etern – ancoraţi în
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se va plictisi – într-o
zi – soarele – şi va refuza atât
răsăritul - cât şi
răsărirea: îşi va lua
concediu – printre
intestinele amurgite ale
oamenilor – şi va
indiferent dispărea toată
firea

concediu de odihnă – cu bucurie şi
tihnă
trup şi timp se scurg – la fel ca
orişicând: deşi ceasurile – din toate
turnurile – din
toate catedralele – din toate
burgurile - de pe toate
planetele – au stat: acum
am înţeles: ele sunt
oarbe - dintotdeauna

erele şi eonii vor intra în
***

MĂDĂLINA PAVEL, clasa a XI-a E, Colegiul
Tehnic, „Gh. Balş”-Adjud
LACRIMI DE ÎNGERI
Puhoaie de lacrimi curg în neştire
Depărtarea spre aproape se tot
închină
Se împletesc glasuri transfigurate
Şi privesc rugător
Cum sfârşitul curge uşor Fluturi albi vânzolind cu aripile-n vânt
Ca pentru un nou şi definitiv jurământ Ei nu plâng! Ei nu plâng!
Nu au lacrimi!

Se nasc şi se-ntorc precum văpăile
În zeitatea unui tablou – semnat de-un maestru divin!
Totuşi lacrimile mele sunt altfel – altfel
Lacrimile mele ard
Curg cu sânge cu tot pe obraz
Şi strigă între solstiţiale ninsori:‖Ne stingem - ne Stingem
– ne
Stingem - precum
Florile-ntr-o ramură de stea..."
***

CE SOARE A FĂCUT MAGIA?
Ce soare a făcut magia?
Ce lume am descoperit?
Cerul a imaginat lumina tocmai atunci când tu ai apărut şi pe când - prin magie de bezne - Durerea prizionieră mă
ţinea – deodată munţi de
fericire m-aruncă într-un ocean fără de griji,
obstacole dispar - dispar cei care-n piepturi ne lovesc
Iubirea...
Plutind pe acel nor de gheaţă - ating

soarele - prind o rază a soarelui şi o arunc spre tine!
Mă agăţ de vraja nopţii şi mă rătăcesc în stele,
mă rătăcesc în visu-n care tu apari
mă trezesc la glasul Iubirii şi te simt aici – lângă
focul amintirilor mele.
Şi atunci privesc cerul - te zăresc pe tine zeu printre
zei – şi ştiu că acolo-ntre nemuritori
te voi păstra:
ÎN NOAPTEA DE LUMINĂ ETERNĂ!
***

OANA MÂZGĂ, clasa a XI-a E, Colegiul Tehnic
“Gh. Balş”-Adjud
UN MILION DE VISE… ŞI O DORINŢĂ!
Rămân c-un milion de vise
Şi totuşi - o dorinţă:
Să fac eu faptele doar bune,
Cât îmi stă în putinţă!
Eu am şi Hrist – am şi credinţă
Simt crescând Învierea
Şi nu vreau iad – nici nefiinţă:
În asta-mi stă puterea!
***
FIINŢEI UMANE
fiinţă umană
ţi-aş scrie pagini multe - dar nu am timp:
inspiraţia e schimbătoare

eu aud voci – aud
culori - vând astre muzicale:
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e o iluzie progresul
beţii de bacanale:

de neînvins!
…spiritul meu zâmbeşte angelic
printr-un ciob de sticlă: el ştie
că lecţia
nemuririi începe – prin
răstignire…

fiinţă umană – să înveţi:
fără tristeţe şi fără durere
fără acel zilnic război cu
tine însăţi – nu poţi deveni
***

FLORENTINA PINTILIE, clasa a X-a E, Colegiul
Tehnic “Gh. Balş”-Ajud
FUMUL ŢIGĂRII
mă adâncesc în fumul
nesfârşit al ţigării
crude - ce arde nemiloasă
te regăsesc în scrumul

fumul nesfârşit
mă înec înardere - mă
sfârsesc în timp: pacatul meu - durerea mea
deschide rana cu o cruzime
nesfârşită

bătut de vânt
sufletul meu arde - se prelinge precum
***
AI FOST UN SUFLET
ai fost un suflet
ai iubit – ai
urât – ai fost o
nesfârşită durere - ai
lăcrimat: acum

doar aburul
ţi-l simt - se transformă în
curenti reci
nemiloşi – antarctici
***

JUGUL VIEŢII
de la începul vieţii ai
trei ursitoare:
odată ce ai trecut de
toate - viaţa se sfârşeşte încet
încet - precum un râu intrat în
nisip

în jurul vieţii se mai simt rotind – abia
foşnit - ca-n
visul unui
vis - arderea timpulul
scurgerea râului
topirea sufletului…: cele
trei ursitoare

ION/NELU ŞTEFAN, clasa a X-a E, Colegiul Tehnic
“Gh. Balş”-Adjud/ROMÂNIA
TU ŞI EU
Împreună tu şi eu
Am ales braţul de greu
Al unuia Briareu
Unchi Bunului Prometeu

Lepădaţi de cele rele
Avem miez dar n-avem vele
Vom pluti spre Adevăr
Să vedem edenic Măr
N-avem miez – doar întrebare:
Unde-i Lumina Cea Mare?

Duşi de val spre mal nădejde
Simţim marea-n noi cum creşte
***
IUBIREA CELOR DOI
privire vorbă gest
pieptul spre Est:
drum parfum şi revărsare
inimă ce doare
***

trecem noul legământ
şi prin ploaie şi prin vânt
trecem buzelor cuvânt
despre Duhul Sfânt

UN DAR
Un dar ce Dumnezeu mi-a dat
Am socotit minune E dar de vis şi luminat:

Preschimb şi chinu-n strune!
Am înteţit iubiri văpăi
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…Nu-s singur – sunt cu rugăciunea
Din stihuiri boeme:
Treptat – toată amărăciunea
Se scurge în poeme!

În inima-mi de geruri Dar focul lor s-a stins în văi:
Doar scrum şi răni în ceruri
***

„voluptos joc cu icoane...”
EUGEN EVU, Hunedoara/ROMÂNIA
VIAŢA POETULUI
...Un nufăr plutind
Inteligent
Aproape sclipind soare

Viaţa poetului
Trofeu fără chip
În celălalt paradis?

În logos luna pienna.
Văzut de ochiul compus
Al Eonului.
Între infern şi demnitate
Om-pom fructifer
Cu cât mai roditor
Cu atât jefuit.
Noi suntem Copii din Flori
Ai Zenitului.
Pe contrasens cine sunt Ei
Care ucid şi sunt iertaţi
De corupte justiţii?

Le trezire am ştiut
Nocturn ca Leopardi
Întreit precum Dante
şi Manittienii?
Etnic: igitur nu departe de Etna...
: În Grădina semantică
Neolatină.
Auguri, fratre !
***

COLIND VERNAL LA KOGAION
Vin din Veac colindători
Florile dalbe
De lumine cerşetori
Florile dalbe
Din netimp de sărbători
Florile dalbe
Vin ca flăcări pe comori
Florile dalbe
Ghinda Marelui Stejar
Florile dalbe

Nalba Vrejului Solar
Florile dalbe!
La Anul
Şi la muţi Ani
Florile dalbe
Den Stră-Moşii Gugulani
Florile galbe,
Aurii şi-n Verb de salbeFlorile dalbe!
***

ELEGIA NESAŢIULUI
lui Adrian Botez senior
Nesaţiul cel din spirit ne aduce
Avid de verticala din răscruce
Al cărnii chin, cel pedepsit să urce

A timpului reîncolţind prin rană
A se hrăni din propria-i resorbire
Sieşi gravidă-n spaţii o stihie
Cum Răul se hrăneşte-n nebunie
Cu binele. Cel care
Hierofanic chinuie să zboare
Cultivă iubitor a Lui măsură
Lumina din cuvânt, deschizătură
Prin care moartea năvăleşte, pură.

Pe cât mai greu, în sine să recadă
Cu arta lui demonică, sub spadă
Rostogolind zeimea cea nomadă
Singurătatea ta nu-i doar umană:
Comprimă-n Ea matricea diafană

***
C U I E via CUNEIFORME
Contrar nihiliştilor de toate colorile, îmi rezerv – cu speranţa că nu sunt(em) singur(i) şi că ne adeverim Prin acel transferresorbiţie a ...20 waţi despre care cercetătorii zilei are loc spre o altă dimensiune a MultiVERSULUI, ca memorie – suflet...
Cei care scriu literar, întru-n fel ştiu sau intuiesc, că literele alfabetarului global, sunt nişte cuie ale propriei răstigniri, atunci
când actul scrierii este mortificator, determinabil prin frica omenească de moarte. Cel mai straniu îmi pare că scrierea veche era
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în dispunere spiralică şi citibilă invers! Poate că era zestrea de cunoaştere iniţiatică a misterului trecerii...semnificînd Ornicul ce
ne măsoară duratele, în sens invers, străpungînd pulsatoriu – tahionic „Timpul‖.
*
Cuvintele sar ca lăcustele pe tastatura de sub degetele noastre, tot mai...îngândurate..
Musteşte clorofila în ele, ci nu sângele...Când scrisul era de mână, cerneala era la unii toxina de sepia, la alţii, tot mai rara
avis..., senzaţia de levitaţie, de zburare, de scăpare din tirania gravitaţiei...
Patologie, non- sublimare ...
Mitomania umanului, propensiunea sa pentru mistagogie şi demagogie, este de fapt desacralizarea semnului – semnificaţiei,
virusul viermănos al perenităţii...Toxina, excesul de afrodiziace...drogul ( de la droquerie), Farmecul (de la farmacie, etc.).
*
În cetatea coruptibilă, mulţimea îşi exacerbează mitomanic idolii, (h) eroismul ignar,
De fapt erotomania disimulată sau camuflîndu-le spaimele devoracee.
*
Luthus cu vierme propriu.
*
Răul este cel ce se impune (induce) altora, dar revine ca un bumerang. Răul este activul agresiv, vs supuşenia pasivului, care
decade în laşitate: de aici sadomassochismul „ operativ‖ din societate, şi emanaţia de satrapi, tirani, asasini ori suicidari...
*
Nu boalele trebuie să rezulte artele şi nici religiile, ci misterul bucuriei de A FI!
*
O! Dacă aş avea cum să îţi mor şi moartea ta, iubito, dragii mei fii şi nepoţi!
*
Spuneam ieri la Castel. A distra, este a distrage. Deci şi a distruge.
*
Dezgândurat, ca un bătrân uitat, la margini de pădure, aici, la marginea textului...
Aştept să ningă, să ningă !
***
CATRENUL ZERO
Doar dorul doare roditor
Uităm trecutul viitor
Ni-i scris prin vis, după trezire
Şi Răul cel nutrit cu Bine.
***

RAISA BOIANGIU, Hunedoara/ROMÂNIA
PORTRET DE ADOLESCENT
Nu era decât un adolescent
şi avea mustaţăabia vizibilă, ca a ciobănaşului din
,,Mioriţa‖
Avea zâmbet cu coşuri
zâmbet cu dinţi încălecaţi
Promitea ceva: o gingăşie nesperată,
o blândeţe derutantă, o incertitudine,
a fi sau a nu fi-adolescent-pasiunea se simţea în pielea lui
iritată, în gesturile lui bruşte-împingea
uşa şi rămânea mirat în prag.
Mirările lui, fără finalitate,
ca o trezire din vis.

Ferestre tresăreau curentul stârnit
de trupul vijelios alergând.
,,Stai puţin‖.
,,Mai sedzi puţin‖ –Vrei să zici?!
Se aşeza ca sub o criptă, aşteptând revelaţii,
să-i cadă o boltă cu tot cu stele în braţe?!
Privea neliniştit în sus, chiar şi-n încăpere,
-un gest reflex.
,,Ţi-e teamă de ceva?‖
,,O, nu !?‖
-se ruşina, privindu-şi degetele cu unghii
roase, mustind de sânge viu,-dureros de viu:
-adolescentul***

CÂTE-MI SPUI TU CU VORBELE TALE
Câte-mi spui tu cu vorbele tale
mă tapetezi cu ele,
pereţii mei se umplu de sevă.

Câte-mi dăruieşti tu cu gesturile tale:
mă pictezi ,
precum Dali, plus Picasso
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şi eu mai capăt un ochi în inimă
şi vreo doi în splină
şi pot să alerg înspre infernul din mine,
îndurându-l astfel.
Câte-mi dăruieşti tu cu buna ta
voinţă , ducându-mă în spaţii natale,
unde eu trebuia să rămân.
(Dar mormântul vrerilor pe când?)
şi tu îmi mai zici cu acribie netulburată
că pot să fiu unde vreau
cu nebunia din mine şi că pot
s-o dau şi altora-pomadă, nu pomană.

Ceasul tica-tica, oare câţi ani
au trecut de când noi con-vorbim?
Încerc să te re-compun făcutule
din vorbe şi mai puţin din carne-trup
sau carnea ta e din cuvinte –îndestulare
şi foamea din tine dispare
şi din mine iar
În casa trupului meu-tu hrană-binefăcător rug.

***

OVIDIU BĂJAN, România/Franţa
Hunedoreanul, acum în Franţa, Ovidiu BĂJAN rămâne cel mai autentic poet al mişcării literare
umanist- combatante...dinainte şi după 1989..,- cenaclul (judeţean al tineretului) ― Lucian Blaga‖; mia fost şi actor al teatrului poetic, laureat pe ţară, în piesele proprii ― Ultima moarte a lui Avram Iancu‖
şi ― Stele sub pluguri‖...; mi-a fost de-a dreapta în boeme cerchistă, apoi la publicaţiile ce le-am
fondat după 1990; un om cu nume şi prenume parcă predestinate: – Ovidiu ( din Tomis) şi Băjan (
băjenie, la moţi..) – prin cele două volume editate şi tot ce a semnat în revista de faţă, a emigrat, în
1990, în Germania, apoi în Irlanda, actualmente fiind în Franţa. Recitesc ― Clasic şi omăt‖, ― Îngerul
vidanjor‖ şi resimt acel duh patriotic rebel, ce pare a pulsa, energetic subcuantic, prin cuvintele lui,
din munţii sanctuarici ai Hunedoarei... Iată cum, după 24 de ani...,nenumăraţii tineri români,- deseori
fiii sau nepoţii noştri...,- dramatic simptom al dezamăgirii noastre, after the day...lovilution... După 17 ani de editare a
revistei,ambele cărţi sunt oraculare şi ne transmit mesajul inconfundabil al Demnităţii, valorii morale, a inimii româneşti.(
eugen evu).
OVIDIU BĂJAN
(despre exilul de acasă)
Chipuri, atitudini şi idei vulgare
Are scârna iată un destin fecund
Genii mor ucise-n aprobări gregare
A fi om e astăzi element secund

Dacă el consumă sau e consumat
Zeii-s morţi şi totuşi eu îi mai invoc
Inamici sau prieteni nu îi mai disting
Vreau o altă lume fără echivoc
Mâini pline de sânge tandru mă ating.

Scrisul este crimă cu premeditare
Libertatea-i lanţul liber asumat
Nimeni nu mai ştie cu înfiorare

* Hunedoara, 1994
***

DUMITRU ICHIM, Kitchener-Ontario/CANADA
FILĂ DE PROHOD
Numai privirile Mariei
au mai rămas... Îndreptate în sus
ca un apus
ce-ntârzie pe rana
râului
nemângâiată nici de şipot,
nici de copaci oblojită.

Au mai rămas
numai privirile Mamei,
ca un apus,
fără nici o vlagă spre stea,
dibuindu-şi prin ceaţă
zborul albinei din ceară.

Şi sus şi-n inima ei coroana.
Pe sub ea,
printre spicele grâului sfiala petalelor de maci.

Şi a fost seară,
dar abia
după trei nopţi fără de zile
s-a făcut dimineaţă.
***
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NU CUMVA M-O FI NĂSCUT VREO LAMPĂ?
''Să nu te întorci niciodată
cu spatele la soare'',
mi-a zis în faţa lămpii afumate
umbra mea care îmi poartă
vina.
''Dacă nu e nor
s-ar putea să-ţi pună-n spinare
***
EVANGHELIE DE BUNĂVESTIRE
În vremea aceea
era când vorba şi lutul greu
se-ntindeau
să prindă veşnicia.

ori răsăritul de zi,
ori răsăritul de-apus
către tine însuţi să fie dus.
Tu ştii cât de grea e lumina?
Desigur că nu ai de unde.
Tu nu ai fost niciodată
nici cruce şi nici Iisus.
cu cea a mării ce se-ngână,
eşti singura rămasă între fete.
Lui Dumnezeu
de chipu-I scris din om,
mi-a spus că-i este sete.
Vrei tu ca buza Lui
ca pe o floare s-o primeşti
pe-abisul străvezimii tale
de cântec şi fântână?

Trimisul
doar atât grăi către ea:
Maria,
din rubedenia de stea
***
RĂSARE LEBĂDA
- Unde-o fi somnul mai senin?
- În braţele-mi, răspunse-un crin.

- Tu, crin, cu fir subţire scris:
Ce-i dincolo de ce mi-ai zis?

- N-ai înţeles. Somnul uşor cuibul de flutur pe mosor.

- N-ai frică! Deşi sunt ţărână,
arhanghel m-a ţinut în mână.

- Ba ştiu. Petala-mi de velină
E-arcuş spre ultima-ţi aldină.

...răsare lebăda prin tei.
Mi-e dor să beau cântarea ei!
***

CA MUNTELE MĂ SIMT ÎN LUNA MAI
...dar dacă văile aceste,
pline de cuiburi
(şi ele văi rotunde)
se vor gândi în luna mai,
de-atâta cântec
(împletit de păsări
şi de-atâtea flori
cu ochi sfios de mari),
să se întoarcă în poveste?

şi de sărut
sub veacul ce s-ascunde-n clipă?
Ceru-i prea strâmt în scoarţă;
apusul lui
nu-i prea aproape de târziu?
Iar puntea către basm
nici Diogene şi nici Heraclit
nu-l ştiu,
ci numai muntele,
când se-ascunde după nori
cu toată veşnicia strălucind în ochi,
şi-n cele de pe urmă întrebându-L:
Cum o fi, Doamne,
când eşti îndrăgostit?''

''Nicicând, răspuns-au munţii.
Spre unde - născocirea de aripă
scrisă pe plosca nunţii?
Unde
e loc de înălţat,
de-mbrăţişări

***

GEORGE ANCA, Bucureşti/ ROMÂNIA, New
Dehli/INDIA
bhajane
şi eu mă bucur mereu când ne vizitează dumnezeu şi dumnezeu se bucură mereu şi el şi tu şi eu poate mai
repede eu că m-a ajutat dumnezeu mi-a luat-o pe mama la el şi a ajutat-o cu moarte la fel ca pe soldaţii
războaielor săracii noroaielor când era ea credincioasă venea dumnezeu în casă şi ne bucuram mereu când ne vizita dumnezeu
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sion sion şi biblii scrise în carne doina plânse-ni-se catolicei gratia plena ave Maria Magdalena apoi tot nebăuţi trezvie
porumbul scrumului ne fie lumina harului fiind împreunându-i-se ind sion sion şi evanghelii în carne suflet doina ce li-i
să fumăm boieri grofi paşă fără sabie în vlah în foiţă de cămaşă cu tutunul lui alah se deschide uşa intră un băiat la noi în cuşcă
bună vreme moale vintră numără şi ne împuşcă
de câte ori văd o floare de bananier zice nana îmi aduc aminte de domnul sergiu al-george ce mult voia şi el să vadă una şi n-a
văzut niciodată în viaţa lui am văzut una într-un loc plin de mizerii el nu putea să intre acolo m-am dus până la urmă cu bulbul
şi radha dar a doua zi cineva o tăiase am găsit alta dar domnul al-george a plecat
mantre (calea robilor, Delhi, 1982)
***
surya suriu
Surya suriu Sauron juguriu
prin cumulus către Andalo
nespălat de supărare Savitur
kama vama ia-mă yamă a mă
Prenestino ancora voce
în căruţă cu Montale
Val hinotizează soarele să-i spună
şi mai unde ochi de soare
de când îi creşteau şi lui dinţii
***
fervori răscumpărate
fervori răscumpărate Kant
fericirea credinţei
ascunsul pur bură bată
frustrările lui Dumnezeu
depănări redundante
rearanjări de zodii
fler ultime spargeri
nerezistenţa la ore
destul a ajunge
***
nemişcare pe muzică
nemişcare pe muzică de crematoriu
ţi-a crescut părul Bianca
stop emoţional card bodygard
n-o să vină trăiască media
poate veţi fi mai mulţi în Jaipur
călătoare juvenţă hai acolo
acum chiar nu mai e de plecat
gata stop fato se vede ecranul
n-am zis decât Drăghicescu
***
cătuşă prescurtată
cătuşă prescurtată tuşă
păruitoare dracilă racilă
agapele nonşalanţei extra
niciun templu de exemplu
înghiţi în sec lăsata secului
trăgând nădejde o viaţă
nepolitic de abject subiect
soare agăţat în steag atârnat
nu vine cine n-are întremare
***
rejectat divorţ
rejectat divorţ de divorţ rejectat
gâdila aldila ajun cajun cu mere
la vedere sus că fum
niciun ban messere
a divorţat că nu i-a zis
papucii lui Mahmud înapoi
că e frumoasă de ce
vor apărea copiii jos
să fi vorbit ca la culte
***
ne conduse
ne conduse o doamnă Vasili
că tot se uită fetele
până prin Codrii Cosminului
de cu arderea ţăranului
altor revelaţii nesmirnă
fadoarea s-o împrăştia
eşti în cer nume sfinţindu-se
că moartea mai vrea
cum ai scoate un revolver
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***
şi voi
şi voi
şuvoi
Şivo roi

iha
de-a
scena
încovrigată

personaje
comense

***
cei ce
cei ce lucreză fărădelegea
departe răsăriturile de apusuri
apele râurilor veselesc cetatea lui Dumnezeu

stropi-mă-vei cu isop şi mă vei curăţi
mâinile mele au făcut harfa
şi degetele mele au întocmit psaltirea
zilele anilor noştri sunt şaptezeci

că iată întru fărădelegi m-am zămislit
şi în păcate m-a născut maica mea
***

IONUŢ CARAGEA, Oradea/ROMÂNIA,
Motréal/CANADA
SUFLET ZILIER
vă voi spune povestea sufletului
ce-şi poartă sacul de carne în
spate, rîndaş al umbrei
al pămîntului şi constructor de vise

vă voi spune povestea sufletului şomer
cerînd ceva de-ale gurii
la colţul buzelor

vă voi spune povestea sufletului istovit la porţile inimii
cerîndu-şi porţia de fericire
un petec pentru sacul de carne putrezită
să nu miroasă încă a moarte

vă voi spune povestea sufletului aruncat
în sacul fără fund
să nu-l mai găsească nimeni
nici cel mai lacom dintre cei cu mîinile lungi
***

CITATE NOI DE IONUŢ CARAGEA DIN CICLUL „SINDROMUL NEMURIRII”, PARTEA A IV-A
*
Iubirea este precum puiul de pasăre care părăseşte cuibul inimii, încercînd să zboare peste orice prăpastie cu aripile imaginare
ale sufletului.
*
Adevăratul pictor al cuvintelor este acela care îşi face autoportretul cu ochii închişi pe pînza imaculată a sufletului.
*
Nu ai nevoie de aripi pentru a fi un înger şi nici de alţi îngeri pentru a-ţi creşte aripi.
*
Uneori ura este implozia dragostei, cînd sufletul pe care l-ai trimis celui pe care-l iubeşti se loveşte de zidul indiferenţei şi se
întoarce în vidul din tine.
*
Indiferenţa este prăpastia de netrecut între oameni. Deasupra prăpastiei, Dumnezeu încercă să le smulgă un zîmbet, dansînd cu
razele soarelui şi cu norii. Apoi tună, fulgeră şi plînge în toate culorile curcubeului.
*
Oamenii aleargă mereu după tot felul de fantome, fără să ţină cont că umbra, fantoma morţii eterne, îi urmăreşte la tot pasul.
*
Moartea este unica religie a timpului. Toate semnele timpului sînt rugăciuni către întunecata doamnă.
*
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Degeaba vrem ca ceilalţi să ne înţeleagă perfect şi să aibă o impresie cît mai bună despre noi, dacă îi lăsăm să citească numai
anumite capitole, pagini sau citate din cartea vieţii noastre. Oamenii se pot îndrăgosti de noi, dar pentru a ne iubi cu adevărat
trebuie să ne cunoască şi să ne accepte trecutul.
*
Dintre toţi dascălii, durerea este cea mai darnică: dă meditaţii gratuite pentru toţi cei care trec prin examenele necunoscute ale
vieţii.
*
Dacă le spui unora adevărul, îi va durea cel mai tare. Aceştia preferă mai degrabă o minciună. O vor folosi pe post de calmant,
ajutîndu-i "să doarmă" mai bine.
*
Sînt oameni neîmpliniţi care vor să fie cunoscuţi şi apreciaţi pe măsura valorii pe care şi-o atribuie singuri, pentru că această
valoare iluzorie este singura care îi salvează de ghilotina desperaţiei. Problema este că vorbele pe care le folosesc sînt atît de
lipsite de conţinut, încît îi fac să devină eminamente ridicoli.
*
Unii oameni încearcă să pară mai buni şi mai inteligenţi decît sînt, scriind lucruri pe care nu le cred şi nu au apucat să le
trăiască. Dar cît de tragică e soarta lor, cînd cei pe care i-au ademenit într-o relaţie le întorc spatele şi pleacă, arătîndu-le, pe
limba mută a despărţirii, că adevărata iubire nu poate fi cucerită doar de nişte cuvinte frumoase.
*
Oamenii sînt ferestre prin care putem privi gropile, drumurile sau cerul. Pe unele ferestre trebuie să le închidem, pe altele
trebuie să le deschidem larg pentru a adulmeca nemurirea.
*
Timpul - singurul care se poate răzbuna şi după ce îl ucidem. Nu ne rămîne decît să-l domolim cu propriile noastre amintiri,
trezindu-i un vag sentiment de melancolie.
*
Conversaţiile în spaţiul divinului din noi ne pot salva sufletul, dar nu sînt un alibi pentru judecata superficială a oamenilor.
*
Tot ce-a mai rămas între noi este spaţiul aceasta infinit: WorldWideWeb.Vinoacasă.Com
*
Oamenii care fug de singurătate, fug de şansa care li se oferă pentru a găsi răspunsul la întrebările: cine sînt? ce caut? unde
trebuie să ajung? ce mă face cu adevărat fericit? Vorbind la superlativ despre propriile sentimente sau folosind diverse trucuri
care le scot în evidenţă aspectul fizic, ei vor să-i atragă pe alţii care să le ofere răspunsul la aceste întrebări. Puţini sînt cei care
au găsit cele mai importante răspunsuri în singurătate, iar mai apoi au atras, ca nişte magneţi, prin frumuseţea lor interioară,
oameni de aceeaşi valoare.
*
Omul este un bulgăre de pămînt cu suflet nemuritor, lovit de valurile timpului. Pămîntul se erodează zi de zi, devine praf şi
pulbere, dar sufletul este eliberat în universul nemuririi lui.
*
Moartea asta mută ne adulmecă de cînd începe să ne bată inima şi ne hărţuieşte cu fiecare durere pentru a obţine, cu forţa,
notele recviemului universal. Nu se opreşte din hărţuirea ei decît în momentele de maximă tandreţe, dar şi atunci îşi urmăreşte
interesul pe termen lung, aşteptînd noile note ale moştenitorilor. Cînd recviemul universal va fi definitivat, sufletele nu vor mai
coborî pe pămînt, iar Dumnezeu va trebui să compună simfonia nemuritoare a creaţiei.
*
Ionuţ Caragea este unul dintre cei 20 de autori publicaţi în ANTOLOGIA AFORISMULUI ROMÂNESC
CONTEMPORAN (Editura Genesi, Torino, 2013). În iunie 2012, Ionuţ Caragea cîştigă premiul de creativitate la concursul
internaţional "Naji Naaman" cu aforisme din volumul "Dicţionarul suferinţei‖, traduse în limba franceză de Prof. Univ. Dr.
Constantin Frosin.
Biografia autorului :www.ionutcaragea.ro http://usriasi.ro/2013/06/06/caragea-ionut/
***

PAUL SPIRESCU, Adjud/ROMÂNIA
CUM SE MOARE
lui Pablo Neruda, în cer
Pentru că n-am ascultat de porunca
Ta, Doamne,
venită de undeva din lumi interspaţiale,

intertemporale,
într-o noapte în care se tânguiau clopotele de vecernie,
chiar în inima mea, cu limbile lor de venin şi de foc,
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iată c-am început să mor puţin câte puţin,
în fiecare zi şi în fiecare clipă,
risipit prin praful autostrăzilor care vin de nicăieri
şi care nu duc nicăieri...

şi nevinovăţia pruncilor abia evadaţi din închisoarea
pântecului,
puţin câte puţin...
Pentru că toate drumurile mele au fost chiar fără de
întoarcere,
fără de sens şi fără castelul visat de la capătul vremelnic al
lor,
drumuri cumplit războindu-se unul cu altul,
amar intersectându-se şi furându-şi unul altuia hotarele şi
ţintele,
iată că, abia atunci târziu, am început să înţeleg,
puţin câte puţin,
că nu se moare, în lumea aceasta întoarsă pe dos,
decât din ură, din frică sau din prea multă singurătate.

Pentru că mi-am amanetat toate bogăţiile sufletului
şi mi-am jucat la zaruri toate speranţele şi toate disperările
mele,
fără iluzia de a le mai recâştiga vreodată,
pentru că am trecut sfidător pe lângă surâsul nevinovat al
îngerilor
şi-am complotat cu diavolii împotriva lor,
iată c-am început să-mi pierd lumina ochilor,
puterea braţelor
***
ÎNTÂIA ELEGIE DIN REZERVA 13
Medicul mi-a comunicat diagnosticul în limba lui
păsărească
având pesemne grijă să nu înţeleg nimic din toate acestea:
ţin bine minte cum îi zburau cuvintele din gură, ca nişte
cucuvele gălăgioase,
fâlfâindu-şi aripile îndoliate de ţipăt,
ţin bine minte cum îmi treceau vijelios pe lângă timpanele
adormite,
cum se izbeau apoi de ferestrele închise ale camerei
şi geamurile zăngăneau ca la un cutremur devastator:
„abalamida crina crisalida, zeu frumos mergând pe jos,
prins cu fiare la picioare şi cu streche la ureche‖...
cred că-n traducere liberă asta ar fi putut să însemne:

că în curând voi fi liber, liber ca fulgerul pe cerul crăcănat
de iluzii
al lumii,
cred că asta ar fi vrut să-mi spună, că am drumul deschis,
deschis
spre lumea pe care deja o visasem încă din pântecul mamei
„abalamida vida atlantida, lume-n spume, strâmb carâmb
interesul poartă fesul, habarnamul poartă hramul, pălămida
cu hlamida
doamna mea abalamida...‖
cred că asta ar fi vrut să-mi spună!
***

A TREISPREZECEA ELEGIE DIN REZERVA 13
Doctoriţa coboară în fiecare dimineaţă, direct din lună,
pe oscara de-argint căptuşită cu praf de stele şi de
mătrăgună.
Carnea ei fragedă miroase a rouă şi- a ploaie,
a ghiocei de pădure şi a liniştea supremă dintre două
războaie.
Eu îi las mereu deschisă fereastra chiar din mijlocul serii

cu îndemnul încrustat pe perete din Dante Aligheri
„lăsaţi orice speranţă‖: nu-i nici loc şi nici vreme
locuim, vremuim într-un nor de venin şi blesteme
n-avem loc de visat, n-avem timp de poeme
n-are sens să sperăm, n-are rost a ne teme
„lăsaţi orice speranţă‖: nu-i nici loc şi nici vreme!
***

ŞTEFAN DORU DĂNCUŞ, Târgovişte/ROMÂNIA
A TREIA RUGĂCIUNE
Refren: Vai sărmană ţară
În mâinile cui ai ajuns!

Ai pavat istoria română
Tulbură-ne vinul din ulcioare
Somnul mioriţei de la stână

Gol şi fără voi de-această dată
Bateţi câmpii vieţuind normal
Limba noastră prea e maltratată
De stupizi bocanci naţionali

Abonaţi la dreptul de-a fi ţară
Într-o lume stând în legi inerte
Facem precizarea necesară:
Steagul naţional ni-i codrul verde

Tot lucrând la opera completă
Aţi uitat ce-aţi spus iniţial
Prea se joacă ţara la ruletă
De-un sistem politic anormal

Şi jurând deodată pe acesta
Să-mi şoptească sângele din rană
Cât mai valorează-n Budapesta
Pumnul de ţărână transilvană

Frunză verde steagul nostru care
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Ne-au lăsat istoria-mpărţită
Dincolo de Prut avem o soră

Oamenii politici fac avere
Ţara cere întregirea sa
Unii ne-au muşcat din frontiere
Alţii au lăsat să fie-aşa

Doamne, poate eu greşesc cu sete
Poate Tu eşti cel ce vrea aşa
Dar vin tare mulţi să ne îmbete
Distilând alcool din spusa Ta

Nu ne duce Doamne în ispită
Sufletele noastre te imploră
***

ANDREI ZANCA, Heilbronn/GERMANIA
eşarfa tibetană
de ce să-mi propun depărtări
când abisul e în mine umblam
noapte de noapte
şi doar insomnia ferestrelor
mă însoţea, inima
fluturând ca o eşarfă tibetană
de rugă, durerea
o călăuză trezindu-mă
reamintindu-mi drumul Acasă.
ascultam cum se zbate zăpada
printre trunchiuri. apoi, doar tăcerea
în alb-negru ca o reculegere.

acum, e martie şi plouă uşor
şi-n cuibul lor puii îşi înalţă ciocul.
adânc în bezna abisului mă uit
lent inundat de o lumină în faţa căreia
toate cuvintele sunt ninsoare peste ape.
cândva îmi voi întoarce ochii spre nord
ca toţi cei care-şi cunosc dinainte ceasul.
e lesne să crezi în ceea ce poţi zări:
sub fluturele care se lasă peste ea
mâna mea se mistuie
în siaj de lebădă

***
fragilitate
gândul şi inima mea
sunt una azi, mamă
vălul dintre noi, mai subţire
decât aripa de libelă
sunt aici şi tot ce mă înconjoară
depune în clipă mărturia
lăuntrului meu.
îţi simt vederea, cum le simt ochii
altor dispăruţi.
aici sunt mamă, aici unde îmi absolv
viaţa şi moartea zilnică încercînd
să preschimb coşmarul
în compasiune numai iubirea
poate înlesni înţelegerea
adâncind-o încât în fiecare clipă
sunt altul şi acelaşi, nesfârşit de aproape
limpezit, pe potriva transparenţei
din grădina din care ne-am rupt
căutându-ne cu toţii
de atunci unul pe altul.
inima şi gândul meu au fraternizat
într-o viziune fertilă, mamă

doar ea poate mântui
cum fără de vorbă
ne împărtăşim acum, mamă
cum în orice carte
scrisă cu dăruire deplină
te învăluie când o deschizi inima celui
care a scris-o, dincolo de vorbe, totul
într-un sentiment de pădure
ca tot ce mai rămâne acum
înspre zori, pacea. adâncă.
nici o adiere. şi noi atât de fragili.
atât de fragilă viaţa neîncetat
plivită de moarte.
atât de fragile vieţile noastre
tot mai fictive.
orice am face, mereu se insinuează
durerea unei rupturi:
iubirea nu se poate zări.
doar răsfrângerea ei în jur
chiar dacă suntem deja ai morţii
atunci când ne lasă cuvintele, mamă
***

CONSTANTIN STANCU, Haţeg/ROMÂNIA
CAUŢI LOCUL PERFECT: E ULTIMA SĂPTĂMÂNĂ…
săptămână…
Intră-n cetate ducând ziua pe umeri,
împins de vântul răsăritului care-ţi suflă-n cămaşa simplă,
plânge pentru cetate, lacrimile sunt ca gândurile sfinţilor
care aburesc ferestre de sticlă umilă…

Locul unde se poate întâmpla orice,
stai la cină cu prietenii schimbaţi
de adierea vântului,
spune-le cuvinte care au să
înmugurească după această ultimă
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***

NEGULESCU N. NICOLAE, Bucureşti/ROMÂNIA
SUFLETUL OMULUI
Sufletul omului de pământ
e uimit
când aude Ceruri zburând
cu iuţeală cosmică
spre poarta viitorului
Ar vrea şi mirul
lacrimilor lui

revărsat peste marginile
dorului
să-ntâlnească mîngâierea
nevăzutelor lumi
ieşite prin degetul
Soarelui
***

ARMONII ASTRALE
Ţineţi de Cer!

Durerea Pământului
Ehei...pe-aproape
miroase a bătrâneţe
durerea Pământului
Clipe galactice se sting
îşi pierd dintr-odată
văpăile aripilor
în calendarul semnelor
şi lumea păcătoşirii
stârnită de galopul
umbrelor
bea otravă sălbatică
din meandrele somnului

Ţineţi de Cer!vă spun în duhul
celor şapte
genii planetare
din veşnicia lucrurilor;
nu scuturaţi
în vechi oglinzi
aurăria razelor
De-o Eternitate
De-o eternitate privesc
înlăcrimate Cerurile
la umbra lumii
de jos,
adâncită sub dărâmăturile
veacurilor
"Unde eîntreabă Ele
frământate de mirăriceata sacră
dar frageda frumuseţe
a lamurei unduioase
de suflete?
Unde e Omul Universului
cu infinite chipuri
din razele vestitoare
de viaţă,
calea neprihănitei iubiri
şi Biserica limbii pioase?"
Doar duhul ecoului
însingurat
suspină ascuns
călcând pământul

Sărut din Cer
Pictez un sărut
coborât din Cer
în dimineaţa eternă
E fierbinte
de se-nvârte cu mine
centrul lumii
cu muntele razelor...
Mama Muzelor
Pe o mare de flăcări
vine Mama Muzelor
cu multe iubiri
să-mi păstorească
gândul;
o aud profeţind
prin oglinda razelor
din zările lacrimei
Craiova, 8 Februarie, 2014

***
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GABRIELA PACHIA, Timişoara/ROMÂNIA
LIRIDILĂ CU CAMEE
Femeia centrifugalǎ din haremul
cameelor pastelate,
oloagǎ de orfevrier, nǎmornicǎ în
tǎmǎduire,
cu unghiile obliterant înfipte-n
rostire, în carnea paginii,
doamna cu camee vintage, răstignită-n alb de prinţ,
spintecare de fildeş în joviale amiezi şi defilee,
înalţǎ cameleonice poduri spre a traversa neştiinţele toate,
din almanah în almanah îmi intersecteazǎ postavul
destinului,
îmi probeazǎ maramele, esenţele, apostilele, şemineele,
perdelele, nefritele, ghimpii, laurii, siropul de pin, inelarul,
desculţǎ, becarǎ, febrilǎ, necicatrizată, broşteascǎ,
refractantă,
din umbrǎ, din zǎcǎşealǎ, din tren, din plete, din coaste
false,

din coate, din rǎsunǎtor salon de literaturǎ, din tufe de
ceaţǎ,
cu cremeşe imprecizii, cu parmezanul casei, cu dimineţi
noduroase, cu vedenii de cârtiţǎ, cu jumǎtate de gurǎ,
cu lachei cu tot, cu medalioane lirice, cu înfoieri şi-nfolieri,
de pe digul îngust al memoriei — uite karma, nu e karma
—,
de dupǎ obloane, filă cu filă, din faţǎ, pe faţǎ, fǎrǎ faţǎ,
ea nu ştie cǎ seminţele lacrimilor au fost deja aruncate,
cǎ soarta trage bine la ţintǎ, că davele-s înflorieri,
cǎ-n mǎduvǎ se rǎzvrǎtesc lucrurile uitate, înmlăştinate,
abandonate din laşitate, din grabǎ, din iscodiri, din desant,
cǎ, uneori, nu existǎ a doua înflorire, nici ionoterapie,
cǎ lotusul meu are augurale rǎbufniri şi fire de mǎtase...
Se nasc vilele şi mor... Se lustruiesc valurile, comesenii...
„Only through time time is conquered.―
Nici mǎcar nu mǎ mai bântuie verdele livid al făţărniciei,
mă...
***

ADEVĂR CU TREI CUBURI DE GHEAŢĂ
Vitraliul înflăcărat amână ridicarea vălurilor –
mi-e secolul tivit cu geriatrice eufrosine
şi bucuriile-s încifrate în toartele carafelor...
Fac pixului hatârul şi construiesc cetate-n mine
din gândiri ce s-au răzgândit nesfârşiturilor –
firul Naturii ce şerpuia-n cuptorul cu-adenine...

Bem ceaiurile toamnei, aspre ca privirea poemelor,
răsfoind convenţii de sticlă şi mozaic de-amandine...
În noi vâslesc nesomnul norilor şi rădăcinile tenebrelor,
părăluţe-amărâtoare înteţesc nostalgia-n crinoline...
Răzoare de stihuri mărunţesc indiferenţa buzelor –
sideful cardinal s-a-mpăcat cu plecările din sine...

A fost o lebădă cu care n-ai dansat, văluritor,
dar ţi-a ţinut, între rondeluri, loc de Dumnezeu şi de mine
când răstigneai îndoiala şi anagramai marginile
îndepărtărilor,
când vulpile multicolore se rosteau sus şi tare alcaline...
Eu – curcubeu povârnit peste brâul regretelor...
Deschizi uşa spre ţipătul meu interior – e cald şi bine...

Îţi înmânez cifra 7, lume cu destinul frunzelor,
să-ţi pui deoparte stele telurate şi epifaníi catifeline...
Rotesc savanţii teorii piezişe şi prazuri la căpătâiul morilor
cu susan, cu mac, cu cleşti, cu cearceafuri scâlcite de
sulfine,
răstoarnă în decor oraşe mici, anticare, icterul livezilor...
Adevăr va răsufla în heparine şi-n arome-adamantine !
***

ION PACHIA-TATOMIRESCU, Timişoara/ROMÂNIA
Cu domnul Cantemir despre Nichita Stănescu, primul preşedinte
al Republicii Mondiale a Poeziei
Poetul autohton muşcă absolutul în gură de rai, Enciclopedicule,
şi devine nemuritor. Prima oară l-am văzut prin inima peşterii, venind călare pe ursul stelei polare, să
prindă taifunul
de coarne... Pe-un picior de plai, printre flori de os,
l-am zărit apoi rostogolindu-se de trei ori, înrăzărindu-se,
neftinindu-se-n ou de zăpadă cât casa,
proptindu-se-n malul-triunghi,
la cei şase brazi de-ntuneric şi-unul de fulger – brazi-suliţe,
domnule Cantemir... Dar s-a ivit printre cetini
Jumătate-de-Om cu sabie de crom, cu ţeapă de aur în cap,
spre-a-njumătăţi oul: cerul constelat lirosof s-a numit,
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masa pământului – înrădăcinată-ntre ape de-agat –
poet s-a chemat; galaxia de sunete-a cunoscut armonicul număr; sfera cu două gâturi de lebădă-n dans fulguit-a hieroglife
printre fânăriile-raze... Poetul autohton, Enciclopedicule,
stă cu genunchiul drept pe grumazul muntelui Cogaion,
înfiorând caprele negre, florile-de-colţ,
şi-are glezna stângă-nfăşurată-n coada cometei...
Poetul autohton, domnule Cantemir, peregrin în azur,
în liftul curcubeului, s-arată deseori şi ca războinic
împotriva zeilor mişei, înmăciucându-le pădurile din creştet...
În ora de sublim, Enciclopedicule, poetul autohton merge
la lecţia de-anatomie a lui Făt-Frumos – şi, de pe masă,
dintre bisturie cu laser, se-nalţă-ntr-o aripă şi jumătate;
dacă secţionează magnetismul, liniile de forţă desenează Antarctida-i, unde, când scoţi o săgeată şi tragi la-ntâmplare,
pinguinii îşi pun şorţuleţe de purpură –
e semn că poetul autohton trece-n Cuvânt cu neuronii de aur;
dacă atârnă ciocârlii de priviri, ochii lumii învaţă înrăzărirea;
chiar cu auzul înfăşurat în privighetori, mai poate desluşi numărul ce se imprimă-n orele soarelui...
Când aprinzi pasărea Phöenix, afli-n umbra-i, răstignit,
poetul autohton, domnule Cantemir, nou Hristos
purtând coroana cu spinii de jar, cu elitre-flăcări...
Taie cu fierăstrăul, Enciclopedicule, din creştet până-n tălpi,
statuia Înţeleptului Ponto-Dunărean, dezgropată recent,
şi vei găsi într-un auricul poetul autohton, citind
cartea de cristal a Femeii Gânditorului...! Sfâşie ventrele-ceruri –
şi din oglinda baionetei te va-ntâmpina zâmbetul lui...!
Când pana e-n mâna lui, domnule Cantemir, zmulsă din aripa-i,
din adânc vânăt, dă măseaua de minte a limbii tuturor gurilor...
Azi-dimineaţă, m-am uitat printre cumuluşii testamentelor
şi-am zărit poetul autohton, mai iute ca îngerii alergând,
cu gladiole-nrourate pentru stelele din ochii limbii dacoromâne.
Poetul autohton, domnule Cantemir, anulează dictatura aplauzelor sterile şi dirijează satelitul meteorologic
al Edenechitterrei.
16 octombrie 1983
(Ion Pachia-Tatomirescu, din volumul "Bomba cu neuroni", Timisoara, Ed. Aethicus, 1997)
***
DE ANUL NOU, 2014
Marelui Om de Litere Pelasg > Valah, Adrian Botez
spre-a instrui în astă lume-nalţi justiţiari –
eu vă spun asta, nu din extraplata-mi piramidă
şi nici din duzii roşi de-o dinastie de păroas-omidă,
ci dinspre Dacia cu Dac-Pandurii noştri bani,
dorindu-vă, în nou-nemuritor de cogaionic spirit:
LA MULŢI ANI...!

Suntem sub andreic-sfântul semn, suntem deci tari,
un soi de martiri zdraveni, puternici-nenufari –
de-s Scorpioni, Săgetători, pornescu-n Capricorn vânare,
cu puşti de-argint, spre a nutri – şi-n Vărsător – Ideea
Mare,
de-nsămânţat, în plan teluric, spre-a-ndepărta rugina-zare,
spre a dinamita castelele corupţilor miliardari,

Ion Pachia-Tatomirescu,
31 decembrie 2013 (h. 20:10‘),
tot de la piramida extraplată
a Timişoarei
prof. dr. Ion PACHIA-TATOMIRESCU

***
SOGARONSA
(compus din: So-, prima silabă din sonet, + -ga-, prima din gazel, + -ron-, prima din rondel, + -să, ultima din glosă)

Prin sogaronsă este desemnată forma fixă de poezie alcătuită din 16 versuri decasilabice (cu cezura după a şasea
silabă, emistihul-picior-metric fiind zalmoxian-mioritic, cu accentele cele mai puternice pe prima şi pe a cincea silabă, ca în
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balada Pe-o Gură de rai, ori ca în oda eminesciană Ce-ţi doresc eu, ţie, dulce Românie), versuri dispuse în cinci strofe – un
distih, două terţine şi două catrene –, versuri ce au rimă internă în silabele 5 şi 6, iar rimă „terminală― în silabele 11 şi 12, rime
dispuse astfel: a // b – b // a (în distih), a // b – b // a – a // b – a // b (în terţina primă, adică în strofa a II-a), b // a – a // b – c // b
– b // c (în primul catren, adică în strofa a III-a), c // d – d // c – c // d (în terţina a doua, adică în strofa a patra), c // d – d // c – a
// b – a // b (în catrenul al II-lea, adică în strofa a V-a); sogaronsa se deschide cu distihul-frază-poematică având subiect
multiplu, din elemente / figuri ale spaţialităţii „la singular―, şi acordându-se, fireşte, cu predicatul exprimat printr-un verb ce
angajează „pluralitatea respectivelor elemente / figuri―, şi „închizându-se simetric / glosic― cu aceeaşi frază poematică, unde din
subiectul multiplu n-a rămas decât elementul / simbolul cel mai pregnant al spaţialităţii / dinamicii, celelalte devenind
complemente circumstanţiale de loc exprimate prin plural-substantival, şi unde predicatul / verbul se relevă „al singularităţii―
cosmicizate.
Sogaronsa – poezie valaha în forma fixă – schema prozodică
Ø
Ø

Ø
Ø

(-oare /a) // Ø
(-âne /b) // Ø

Ø (-âne /b)
Ø (-oare /a)

Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø

(-oare /a) // Ø
(-âne /b) // Ø
(-oare /a) // Ø

Ø (-âne /b)
Ø (-oare /a)
Ø (-âne /b)

Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø

(-âne /b) // Ø
(-oare /a) // Ø
(-ună / c) // Ø
(-âne /b) // Ø

Ø (-oare /a)
Ø (-âne /b)
Ø (-âne /b)
Ø (-ună / c)

Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø

(-ună / c) // Ø
(-rită / d) // Ø
(-ună / c) // Ø

Ø (-rită / d)
Ø (-ună / c)
Ø (-rită / d)

Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø

(-ună / c) // Ø
(-rită / d) // Ø
(-oare / a) // Ø
(-oare / a) // Ø

Ø (-rită / d)
Ø (-ună / c)
Ø (-âne / b)
Ø (-âne / b).

SOGARONSĂ DE MARTIE
Grea rază din grâne,-n rai-gură-de-floare,
Olt de lăcrămioare perle-aprind în zâne...!

Iar de-arginţi adună ziua-i însorită
şi-n cer de pirită cântecu-i răsună:
prinde-a ei cunună, că-i neţărmurită...!

Cine urcă oare arca-n zări stăpâne,
cine vrea s-amâne fluvii de sudoare,
ninse mări cu moare, gânduri mult-păgâne...?!?

Orga-n seară sună, steaua se mărită,
rochia-i ferită de-ochi de-aur din lună,
Olt de lăcrămioare perle-aprinde-n zâne,
raiuri-guri-de-floare, grele raze-n grâne...

Soarta tot de fân e ― fân de raze-n soare,
sorburi plutitoare, cosmicele frâne...:
de-i de tot nebună, sugrumaţi-o-n brâne,
daţi-o la cadâne ― rană-semilună...!

prof. dr. Ion PACHIA-TATOMIRESCU
***

THEODOR RĂPAN, Bucureşti /ROMÂNIA
SONETUL LVII
se dedică Poetului ADRIAN BOTEZ, întru sfiire!
N-am frică! Doamne, toate-s
Priveşte, însetată e nebuna
petrecute…
Aprindere! Cu imne-ntreţesute
În geamul deznădejdii bate luna,
Văd scorpiile, gurile-s cusute
Cu buze de opal mă cerţi întruna,
Şi n-am curajul să înspin cununa!
Cine-ar putea în somn să mă sărute?
Rămân ce sunt: dulgher, pescar şi gâde
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Acestui secul ce mă vrea pe cruce…
Îmi lepăd ochii! Rogu-Te, nu râde!

Spune-mi şoptit: poteca unde duce?
Theodor Răpan
21.02.2014

Orb de aş fi, iubindu-Te, năuce
Rămâne-vor poftirile! Surâde!
Bucureşti
***
SONETUL LVI
Mai sunt în stare să cerşesc iubire?
O, tolba visului, demult e goală!
Îmi cere carnea astăzi socoteală,
Sângele, putred, doarme-n istovire…

Poveri ce nu le ştiu decât doar ochi-i
Mai duc şi azi clepsidrele tăcerii,
Croind, ascuns, în noapte, mute rochii…
Şi-mi trece viaţa răsturnând imperii
Ce ieri păreau de neatins. Deochi-i
Privesc înspăimântaţi! Să nu te sperii!
..........................................................

Rănit de-o pasăre în zbor, vernală,
Cobor Olimpul în Sonet – smintire!
Îmi ceri, la schimb, să-ţi dau în stăpânire
Cuvintele – himeră triumfală!
***
SONETUL LVIII
Rău înnăscut e-n mine doar Cuvântul
Şi-mi pare criminal – ocrotitorul
Rămâne Duhul orb, întregitorul,
Acestui ev ce-şi leapădă veşmântul!

Destup, nărod, otrăvurile firii,
Acord luminii preţul cel mai mare,
Dar nu-s ferice! Vinul îl beau mirii
Din mâna ce trădatu-m-a, azi, doare!
Istov necununat, noi suntem zbirii!
Din jugul Dragostei n-avem scăpare…

Nu-mi cereţi sufletul! Acum, fuiorul
Va depăna întru sfiire Cântul
Şi înzeit va-ntemniţa descântul
Sibilelor! Călca-va-n gol piciorul?

Th. R.
***

VICTORIA STOIAN, Hunedoara/ROMÂNIA
O MUZICA UITATĂ
Încerc să pun în sunet o
muzică uitată,
Iubită-n Quattrocento,
a-îmbujorat pomeţii
Frumoaselor pe care le-

Să văd cu ochii limpezi, în frunze de topaz,
Mirific încrustate, granate şi rubine.
De Anul Nou, când albul preschimbă pomii-n caier,
Minutele rămase din visul tău şi-al meu
Vor creşte iar cu anul din nou născut din hău
Şi răsfăţat cu jerbe străfulgerate-n aer.
În noaptea-aceea lungă, cu geamuri luminate
Vreau, chipul tău iubite oglinda să-mi arate .
(Din volumul „Spini şi roze‖ - 2005)

au nemurit poeţii;
Acordurile sacre, de n-am să pot vreodată
Să le găsesc, vreau numai să te visez pe tine
În toamnă şi trezită din starea de extaz,
***
DE TINE NICIODATĂ….
De tine niciodată n-am să mă pot desprinde,
Nici iedera nu strânge mai tare-n braţe zidul,
Mă-nchin la necuprinsu-ţi ce umple-n slavă vidul,
Cum locul gol din lucruri, nefiinţa o cuprinde.
Pierdută-n nebunia cuvintelor proscrise,
Cu ochii orbi, caut ghemul cu fir îndrumător;
Din labirint, vreodată, în iad să nu cobor,
Alung din mine versuri de poezii nescrise.
Ispitele mă-încearcă cu limbi de foc, iar îngeri
***

Căzuţi de mult din ceruri, s-au cocoţat în meri
Cu pârguite fructe; sunt astăzi cea de ieri,
Dar cea de mâine, gândul îl va schimba în plângeri.
Râd şerpi frumoşi, cu solzii din aur egiptean,
Tu, mă goneşti din raiu-ţi în fiecare an.
(Din volumul „Spini şi roze‖ - 2005)
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DULCINEEA CĂTRE DON QUIJOTE
Am pus pentru tine la geam, violete de Parma,
Le iubeşti şi poate cu ochii cei noi, le şi vezi,
Eu nu mai am aripi să zbor, de când ai plecat, nu mă crezi?
Mă ţine pământul captivă, mă-nlănţuie Karma.
Sunt toate la fel, cum le ştii, ore lipsite de rost,
Papucii de casă, halatul, poeme cu haz de Villon,
Onoarea, iubirea, credinţa sunt trepte, hispanice Don,
Urcate de sfinţii, ce ruga o-nalţă în zile de post.
Sunt eu, Dulcineea cu mintea pierdută în nori,
Tresar, Rosalinda nechează, visează o apă,

Deşertul - în pliuri, o oază, o vede şi iată se-adapă,
Miros de putrede alge în aer, în cute, în pori...
Dezordinea este stăpână, ocupă tot spaţiul curbat,
O gaură neagră te-nghite, iar vîntul se zbate turbat...
(Din volumul „Escală în timp hărăzit‖ - 2009)

***

CEZARINA ADAMESCU, Galaţi/ROMÂNIA
CA O PASĂRE IBIS… sau NICHITA, AZI…. (Omagiu)
*Soarele a izbucnit în lacrimi şi strigă la caii căzând în genunchi, spumegând sub zăbale sticloase…
*O aşchie de cer mi se propteşte-n privire ca o scamă subţire de nor în care cândva mi-am înfăşat copiii
tristeţii…
*Cu fildeşul ei preţios, tăcerea, tandru zâmbind, mă sugrumă…
*Ah, ce clipe flămânde! Aerul dintre ele mă frige şi-n timp ce mă împuţinez, alăptându-te, dintr-un izvor fermecat se alcătuie
conturul unei stele lăuntrice…
*Ah, cum te iubeau iubitele, stelele! Şi cum se-nvârteau în jocul lor vesel, nebunele, ielele!
*Stăteai răstignit între stele şi zâne şi-ai adormit cu trupul lungit, aburit pe zăpada scrijelată cu nuduri păgâne…
*Cu fiecare bătaie de inimă te îndepărtezi de propria-ţi naştere.
*Legat fedeleş de o rună, cu frânghii de raze adormi cu obrazul pe lună…
*Doar cuvântul eternizează secunda. Carnea cuvântului (des)trupat sfârâie în flăcări pe rug cutremurând cerul cu vâlvătăile
vârstei…
*Hai să aprindem măcar o candelă sfântă pe inima lui devenită altar…
*Luno, tu, mă-nebuneşti, nebuno! Alungă-te în ninsoare, lună, căci mă doare lumina ta rece şi înfricoşătoare şi aura ta de
paloare.
*Lună-mpărată, faţa ta mutilată, îmi trage ochiul pe roată…
*În vitraliu se aprinde brusc o lumânare sfinţită, proiectând în unghere o umbră împuşcată în frunte…
*În fiecare noapte te smulg din inima mea. În fiecare dimineaţă eşti iarăşi acolo.
*În fiecare anotimp sufletul tău mă ceartă că m-am lăsat crucificată de stele, în poartă…
*Pe aerul rece trupul tău închipuia o cruce; erai crucificat pe lumină ca pe foaia de scris, o aldină…
*Cuvântul precum corbul dezlănţuit îţi ciugulea din suflet, aruncându-ţi dumicaţii-n zenit…
*Din rai se auzea respiratul de cai; din purgator curgea cenuşă şi lavă iar din infernul portocaliu, o gură hulpavă înghiţea tot: şi
lacrima înnodată precum o stea căzută în inima mea, răsărind pe măsură ce apunea…
*Retină, iris de cuvânt din care primăvara bei pământ albit de flori de tei…
*Sânge de infinit cu stele – globule, niciodată puţine, niciodată destule…
*Plasma luminii coboară prin frigul cuvintelor calde ca printr-un canion inundat de singurătate…
*Ar fi trebuit să ne bucurăm de nevăzut, de nevăzutul din trecere, când timpul stă sabie, gata să secere.
*Păsările te împing şi te zboară fără zăbavă. Lumina te naşte din nou, murindu-te, licurindu-te insesizabil…
*Se doare pe sine cuvântul, se doare lumina. Sufletul se doare pe sine, când fără de margini e vina.
*Pe sine se doare şi amintirea şi stelele însele, pe ele se dor în lupta cu nemărginirea.
*Cuvântule, cât mă duru că nu m-ai născut tu! Şi pentru orişice literă moartă, cuvântule, mă iartă!...
*De ce spui că nu poţi sta drept când pământul şi cerul te sprijină?
*Cum poţi să te ascunzi de lumina plângând, când te sprijini pe propriul cuvânt, pe piatra tăcând, pe vânt….
*Ah, cum ne mai izbeam de întunericul vibrând!
*Mă regăsisem în tine şi tu te regăsiseşi în mine, prin dăruirea de cuvânt ieşind din sine…
*Te simţeai locuit, mă simţeam locuită de sunete. Jumătatea mea şi jumătatea ta de măr ionathan se izbiseră, depărtându-se
imediat una de cealaltă şi-acum asistau neputincioase la ceremonia de aprindere-a rugurilor…
*Mi-e iarnă şi ning de Nichita şi-un duh angelic mă fură, mă bate cu fluturi pe gură, cu nemiluita.
*Să mori, mă gândesc uneori e ca şi cum ai naşte un cântec de lebădă argintie, să naşti stele-n dureri, să le azvârli de nu-ştiuunde spre nicăieri…
*Merinde să-ţi fiu de-aş putea, o, rănită pasăre, de mine însămi adusă pe lume, jefuită de aer, jefuită de aer…
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*L-am văzut cum se-nălţa, se-nălţa, în timp ce în pământ cobora. Eu l-am văzut înviind în timp ce murea.
*L-am văzut cum cu ochii închişi ne privea. Şi cum, de atâta privire, îl durea sufletul până la os…
*Nimeni nu-ţi ştie candorile, cântecul trist pe care-l cânţi doar la vreme de bucurie.
*Şi cu cât se depărta devenea în mine prezent, imanent, ca un spirit înalt cu străluciri de nevină ce flutură larg, corăbii întregi de
lumină…
*Ce adiere! Ce sfânt miros de piele de Făt-Frumos trecând dureros din tăcere-n tăcere prin aerul majestuos…
*Încet-încet, tăcerea s-a îndrăgostit de poet şi-acum suie spre inima lui, bătută în cui…
*Zori de an era surâsul lui diafan înhămat la o lectică fermecată. Şi a plecat brusc într-o ţară îndepărtată.
*Sfântă mireasmă era amintirea ce te-nvăluia ca un şal peste umerii goi, aşa cum te-nvăluie sfinţii cu privirile lor, din
catapeteasmă.
*Un cântec de înger cărunt se auzea în surdină.
*El însuşi era, se năştea din ce-a fost: un cântec prelung de nibelung transpus în starea de binecuvântată Lumină…
***

IOANA SPUPARU, Bucureşti/ROMÂNIA
CU GÂNDUL, CU VORBA, CU FAPTA...
Izbindu-mă de ecoul
gândurilor mele,
M-am oprit la
poalele muntelui,
Pregătindu-mă să şterg
urmele tălpilor

cu lacrimile mele
Treptele pe care
trebuie să le urc.
Ca să pot privi
înapoi, cu îngăduinţă...
*
Văzând culorile
faptelor mele.
Am îngenunchiat
cu smerenie...
Căinţa şi rugăciunea
să-mi spună când
a sosit timpul să bat
la Uşa Templului,
ca să mi se deschidă...

însângerate de spini.
Ca să nu mai găsesc
drumul înapoi...
*
Auzind durerea
vorbelor mele,
M-am oprit la
poalele Templului,
Pregătindu-mă să spăl
***
BALADA COPILULUI PĂRĂSIT
Ziuă primenită,
De Timp asmuţită,
De Zori însoţită,
De Soare iubită,
De CER dăruită.

Pe la Prânzişor,
Pe Cer fără nor,
Trecea Barza-n zbor.
Şi măre-auzind
Copilaş plângând,
Văzduh răsunând,
Pământ suspinând,

Sub un Dud bătrân,
Pruncuşor de sân,
Cu drag alăptat,
Cu grijă-nfăşat,
Doarme liniştit
De Îngeri păzit.

De sus a privit,
Măre c-a zărit,
Cum dintr-un tufiş,
A pornit târâş
Şarpe gălbior,
La trup mărişor.
Din ochi scânteia,
Din limbi şuiera,
Simţind de departe
Pruncuşor de lapte.

E prea mititel,
N-are ştire el,
Că l-a părăsit
Chiar din Răsărit,
Mamă nenuntită
Din Drag păcălită,
De Lume vorbită,
De Părinţi urâtă.

Flori se răzvrăteau,

39

Vrăbii se-agitau,
In cor ciripeau.
Ajutor cereau.

Cine alerga?
Cine suspina?
Mamă nenuntită,
Din Drag păcălită,
De Lume vorbită,
De Părinţi urâtă.
Mânată de Dor
De-al ei Pruncuşor.

Barza s-a lăsat
Într-un zbor rotat,
Şarpele de cap
Când a apucat
Pe loc l-a mâncat
Pruncul a salvat.

În braţe l-a luat
Şi l-a alăptat,
Cu el a plecat.
Soarta şi-a urmat.

Pe câmpia lată,
De soare scăldată,
***

KOSTA VIANU / OCTAVIAN CONSTANTINESCU,
Buzău/ROMÂNIA
ZADARNIC
Se făcea că-mi înfloreşte
Floarea cerului pe deşte
Picur lin

Supt cereasca, grea tipsie
mi-o căzneam
îngerul, ce-n darn se zbate
drumul bun
să mi-l arate
mă mai rabdă
mă mai poate
aştepta
numai firea mea lumească
iarba cerului s-o pască
n-ar putea.

Ca un soare levantin
Se făcea că-n vis pluteam
Boabă mică de tămâie
În lumina amăruie
De haram
În zadarnică urnire
Firea grea şi pământie
***
LUMINI DE TOAMNĂ
(fiicei mele)
Să nu mă mai aştepţi,
Mă cheam-o doamnă
Într-un castel de brume şi mangal
Cu aerul fatidic şi fatal
Al plopilor încremeniţi în toamnă
Cărări de flori firave m-or petrece
Cu pale amintiri din veri trecute
Pe când puterea iernii îşi ascute
Tăişul spadei, luminos de rece
Tu să nu plângi, iubito,
Când, din hău,

Ecoul ţi-o aduce trista veste
Mai sunt culori, şi dragoste mai este,
Nu se termin-acum poemul tău
Mai bine, din fuioare de lumină
Amestecate trist în ochii tăi
Fă-mi punte peste veşnicele văi
Spre fruntea ta curată şi senină
Aşa voi fi, şi voi veni aşa
Ca un sărut suav, pe fruntea ta…

***
OAMENI...
Oamenii din copilăria mea erau, parcă, altfel decât cei de azi. Poate unde ceaţa amintirii mă împiedică pe mine să-i mai văd aşa
de clar, poate unde mintea mea, pervertită de prea multe minuni aşteptate, dar neîntâmplate, mi-i aşează în lumina unei altfel de
lumi, nu aşa de vie, dar nu neapărat mai puţin frumoasă. Nu era la noi în sat nici curent electric, nu ne atinsese boala
colectivizării, oamenii trăiau, săracii de ei, fiecare de pe urma a ceea ce ştia să facă, poate de aceea existau mai puţine diferenţe
economice vizibile, între ei. Frica de a nu-i idealiza, ca pe nişte modele, mă face să nu aduc prea mult vorba despre cât de
frumoşi vor fi fost, dar nu pot să nu-mi amintesc cât erau de vii şi de tari, în scepticismul acela al lor, sănătos, ţărănesc, cu care
întâmpinau orice lucru prea nou, orice sminteală, nu cu rigiditate obtuză, dar cu un soi de detaşare veselă, de orice nu le
aparţinea.
Existau, desigur, oameni de toate felurile. Cei care mi-au marcat existenţa îmi sunt, însă, cei mai aproape şi n-am cum să-i uit.
Era cam prin martie, fusesem cu pluguşorul şi, din banii strânşi, îmi cumpărasem un cuţitaş, cu mâner de lemn, cu care mă
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jucam toată ziua, cioplind te miri ce beţe, aruncând la ţintă în gard, ca unul căruia nu-i văzuseră ochii jucării mai adevărate.
Tocmai se umpluseră gardurile satului cu afişe, care anunţau recentele alegeri, tema pe care comuniştii făceau un nemaipomenit
tapaj, deşi partidul era unic, aşa că nu prea aveai ce alege. Dar nu înţelegeam eu pe atunci asemenea chestii. Mie îmi plăcea
cum fâşâia cuţitaşul, când dădeam cu el printre stinghiile gardului, peste afiş. Aşa că, împreună cu alt băiat, am `isprăvit` repede
toate gardurile de pe lângă casa noastră, când m-am simţit luat de ureche de mâna cuiva. Prins cu „operaţiunea‖, nu observasem
Gaz-ul cu doi securişti, care se apropiase de locul isprăvii. Ne-au dus la Sfatul Popular – cum i se spunea pe atunci primăriei
din zilele noastre – şi, la început, ne-au dat câte o bomboană, ca să spunem cine ne-a învăţat. Nu ne învăţase nimeni, dar numai
noi ştiam asta, iar celălalt băiat „s-a scos‖ repede, spunând că eu l-aş fi învăţat, ceea ce nici nu era departe de adevăr: bietul de
el mă imitase, că doar eu începusem! A urmat o palmă straşnică, pe care unul dintre cei doi securişti mi-a tras-o, apoi o
înjurătură şi obsesiva, de acum, întrebare -„cine te-a învăţat?”, la care chiar nu aveam alt răspuns decât cel de până atunci,
adică nu mă învăţase nimeni. Alte palme n-am mai primit, pentru că îngerul meu păzitor a apărut în persoana lui `nea
Gheorghe, îngrijitorul, omul de serviciu şi paznicul şcolii şi al primăriei, care a rostit o formulă cu adevărat salvatoare, şi pentru
mine, şi pentru cei doi anchetatori:
`-Lăsaţi-l dracului, tovarişe, că mă duc io acuma la tac-su, să-mi dea o găleată şi niscai făină. Afişe avem puzderie, şi ca
drept pedeapsă, să meargă el cu mine, să lipim altele la loc!`
Anchetatorul, sau ce dracu' o fi fost, a tresărit - ca şi când ideea asta i se părea singura soluţie de ieşire, dintr-o chestie care,
vedeam bine, nu-i convenea nici lui. El avea nevoie de un vinovat adult, nu de un rahat cu ochi, pe care să-l bată până l-o
omorî, cum eram eu şi cum îmi spusese chiar el ca aş fi. `Nea Gheorghe nu era, în niciun caz, nici prieten cu mine sau cu tata,
nici rudă cu noi, dar bunul lui simţ a acţionat salvator, altfel, cine ştie ce urmări ar fi putut avea isprava mea, pentru mine
nevinovată, dar, pentru alţii, un adevărat atentat.
Asemenea inşi, fără multă carte, dar cu înţelepciune, sau măcar isteţime nativă, erau mulţi, pe unii am avut dreptul să-i uit,
poate, dar nu şi pe dogarul satului, `nea Pompilică, un tip cu un umor stenic, cum rar am mai întâlnit. `Nea Pompilică vorbea
arareori serios, uneori nici în treburile meseriei lui nu se putea abţine de la glume. Era celebru pentru felul în care ştia să-şi facă
meseria, din mâinile lui ieşeau butoaie, putini sau „tăcitori‖ (căzi de lemn, în care se păstrau varza, prunele pentru ţuică etc.)
fără cusur, căci meseria lui era printre cele câteva îngăduite de stăpânire. Tatii, spre exemplu, nu i se mai permitea să facă pâine
şi s-o vândă, deşi pâine nu se găsea nici la stat`, decât pe cartelă. Croitorul, fierarul, tinichigiul, însă, puteau să-şi vadă, linistiţi,
de meseria lor, erau aşa-zişi „mici meseriaşi‖. Astfel că puteai să te duci, de pildă, la `nea Pompilică, şi să-i comanzi o putină
sau un butoi de atâtea vedre, iar el să-ţi spună când o să fie gata şi cât o să te coste, să-i laşi chiar un avans, iar dacă erai om de
omenie, să-l inviţi chiar la mat`, ca să beţi împreună aldămaşul, un fel de contract nescris, ca o garanţie că părţile n-au să uite
înţelegerea şi vor duce la îndeplinire, ce-i revenea fiecăruia.
Cleanţa era şi puţin şchioapă şi oleacă peltică, şi niţeluş naivă, aşa că `nea Pompilică s-a simţit ispitit să-i facă o putina mai
aparte. „-Ce pui în ea, fa, Cleanţo?” - a întrebat-o, deşi n-avea de ce, femeia putea să pună ce-ar fi vrut, că doar era putina ei.
„-Varză, `nea Pompilică, varză pui, bre, da`, cât îmi iei?‖ „- Atât‖. Zis şi făcut, la ziua stabilită a venit femeia, i-a plătit, a luat
putina şi, până seara, a şi fost îndărăt, ca să se plângă că nu o poate folosi, curge zeama din ea! „-De, neică, io te-am întrebat ce
pui în ea, şi mi-ai răspuns că varză, nu ţine varza în ea?‖ Bineinteles că, mai pe urmă, i-o fi păpurit femeii putina, ca să poată
pune în ea varza la murat, cum o pune toată lumea, dar întâmplarea a rămas de pomină, ca multe altele, pe care le-am văzut cu
ochii, sau le-am aflat de la alţii.
Aşa, de pildă, îmi amintesc de ziua când vecinul Coriţă îl adusese pe nea Vasile tinichigiul, poreclit `Bursuc`, pentru că era mic
şi îndesat, ca să-i repare acoperişul casei. Omul se suise pe acoperişul casei vecinului şi-şi vedea de treabă. Trecând pe lângă
casa lui nea Coriţă, dogarul l-a strigat, ca şi când i-ar fi făcut un reproş: „-Ce dracu', bă, Coriţă, n-ai mai aşteptat să strângi un
ban, ca să pui un meşter să-ţi puie tabla pe casa?‖, la care i-a răspuns, însă, tinichigiul, aparent foarte binevoitor şi aproape
politicos: „-Nu, nu, dumneavoastra n-aveţi treabă acilea, un piculeţ mai la vale şi pă mâna stânga‖ - adică, tocmai unde era
cimitirul satului.
Alte spuse de-ale lui `nea Pompilica îmi erau mai greu de înţeles, copil cum eram, la vremea aceea, iar dacă o întrebam pe
mama, nici ea nu mă lămurea, astfel că abia mai târziu am priceput rostul unor dialoguri aproape absurde. Tocmai când se
întâmpla să treacă pe drum câte o fată mare, frumuşică, curaţică, bună de măritat, fie că era vară, fie alt timp, Coinac îl striga,
de peste drum, pe `nea Pompilică aşa, ca din întâmplare, ca să-l întrebe:
„-Ai prăşit porumbul, `nea Pompilică?
-L-am prăşit, taică, l-am prăşit, l-am ogorât acuma, numai din cules dacă nu l-oi strica!‖, venea răspunsul. Voia adică să
spună, pe ocolite, caă fata trebuia să aibă grijă, să nu i se întâmple cine ştie ce, tocmai acum, când i se apropia sorocul
măritişului.
Tanti Filica, poreclită `Ţiganca`, pentru tenul ei mai închis, mi-a povestit odată o alta întâmplare de pomină, al cărei protagonist
a fost tot `nea Pompilică, Dumnezeu să-l odihnească şi să-l ierte, pentru toate ale lui. Imediat ce s-a terminat războiul, România
a trebuit să plăteasca ruşilor fel de fel de despăgubiri, reale sau închipuite, una din ele fiind obligaţia de a returna mii de vaci, pe
care primarii le declarau `vaci de Transnistria`, scriindu-l mai înainte pe proprietar pe un fel de tabele de rechizitţie şi venind,
mai pe urmă, să-i ia omului vaca din bătătură, când venea camionul `de la raion`. Aşa că expresia `a scrie pe cineva` căpătase
un înţeles sinistru, scrisul fiind ceva de ocolit, pentru că putea să aibă consecinţe neplăcute. Aşa de tare era înfipt în mintea
oamenilor acest adevăr, dureros pentru mulţi, încât i-a mai oferit dogarului un prilej de glumă - nu prea de soi, aş zice...
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„-Tocmai trecea primul sârb (vânzător de zarzavat, care trecea cu căruţa plină de roşii, ardei, sau alte legume de sezon),
pentru prima dată după război, şi muierile tăbărâsera pe el, care mai de care”, povestea tanti Filica, „şi numai ce-l văz pă
`nea Pompilică în uliţă, cu deştu-ntins spre ăla, şi zicând: <<-Dumitale, cum îţi spune, ca să te scriu!>>. `Dracu` a mai stat
atuncea să mai vânză ceva, că sârbul a dat bice cailor şi a plecat ca din puşcă, fără să-i pese, putea să le treacă la alea cu
roata căruţei peste picere, da` ticălosul de `nea Pompilică râdea de să cutremura carnea pă el, parcă făcuse cine ştie ce
ispravă!`
...Asemenea oameni trăiau pe atunci. Erau, desigur, destui ticăloşi, unii pe care chiar nu i-am uitat, pentru grozăviile de care
erau în stare. Dar parcă tot `nea Pompilică, săracul, ar binemerita de la condeiul meu nepriceput, oleacă de aducere aminte...
***

VIOREL SAVIN, Bacău/ROMÂNIA
STRIGĂT (5)
!
cu mâna întinsă merg printre voi:
„daţi-mi o fărâmă
de iubire
vă rog…!‖

mă întorc
acasă
cu buzunarele burduşite
de înjurături
uimitor de frumoase

în fiecare seară
!
***

ION URDĂ, Hunedoara/ROMÂNIA
SÂNGELE LUI ISUS
- Bunuţu‘ meu, de ce, de Paşte,
Acolo nu l-a mai găsit
Şi nu ştia-ncotro s-apuce
Căci pe Isus l-au chinuit
Şi-n cuie l-au bătut pe cruce.

Ieri, nepoţelul m-a-ntrebat,
Ciocnim cu ouă înroşite
Zicând: „- Hristos a înviat!‖?

În lacrimi Maica Sfântă-a stat
La ale Fiului picioare
Şi, din greşeală, a lăsat
Sub cruce, coşul cu mâncare.

- Copilul meu, Isus cel Sfânt,
Născutul Maicii Preacurate,
A fost trimis pe-acest pământ
Să şteargă-a lumii vechi păcate.

Şi-a sângerat Isus cel blând
În stropi ca boabele de rouă,
Iar sângele Lui, şiroind,
A înroşit câteva ouă.

Pe când Fiul lui Dumnezeu
Ca Fiu al Omului trăia

Şi-aşa, sub cruce, cum erau
Cu sânge ouăle-nroşite
Lumină sfântă revărsau
Pe sufletele chinuite.

Împărtăşind din Duhul Său
Şi arătându-şi Slava Sa,

Şi toţi cei care le-au atins
Cu degete tremurătoare
Cu pace sufletul şi-au nins
Şi-au căpătat credinţă tare.

Preoţii mari l-au pizmuit
Şi-apoi, trădat de al său frate,
În temniţă l-au azvârlit
Şi-au judecat cu nedreptate.

De-atunci, de ziua Învierii
Oamenii ouă înroşesc
Cu bucuria primăverii
Pentru tot neamul creştinesc.

Ştiindu-şi fiul judecat
Maria, mamă iubitoare,
C-un coş de hrană a plecat
Pentru Isus la închisoare.
***
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STELUŢA
Aseară când mi-mpodobeam

El s-a născut în loc stingher,
Pe fân în peştera jilavă,
Dar îngerii, venind din cer,
I-au înălţat cântări de slavă.

Brăduţul pentru sărbătoare
Cu-o rază mi-a bătut în geam
O stea micuţă, călătoare.

Şi magii care au umblat
Drum lung, cu sora mea mai mare,
La Pruncul Sfânt s-au închinat
Cu daruri ca de sărbătoare.

Eu i-am deschis, puţin mirat,
Iar ea, păşind cu îndrăzneală,
Într-o clipită s-a urcat
În bradul meu plin de beteală.

Păstorii-n grabă au venit
Aflând preaminunata veste,
Cununi de flori au împletit
Fiului Proniei Celeste.

S-a luminat întreaga casă
De o lumină îngerească
Şi steaua, cu voce duioasă,
A început să povestească:
-

Şi toţi de-acolo au văzut
Minunea cea Dumnezeiască,
Pe Pruncul Sfânt ce s-a născut
Lumea de rău s-o mântuiască.

Eu am venit, copile drag,
Să-ţi spun povestea minunată
Pe care-o ştiu de la un mag,
«Isus şi Maica Preacurată».

– Să ştii, copile drag al meu,
Isus, în astă noapte, vine
Din dragostea lui Dumnezeu
Ce se revarsă peste tine,

Călătorind la Bethleem
Iosif şi Fecioara Maria
Domnul a vrut ca să-l vedem
Pe Pruncul Sfânt Isus – Mesia.

Şi eşti dator să-i dăruieşti
Aceeaşi Dragoste curată,
Prin Duhul Sfânt să te-mplineşti
În lumea asta minunată.
***

FLORINEL AGAFIŢEI, Focşani/ROMÂNIA
(continuare din numărul trecut)
― Care poveste, domnule? Eu îţi spun ce-am păţit personal, iar dumneata crezi că asişti la poveşti de
gura sobei? Pentru Dumnezeu, dacă ştiam, mai bine nu-mi pierdeam timpul cu dumneata. Mai bine
plec într-ale mele.
Şi se ridică, destul de vioi, vrând să plece.
― Stai aşa, moş Pavele, stai aşa! Am greşit, n-am avut nici un moment intenţia să jignesc; serios, mi-a
scăpat involuntar.Spune, te rog, mai departe, nu mă lăsa aşa, cu nodul în gât! Trebuie să ştiu ce s-a
întâmplat mai departe!
Bătrânul se ridică. Măsură zarea cu priviri enigmatice... I se păru un mag venit din vremuri străvechi.
Se simţi mic, neînsemnat, în faţa celui care trăise experienţe uluitoare.
Sigur, el nu le va trăi vreodată...
Urmărise toată viaţa o experienţă covârşitoare, de nu, aproape fatală, menită a-i fi sursă de inspiraţie în vederea scrierii cărţii
totale. Cartea absolută, asta urmărea, dar nu reuşise până acum decât să se afle în treabă, să stea amestecat printre scriitori, să
bea la aceeaşi masă cu ei din când în când un pahar de vin şi să se retragă în bârlogul lui, pentru a cloci nu ştiu ce nuvelă
searbădă ori roman în care personajele erau lipsite de tuşă, închipuind dialoguri fără nuanţe, fără substanţă. Pur şi simplu,
cuvinte aşezate pe hârtie. Pe hârtie de bună calitate!
Se ura pentru asta. Scria şi scrisese, mai totdeauna din cărţi, nefiindu-i câtuşi de puţin jenă de vorba celebră „cărţile se scriu din
cărţi‖. Scrisese mult în anii din urmă; devenise, oarecum, cunoscut. Lumea îl saluta pe stradă.
Alţii îl urau pentru facilul succes de scenă, în vreme ce restul celor pe care-i ştia ca buni amici, în faţă îi strângeau mâna, iar
prin spate îl bârfeau cu maximă invidie, ca treaba să fie completă, cercul închis.
Aşa nu mai putea continua. Simţea că se sufocă. Simţea că trebuie să plece, să fugă, să evadeze, deşi ştia că până la urmă ar fi
putut să eşueze la fel de glorios ca şi când n-ar fi mişcat nici un deget. Venise la mare minţind la Uniune, depunând un plan fals
al unui viitor roman, în speranţa că, dacă va sta o lună de zile pe litoralul însorit, se va întâmpla ceva menit a declanşa resortul
interior, creator aparte, pe care credea că-l mai are.
Tocmai de aceea se ruga de bătrân să-şi continue povestirea. Abia mai sufla, aşteptând ca pescarul cu alură de iluzionist ieşit la
pensie, să-şi deruleze gândurile cu voce tare. Într-un târziu, bătrânul se întoarse către el şi rosti:
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― În curând se face de prânz. Poate ar fi mai bine să mergem la dumneata, la vilă. Pe drum am să-ţi povestesc ce s-a
mai întâmplat.
― De acord, zise, gândind că bătrânului i s-a făcut, probabil, sete.
Se ridică şi porni alături de acesta. Bătrânul oftă prelung şi întoarse, din nou, privirea către mare, rostind:
― De acolo, de undeva, a venit ea!
― Care ea, întrebă, fără să se abţină.
― Ea, sirena!
Scriitorul nu mai spuse nimic; se retrăsese în carapacea de melc ascultător şi aştepta, forţându-şi memoria la limită, pentru a
reţine fiecare detaliu al povestirii.
― După cum ziceam; atunci a apărut ea, sirena...
Bătrânul propti privirea sfidătoare drept în ochii scriitorului care, din reflex, ar fi dorit să mai pună o întrebare.
Privirea bătrânului îl determină să închidă gura şi să asculte. Îşi promisese, totodată, să tacă până vor ajunge în cameră, iar
bătrânul va fi terminat de spus tot ce avea de spus. Un guşter de smarald le tăie calea, furişându-se sub frunzele castanii ce
mărgineau drumul.
Cosaşii tocau mărunt, printre ierburi zburlite de-un vânt iscat nu se ştie de unde.
― S-a apropiat de mine - continuă pescarul, cu chip crunt. A ieşit pe mal. Era cea mai frumoasă fată pe care o văzusem
vreodată. Nu ştia a vorbi, ci doar scotea nişte sunete triste, de animal hăituit. Trupu-i era rece. Parcă nu avea sânge; numai când
stătea la soare se încălzea şi devenea vioaie. Atunci se apuca de năzbâtii. Aşa credeam eu; că sunt năzbâtii. ― Ce făcea? nu se
putu abţine, scriitorul.
― Pur şi simplu, mă trăgea de nas când dormeam!
― Aha, făcu scriitorul, din ce în ce mai uimit.
― A stat cu mine o vreme, apoi a dispărut. Pentru o clipă, am crezut că n-am s-o mai văd niciodată, dar n-a fost aşa. S-a întors
imediat cu doi peşti mari, pe care i-a aruncat pe mal. Eram flămând, lipsit de puteri. Nu ştiam cum să-i mulţumesc, aşa că i-am
făcut semn cu mâna, în timp ce se depărta. Mi-a făcut şi ea, dar fără să ştie ce înseamnă gestul. Abia mai târziu am aflat că nu
făcea decât să copieze gesturile mele, fără a le pătrunde semnificaţiile. Mi-a luat o vreme să o pricep în tot ce făcea, pentru că
nu vorbea, nu-mi cunoştea graiul şi comunicarea între noi era
aproape imposibilă. Totuşi, am reuşit să-i explic ce înseamnă a-ţi lua rămas bun de la cineva, să ceri voie pentru a face un lucru,
că avem nume. Pe ea am numit-o simplu: Nerisa... Au trecut, de la prima întâlnire, trei săptămâni, până s-o văd din nou. Au fost
săptămâni cu soare deplin, în care, din câte mi-am dat seama - cu mintea mea de pământean, nu de om care trăieşte în adâncuri
- era periculos să se arate în deplina lumină a soarelui, căci asta i-ar fi pus viaţa în pericol.
Când e mare umezeală în atmosferă sau imediat după furtună, sirenele ies pe plajele pustiite de oameni. Se bucură de
aerul nostru, de soarele slab, de parfumul pământului. Cândva, au trăit numai pe pământ, dar Dumnezeu le-a retrimis în apele
primordiale unde-au fost zămislite. Se află şi azi acolo...în imperiul marin...
Se uită la bătrân fără să mai zică absolut nimic. Cugeta asupra celor rostite de companion cu atâta gravitate: dacă ar fi fost senil,
nu l-ar fi ales pescarii starostele lor. Asta, prima la mână; a doua, a văzut sirena! Lucrul devine neîndoios, pentru că părul
acesteia şi trupul mirosind a ambră, nicidecum a apă sărată sau a peşte, erau aspecte constatate şi de el însuşi, câteva ceasuri în
urmă...
Se cutremură. Moşul sesiză faptul. Se întoarse mai mult către el şi-l întrebă:
― Ce este?
― N-aş putea minţi, că nu este! replică scriitorul, scoţându-şi tricoul, lăsând soarele să-i biciuiască pielea ca laptele. Puţină
arsură nu-i strica, deşi toţi medicii urlau pe toate canalele: staţi în camere după orele unsprezece, feriţi-vă de soarele ucigaş, de
soarele cancerigen, de marea încă foarte rece. Bazaconii, mai gândi, alungând o vedenie cu mâna.
― Şi ce s-a mai întâmplat după aceea? eschivă răspunsul, arătându-se exagerat de interesat...
― Când, după aceea? replică moşul, pierdut, parcă, sub vălul amintirilor.
― După aceea, când v-aţi mai revăzut, că v-aţi mai revăzut, nu? după vremea îndelungată, însorită... .
― Da, ne-am mai văzut o singură dată, replică moşul, care se aplecă şi culese o scoică mică, arămie, numai bună de
transformat într-un cercel de atârnat în urechea unei sirene.
Marea vui îndepărtat. Pământul tresări în străfunduri...
― E trecut de douăsprezece, adăugă scriitorul, să nu tacă.
Moşul privi cerul. Suspină involuntar. ― Cam aşa era cerul în ziua despărţirii noastre; deşi nu stătuse mult timp cu mine, fusese
un suflet care, probabil, mă înţelegea, căci nu-mi făcuse rău. Dimpotrivă. Prin atenţia ei mă ocrotise, cum ştiuse. Probabil nu
putea evada din lumea ei, căci era prea tânără, iar cei de dincolo, nu erau de acord cu aşa ceva... cine ştie? Habar n-am! Cert
este că a fost o zi în care a dispărut, aşa cum apăruse. De atunci, nu i-am mai simţit parfumul...
Când m-am trezit a doua zi, barca era reparată şi mă aştepta unduind, ca de plecare. M-am urcat şi am tras serios la vâsle. Am
mers aşa, multe ceasuri în direcţia în care îmi închipuiam că trebuie să merg. Într-un târziu, m-am întâlnit cu un pescador de-al
nostru care s-a oprit la timp, cât să nu dea peste mine. M-a cules, iar căpitanul m-a întrebat ce caut în mijlocul mării. Eram
uimit de întrebare. I-am spus că sunt un biet pescar rătăcit de casă, în căutare de calcani. Apoi am văzut pe peretele din cabină
un calendar. Era din 1958, or, eu plecasem de acasă în 1908, la puţin timp după frământările din ţară.
― Care frământări?
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― Cum care, domnule? Alea, din 1907! Dumneata n-ai auzit de ele? Pe ce lume trăieşti?
― Ba, am auzit, dar ce importanţă au toate acestea?
― Păi au, că ăsta era singurul fapt pe care mi-l aminteam. În rest, când m-am întors, nimeni din sat nu mă mai ştia.
Trecuseră peste ei două războaie mondiale. Aveam să aflu despre ele mai târziu. În primul, mi s-au dus părinţii şi soţia, iar în al
doilea, copiii.
― Bine, dar este imposibil, replică scriitorul.
― Aşa am gândit şi eu, că este imposibil, pentru că în insula aceea nu stătusem decât cel mult trei luni de zile. Or, revenit
acasă, am constat că se scurseseră cincizeci de ani, timp în care eu nu îmbătrânisem deloc, iar lumea traversase două mari
războaie şi mulţi intrară în pământ înaintea mea.
― Nici nu vreau să mai gândesc, zise scriitorul, aplecându-se după o scoică ce-şi arăta sideful în soarele puternic.
Nu vreau, ca să n-o iau razna. Dacă ce spui dumneata, moşule, e adevărat, acum câţi ani ar trebui să ai?
― Păi, sigur peste o sută. M-am săturat să-i mai număr, dar arăt ca unul de aproximativ şaizeci de ani...
(va urma)
(din romanul lui FLORINEL AGAFIŢEI, „VILA TENDRESSE‖, Ed. Zigotto, Galaţi, 2012)
***

GHEORGHE CONSTANTIN NISTOROIU,
Brusturi/Neamţ/ROMÂNIA
POEMUL PRIETENIEI
„... Să vă iubiţi unul pe altul, precum v-am iubit Eu!
Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are,
ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi.
Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ceea ce vă
poruncesc: să vă iubiţi unul pe altul!”
(Ioan 15, 12-14, 17)
Poemul Prieteniei este un Imn închinat Mirelui dumnezeiesc al Iubirii şi al Prieteniei – Iisus Hristos, precum şi o Odă
dedicată Prietenilor mei adevăraţi.
Prietenia creştină este Poezia sublimă a Dragostei dumnezeieşti.
Prietenia este Cântarea Neamului nostru dacoromân nemuritor şi a Dumnezeirii veşnice.
Prietenia este o stare aleasă a bucuriei, a cunoaşterii lăuntrice, a misticii ortodoxe, care ne defineşte spiritual în primenirea
noastră.
Prietenia este un Psalm filocalic ce decurge din împlinirea unei misiuni dumnezeieşti, ca vocaţie a Iubirii.
Prietenia având dimensiune Hristică purcede ca un rod al înfăptuirii sensului existenţei noastre creştin-ortodoxe.
Acesta este înţelesul ei cel mai profund şi mai tainic pe care-l ocupă în rândul frumuseţii morale.
Ca urmare a găsirii sensului divin al existenţei omului, Prietenia este o stare de împlinire a vieţii, după ceea ce sufletul
însetează permanent şi totodată de înălţare spirituală a creaţiei mistice.
Prietenia vine ca un prisos al bucuriei, al vieţii morale trăite în care se prefigurează apoi ca un prinos al fericirii.
Prietenia vine ca o plinătate a bucuriei, ce ţâşneşte ca o flacără binefăcătoare a spiritului, ca un Rug aprins al
încântării persoanei în toată splendoarea ei de a se desăvârşi moral.
Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care trăieşte cu adevărat în spiritul Aleşilor Săi, ne mărturiseşte Prietenia Sa ca pe un
Nimb ceresc din care se revarsă continuu harul bucuriei înspre cei dragi.
Ca trăire a plinătăţii sale fiinţiale, Prietenia este expresia ascensională de mare elevaţie a vieţii creştine.
Pentru a împlini vocaţia Prieteniei trebuie să trăim creştinismul şi să-l mărturisim în sensul lui creator, ortodox, ca misiune
dumnezeiască.
În undele cele mai curate ale sufletului trebuie să zâmbească neîntinat chipul Prieteniei, care provoacă înnoirea spiritului şi
o tonifiere a conştiinţei morale.
Aducând mângâiere şi binecuvântare sufletului, Prietenia ca chip al bucuriei, conferă omului puterea Adevărului şi un
sublim al desfătării.
În armonia sufletească, bucuria se contemplă ca frumuseţe a Prieteniei.
În Taina ei, Prietenia aduce împlinirea transcendentă a fiinţei, ca persoană a comuniunii, ca sens moral exhatologic, ca
esenţă mistic-ortodoxă a eternităţii.
Prietenia înmiresmează euforia frumuseţii cunoaşterii în dimensiunea armoniei sale perfecte, euforia luminii Adevărului în
circumstanţa Logosului Său absolut, euforia spiritului creaţiei în plenitudinea sa vocaţională, euforia Dragostei în Cerul
Trinităţii plenare, care ne transfigurează divin ca ipostaz al vieţii, ca lumină şi cântec al ei, ca frumuseţe şi încântare a
Duhului Sfânt.
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Prietenia este Calea cea mai frumoasă pe care mergem neîncetat alături de Dumnezeu, cu bucuria de a fi drept măritor
creştin.
Prietenia nu numai că bucură din plin omul creştin-ortodox, dar îl şi înnobilează spiritual în aspiraţia lui mântuitoare, îl
depăşeşte pe sine, îl amplifică, îl înmulţeşte stării de comuniune, îl înalţă spre cerul menirii sale.
În ipostasa creaţiei ortodoxe, Prietenia conferă Istoriei prototipul existenţei naţionalist-universale, care se amplifică
continuu într-o permanentă naştere a spiritului creştin.
În sânul Prieteniei sufletul este un izvor de apă vie, în care Cerul năzuieşte spre împlinire, se oglindeşte, îşi ia viaţă şi
frumuseţe.
Prietenia, ca stare a creaţiei creştine este o bunăstare proprie destinului ortodox, în care se trasează forma şi sensul
existenţial cel mai înalt.
Prietenia creştinului se manifestă plural şi esenţial în viaţa trăirii ortodoxe pe a cărei temelie se zideşte bucuria şi
statornicia frumuseţii.
În spiritul Suferinţei, numai Prietenia în veşmântul dreptei credinţe înfrumuseţează divin Cerul Iubirii.
În actul Prieteniei întreaga lume renaşte prin Prieteni, vie în Adevăr, strălucitoare în Libertate, statornică în Dreptate,
împodobită cu Zorile Frumuseţii Creştine.
În sânul Prieteniei înfloreşte întreaga Creaţie sfântă ca o chemare a Bucuriei dumnezeieşti.
Numai Prietenia trăieşte permanent şi majestuos în Iubire, aspirând frumuseţea harică de pretutindeni.
Prin Prietenie cunoaştem Adevărul, aflându-ne rostul nostru creştin în lumea ortodoxă, prin care aderăm total la Frumuseţea
lui Dumnezeu.
Prin Prietenia creştină omul află că viaţa religioasă este vie, bine definită ca demnitate a trăirii, profund spiritual, plină de
semnificaţie liturgic-ortodoxă.
Toţi Prietenii adevăraţi, toţi Prietenii lui Hristos, care au strălucit şi strălucesc în omenire au purtat în ei mireasma
Cuvântului - Slava spiritului creator şi Lumina unei raţiuni supreme în drumul ei transcedent de la şi spre Dumnezeu, de la
credinţă spre Tărâmul de Har al eternităţii Duhului Sfânt.
În lumea Prieteniei, Omul şi întreaga omenire ortodoxă vor căpăta frumuseţea Chipului dumnezeiesc; toate făpturile Creaţiei
îşi recapătă dreptul la viaţă în funcţie de porunca divină ca sens al împlinirii lor.
Din cele mai adânci fibre ale inimii răsare Floarea albă a Prieteniei.
Prietenia este cel mai mare Dar al lui Dumnezeu, oferit Aleşilor Săi pentru a ne purifica sufletele şi a le pregăti să
înflorească şi să rodească în Hristos.
Prin Prietenia întru Hristos capeţi naşterea divină de a iubi oamenii, dar nu pe toţi la fel...
Toate lucrurile şi toate stările sublime nu există decât în Iisus Hristos şi-n cei ce-I poartă Prietenia.
Existenţa omului în lume este o expresie a voinţei lui Dumnezeu de a se împlini sub corola Prieteniei, ca Chip al Său şi ca
Asemănare.
Prietenia este cea care dă măsura Iubirii creştine a omului şi în funcţie de aceasta omul îşi măreşte lumea ortodoxă a iubirii
sale.
Dimensiunea ortodoxă a creştinului în cosmosul rezervat lui de către Atotcreatorul îl aşează şi îl integrează profund numai în
consens cu participarea sa la definirea Prieteniei întru Dumnezeu şi semenii Aleşi, care trebuie exprimată în toată plenitudinea
ei divină, asumându-se astfel sub toate formele şi treptele religios existenţiale.
În starea sa existenţială, omul, graţie şi gratitudine Prieteniei urcă în sfera grandoarei ca ceva definit, ca o luptă, ca o cucerire
şi o biruinţă continuă, alegându-şi soarta şi hotărându-şi destinul.
Prietenia experimentează starea lăuntrică a omului în toate exprimările sale: de cuget, de căutare, de înţelegere, de dor, de
nelinişte, de suferinţă, de credinţă, de dăruire, de nădejde, de echilibru, de responsabilitate, de recunoştinţă, de bunătate, de
dreptate, de fidelitate, de creaţie, de mulţumire, de slujire, de bucurie, de jertfă.
Prietenia aşează omul în condiţia sa firească şi supremă ca fiinţă şi persoană spirituală, imanent şi transcendent lucrurilor,
naturii, cosmosului, traversând universul armonios în care pulsează dumnezeiasca frumuseţe sublimă.
Prietenia transpune omul creştin din natura sa creată în supranatura spiritului, consfiinţindu-l ca Prieten al lui Hristos.
Prietenia creştin-ortodoxă, Prietenia hristică revelează ierarhia cerului, ierarhia oamenilor, ierarhia naturii, ierarhia
lucrurilor, esenţa şi sensul lor valoric, care însetează omul de absolut.
Toate nuanţele şi formele lumii create, în care pulsează germenii zămislirii şi principiile guvernării, toate făpturile de la
frunză, copac, iarbă, piatră, floare, apă, aer, lumină, cântec, vieţuitoare, fenomene, îngeri şi om, toate sunt asumate în Dragostea
lui Dumnezeu faţă de Creaţie, exprimată atât de frumos prin splendoarea Prieteniei Sale celeste.
Existenţa şi desfătarea omului în lume, cel care urcă în această treaptă sublimă, pe acest Olimp al harului sfânt este graţie
numai Darului lui Dumnezeu, care ne oferă binecuvântarea Prieteniei Sale Sfântă şi Lumina Cuvântului tămăduitor.
Prietenia hristică este chemarea divină, este alegerea dumnezeiască, este zborul serafic, este ardoare heruvimică, care
străbate omul creştin din temelie, şi-l preface din adâncurile sale fiinţiale, sensibilizându-i profund viaţa astrală.
Prietenia divină sălăşluieşte în permanenţele Sale sacre: în enunţurile inteligenţei şi ale spiritului, în toate aspiraţiile sublime,
în toate chipurile şi sensurile Frumosului, în întreaga lumină a Harului, în toate existenţele care înmuguresc, înfloresc şi rodesc
diafan.
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Omul înfrumuseţat cu aura Prieteniei dumnezeieşti se aşează în rostul lui firesc, se situează în Adevărul adevărat, se aşterne
în bucuria credinţei, se contemplă în faldurile Logosului, cumpănit în: a fi şi întrupându-se Iubirii nemuritoare.
Prietenia creştină înalţă omul de la condiţia sa de afirmare lumească la cea de confirmare cosmică.
Starea aceasta de afirmare şi confirmare, conferă omului o permanentă prezenţă creatoare, participatoare la armonia cosmică.
Fiinţând omenirii prin Cerul Prieteniei lui Hristos, omul se poate cunoaşte pe sine şi pe întreaga lume din jurul său,
comunicând şi cuminecându-se semenilor săi, afirmând lumea şi lumea confirmându-l, astfel: Lumea Lui Hristos devine
lumea sa creştină şi totodată lumea noastră ortodoxă.
Numai în Prietenie rămâne pururea mireasma Iubirii sfinte.
Prietenia creştină alege formele, mişcarea, nuanţele, timpul, culorile, spiritul, harul, dând o nouă dimensiune Creaţiei, pe
care o regizează ca pe un grandios spectacol, tainic şi surprinzător, divin şi admirabil, impresionând prin splendoarea şi
sublimul originalităţii, reproducând o continuă mirare a aparenţelor care devin permanenţe.
Numai în sufletul Dacoromânului frumos trăieşte lumea ideală a Prieteniei.
Prietenia este Astrul Adevărului revelat care-ţi poartă sufletul creştin spre tărâmul veşniciei.
Prietenia este marea poartă spirituală deschisă permanent procesului de cunoaştere, care impresionează şi ne miră în toată
fiinţa noastră, provocând intuiţia, ce ne pune în legătură cu lucrurile, cu baza lor concretă, cu viziunea totală a observaţiei, cu
starea de senzaţie şi actul complex al spiritului, cu raporturile ce se stabilesc în diferitele forme şi dimensiuni, dând
spontaneitate şi integralitate în cadrul unităţii şi unicităţii lucrurilor respective.
Intuiţia devine astfel, o Scară a harului care urcă cunoaşterea spre realităţile depline şi armonioase ale Prieteniei sacre, unde
realul şi inteligibilul nu se contrazic, ci se comunică, descoperind legile divine care stau la baza tuturor lucrurilor, stabilind
totodată între subiect şi obiect natura ordonării şi coordonării lor.
Astfel, Taina Prieteniei sub azurul ei cosmic devine pururea har şi cuminecare.
Prietenia hristică este cea mai sublimă binecuvântare pe care ne-o oferă Maica lui Dumnezeu.
În Prietenie se contopesc toată puritatea copilului cu bolta tăriei maturităţii, toată simplitatea Îngerilor cu Cerul desăvârşit al
Trinităţii.
Numai prin puritatea Prieteniei găsim revărsată în inimile noastre, Iubirea dumnezeiescului Hristos.
În unicitatea concretă a Prieteniei hristice, existenţa sa specifică trece de la singularitate la pluralitate: Omul devine cosmos
al iubirii, iar Iubirea cosmos al Prieteniei.
Căutaţi Iubirea în sufletele voastre şi veţi găsi inimile tuturor Prietenilor dragi.
Prietenia este harul cel mai de preţ cu care ne pecetluieşte miraculos Sfântul Duh.
Prietenia este o stare de intensă trăire creştină şi o bunăstare a spiritualităţii ortodoxe în care pulsează întreg şi veşnic
Hristos.
Prin natura sacră a Prieteniei omul creştin devine o persoană creatoare de spirit, geniul de Cultură a Duhului, asumându-şi
libertatea ca pe o fiinţă a iubirii. Aşadar, Prietenia este un act sublim al creaţiei, ce naşte un sens permanent nou în care
fiinţează sub cupola Adevărului: Libertatea şi Iubirea.
Prietenia din Adevărul sfânt te face, aşadar, părtaş al unei frumuseţi aproape nedefinite, dar arhibinecuvântate.
Prietenia este sceptrul Adevărului, care discerne cele două lumi ale existenţei: cea a luminii şi cea a întunericului.
Sub cupola Prieteniei sufletul vibrează de sfânta armonie cosmică.
Cu porfira Prieteniei sufletul se îmbracă în har, iar trupul se înmiresmează permanent.
În inima Prieteniei sufletul se îmbracă cu Lumina dumnezeirii.
Credinţa în Prietenia sfântă te apropie tot mai mult şi mai repede de Dumnezeu, înfiindu-te.
Nădejdea este bucuria cea mare a Prieteniei.
Prin urmare: Credinţa, Nădejdea şi Iubirea sunt chemările Prieteniei mântuitoare ale creştinului ortodox.
Prietenia este starea de foc a rugăciunii, a meditaţiei, a iubirii, a mărturisirii.
Prietenia este Sacerdotul credinţei care oficiază Iubirea în altarul Adevărului dumnezeiesc.
Numai Prietenia adevărată trăieşte comuniunea şi mărturisirea dreptei credinţe.
Prietenul care trăieşte în tine Îl arată tuturor pe cel mai Mare Prieten al lumii – Iisus Hristos.
Inima curată deschide poarta sufletului spre a primi frumuseţea prieteniei Îngerilor.
Prietenia este Suma virtuţiilor creştine care purced din mistica dumnezeiască spre jertfa supremă a Omului.
Crucea Suferinţei şi a Iubirii este Sânul mesianic al mântuirii care te îmbrăţişează cu braţele hristice ale Prieteniei.
Prietenia adevărată netejeşte Calea Domnului spre Raiul sfânt al vieţii tale veşnice.
Prietenia creştin-ortodoxă zideşte Catedrala Iubirii cosmice pe temelia Adevărului hristic.
Prietenia creştină este un elogiu divin adus frumuseţii spirituale ortodoxe.
Prietenia este logodna eternă cu spiritul înveşmântat în har.
Prietenia este Pomul Vieţii înflorit în sufletele celor aleşi.
Actul Creaţiei este Bucuria lui Dumnezeu de a-i conferi Omului sfânta Sa Prietenie.
Prietenia dacă nu e absolută, nu e divină şi deci nu este adevărată.
Absenţa Prieteniei din lume conduce omenirea sub imperiul erorilor.
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În trăirea creştin-ortodoxă dacoromână Prietenia creşte ca Zorile unei Dimineţi frumoase de Primăvară, în care se oglindesc
cerurile Moldovei, Bucovinei, Basarabiei, Ardealului, Banatului, Olteniei, Munteniei şi Dobrogei, cu toate Sfintele lor ctitorii,
cu toţi minunaţii săi Eroi, Sfinţi, Martiri, Voievozi, Vlădici, Cărturari, Cuvioşi şi Mărturisitori.
Prietenia noastră hristică creşte ca Mireasma divină a Zorilor Sfintei Învieri, ca o poezie a Duhului, pură, frumoasă şi
dumnezeiască.
Numai Prietenia sfântă zămisleşte în sufletele pline de lumină, cântarea sacră a Adevărului unde creşte liber şi puternic
înalta conştiinţă moral-ortodoxă, ca o flacără verde, celestă, cuceritoare: Omul, aparţinându-şi astfel şi definindu-se ca libertate
şi responsabilitate, ca raţiune şi spirit, ca chemare şi alegere, înţelegând frumuseţea Întrupării şi Taina supremă a Învierii,
pregătindu-şi viaţa sa plină de creaţie şi de bucurie harică pe Calea mântuirii.
Prietenia este Coloana infinitului sufletesc a conştiinţei creştine.
În braţele Prieteniei, ne regăsim pe noi înşine înbrăţişându-ne cu cei dragi, ne bucurăm pe noi înşine, bucurându-i pe
cei aflaţi în inimile noastre, ne umplem de lumină din frumuseţea cugetării lor, ne trăim pe noi înşine în viaţa celor ce
ne-o dăruiesc, ne iubim pe noi înşine în dragostea celor ce sălăşluiesc în sufletele noastre.
Să nu-ţi doreşti decât Prietenia întru Hristos este o libertate supremă a alegerii celorlalţi Prieteni.
Aşadar, toţi Prietenii Adevărului – Hristos sunt şi Prietenii mei.
În sufletul meu plin de ortodoxie răsună toată splendoarea Prieteniei,
prietenilor dragi din toate locurile pe care le-aţi înmiresmat cu frumuseţea sublimului românesc.
În aura Prieteniei odrăsleşte nepreţuitul mărgăritar sfânt al Iubirii.
Trăiţi Iubirea înfrumuseţată de Prietenie!
***

VIRGIL CIUCĂ, New York/SUA
CÂND FACI DRAGOSTE CU MOARTEA
Poetului Adrian Botez
Când faci dragoste cu moartea,
Dom‘Botez, la bobotează,
Ba te-ncumeţi, ba te lauzi că aspiri la nemurire,
Fii atent, căci iadul vede,
Când dorinţele carnale te-au lăsat fără simţire:
Scaraoţchi te veghează.
Dacă te-i trezi din vise, dacă te vei deştepta,
E sublim să simţi sărutul
Cată-n cărţile nescrise cât preţ are soarta ta!
nedoritei veşnicii,
Când n-au mai rămas destule
Eu citind la repezeală am rămas oripilat
muritoare încă vii.
De nostalgica-ţi chemare ce te-afundă în păcat!
Zeii care te răsfaţă şi te lasă să mai zburzi
Setea pentru apa vie cătată prin poezie
Par în toane mai umane decât heruvimii cruzi!
O himeră! - când izvorul e un vad de erezie,
Mai poţi să visezi în noaptea păcatelor triviale
Să faci dragoste cu moartea pare-o dorinţă morbidă,
Deşi ştii că prin descântec veşnic vei călca în oale!
Când iubirea trecătoare are partea ei cupidă.
Virgil Ciucă, New York, ora 6 dimineaţa, 23 ianuarie 2014
***
DRAGOSTEA POEŢILOR
Fac dragoste cu moartea poeţii Cu licoarea de… ţuică bătrână!
Acuma sunt deja milioane Încolonaţi la Poarta Cetăţii
Fac dragoste cu moartea poeţii,
În aşteptarea Fetei Morgane
În celula lipsită de soare Zguduiţi de fantomele vieţii,
Fac dragoste cu moartea poeţii
Din moarte şi-au făcut sărbătoare!
Cuprinşi de teamă şi frenezie
Rapsozii timizi ai frumuseţii
Fac dragoste cu moartea poeţii
Avizi de plăceri şi…democraţie
Prin veac, martori ai dramei umane,
Le ţin isonul adesea procleţii
Fac dragoste, şi pe bricade,
Supravegheaţi de muze spioane…
Cu moartea transformată în zână
Imbătaţi cu parfum de naiade,
Virgil Ciucă
Bucureşti
11 mai 2014
***
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NICOLAE VĂLĂREANU (SÂRBU), Sibiu/ROMÂNIA
Nume autor :Llelu Nicolae Vălăreanu (Sârbu) născut la 01.01.1948 în Vălari comuna Stăneşti, jud.Gorj.
Activitate literară
Volume de poezie ,,Ferestrele Nopţii‘‘ apărut la editura Blumenthal Bucureşti în 2010 ,
,,Poeme Vălărene‖ apărut la editura Blumenthal Bucureşti în 2011,
,,Nisipuri pe vânt‖din proietul „Întoarcerea fiului risipitior‖ al revistei Singur.
"Poeme pentru mai târziu"apărut la editura Lindenfeld Bucureşti 2012,
‖Frigul însingurării‖ apărut la editura Lindenfeld Bucureşti 2013, premuiul II recent la concursul
iternaţioal al revistei Visul din Orăştie.
„Abur de vis‖ apărut la editura Tipo Moldova , Iaşi 2014, colecţia OPERA OMNIA - Poezie
contemporană.
Participări la numeroase antologii.
În curs de apariţie volumul de poezie,,Tăcerea umbrei‖
Referinţe critice:Cezarina Adamescu, Nicolae Georgescu, Valeriu Râpeanu, Silviu Guga,etc
URC ÎN CUVÂNT
Notă nepusă-n catalog
ştiu cum te-am luat,
nu atât de mare, nici atât de mică,
doar bună să trec mai departe
prin meandrele concretului de azi
în care speranţele-mi cresc
şi împart cerul copiilor
cu zmeie cu tot

respirând adânc divinul.
Mereu mă umplu cu el,
urc în cuvânt
unde ideea
e zeu de necuprins.

***
NICIODATĂ N-AM CREZUT
Îmi înfloreşte un izvor în umăr
în iernile bogate dintre ani,
un copac se îmbrăţişează cu vremea,
întâmplările se înfrumuseţează pe rând
pe faţa unui gând.

Luptându-se să-nfrângă uitarea.
Niciodată n-am crezut
că voi putea fi învins de cineva,
pe piele am încrustate victorii
sub cicatrici răzbunate.

De fapt sunt căzut din istorie
mă lupt să supun viitorul,
pe masa de scris
cuvintele ies libere la atac

Acum îmi creşte din piept
un stejar nemişcat
de furtuni.
***

DIN IUBIREA APROAPELUI
Stau la umbra unei arme de foc
un braţ în plus pentru siguranţă
de care nu mă folosesc.

Nu ştiu de ce trebuie să te fereşti
şi cât poţi să absorbi
din cuvintele recitate de stele
într-o îmbrăţişare cu timpul
în final când se nasc ideile
şi de unde vin?

Te privesc în unghiul mort
cu ochiul incantat
înlăuntrul tău,
supusă misterului conştiinţei
într-un câmp energetic

Poate din iubirea aproapelui.
***

...de la maestrul corneliu leu
CA SĂ AVEM CERTITUDINEA EGALITĂŢII EUROPENE
A FIECĂRUI VOT EXPRIMAT!
În legătură cu toate nemulţumirile ce răbufnesc de câte ori vreun act - mai mult sau mai puţin
oficial, dar provenind de la un oficial al Uniunii Europene – ne plasează în câte o categorie a doua, ca pe
un fel de second-hand european, la limesul aspiraţiei (şi drepturilor) politice ale continentului văzut în
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unitatea sa, tot de atâtea ori, cât se poate de clar, am afirmat că reacţiile noastre nu aparţin acelui curent care s-a dovedit ca
eurosceptic. Ci, dimpotrivă, e vorba de reacţia firească a unei gândiri naţionale care aspiră cu toate simţămintele sale spre
europenism iar, dacă se revoltă, se revoltă împotriva acelor persoane şi acelor fapte care provoacă euroscepticismul!...
Împotriva celor care, încă minaţi de vreun egocentrism naţional cu tendinţe de superioritate, nu-şi dau seama că, eludând
criteriile unei democraţii reale şi ale unui respect personalist pus la baza relaţiilor internaţionale, impunând diferenţieri ce
amintesc de regretabile năravuri de superioritate statală, subminează chiar organismul comunitar european pe care au pretenţia
că îl conduc.
Din acest punct de vedere, poziţia mea nu este eurosceptică, ci doar una de înţelegere a euroscepticilor care iau această
poziţie, dar nu cu anumite tendinţe de egoism statal în pragmatica intereselor, precum şi acei lideri europeni care nemulţumesc.
Ci doar a acelor eurosceptici care şi-au dorit slujirea unei doctrine unitare comunitare, însă îşi dau seama că unele măsuri şi
tendinţe, atât în planul vieţii materiale cât şi a drepturilor sociale, nu au destulă sinceritate spre a servi întreaga populaţie a
continentului.
Asta trebuie să o spunem răspicat. Pentru că există în conclavul european poziţii care înclină sau, oricum, chiar dacă
nu se exprimă făţiş preferenţial, conţin premise spre încurajarea unor elemente de dominaţie între guvernări. Există ca atare şi
nu este cazul aici să vin eu să dau exemple în această direcţie de vreme ce fenomenul de euroscepticism a apărut în chiar
interiorul organismelor Uniunii. Aşa că mă mulţumesc să amintesc unele afirmaţii care pretind că însăşi moneda unică Euro are
mai multe afinităţi decât ar trebui cu Deutsche-Bank şi că experienţa implementării ei chiar în orice ţară dintre cele mai
occidentale (nu mai vorbim de cele la care se încearcă acum o oxigenare artificială şi nici nu ne gândim la turbulenţele pe care
le-ar putea aduce sărăciei altora), a avut uneori rezultate împovărătoare, dacă nu chiar devastatoare pentru anumite economii
sau anumite categorii sociale.
Pe asemenea criterii, acum, în prag de noi alegeri europene, în faţa apropiatului bilanţ pe care va trebui să-l facă cel mai
perdant şi mai superficial dintre Parlamentele care s-au perindat la Strassbourg şi Bruxelles, în faţa multor măsuri nesigure şi
redundante care au caracterizat legislatura ce se încheie, cred că e momentul să formulăm cu toţii, limpede şi cinstit, ce
aşteptăm de la viitoarea legislatură continentală. Să ne direcţionăm sufragiul, fără obligaţii ascunse şi fără oportunisme, ca un
adevărat corp electoral al Continentului care vine să-şi exprime civic opţiunile cu certitudinea egalităţii fiecărui vot exprimat,
indiferent unde a fost exprimat, dacă e vorba de actul de opţiune la care subscriem în calitate de cetăţeni europeni. Adică fie el,
votul nostru european, depus într-o urrnă din Metz-Moselle, ca să dau prioritate marii prietenii europene bazate pe Alsacia şi
Lorena, sau prin preajmă, la Nancy, ori Bonn; fie el depus la Liege sau Luxembourg, ca să recunoaştem de unde provin cei
mai buni (dar şi cei mai mulţi şi mai bine hrăniţi!) funcţionari europeni; fie că ne referim la votul care vine cu tradiţia culturală
a unor centre precum Heidelberg, Sorbona, Praga şi chiar Cluj, fie că ne referim la urnele din zone viticole ca la Porto, la
Chianti, la Gâmza bulgărească sau la zaibărul Băileştean; fie că luăm locuri istorice de luptă ca Waterloo, Navarone, linia
Maginot, Mărăşeşti, Banska Bistriţa, locuri turistice din Baden-Baden, din Cipru, din Malta ori de pe Valea Prahovei, sau chiar
şi locuri rău famate din astăzi mutata Rue des Charbonniers, Pigalle, St.Pauli, ateniana stradă Boucourestiou sau şoseaua de
centură a Ploieştilor (că şi acolo se votează la fel de democratic!), el, votul, să aibă aceeaşi valoare şi aceeaşi încărcătură de
voinţă civică, spre binele populaţiei Europei!
Pentru că, dacă stăm şi ne gândim bine la alegătorul nostru aşteptat în mai să-şi dea votul european, întrebându-ne ce
ştie el despre entitatea parlamentară pentru care votează, mă tem că-şi va aminti doar măsurile coercitive ale pazei graniţelor
pentru care nu suntem în Shengen şi, mai degrabă, pe cele restrictive ale accizelor la carburanţi, sigiliilor pe cazanele de ţuică,
falimentării micilor producători de lapte de la văcuţe autohtone; ale restaurantelor care nu mai au voie la oliviere şi la
bicarbonat în mititei, ale referendumurilor a căror gravitate nu e percepută, a timorării unor creştini cu frica de Dumnezeu, nu
neapărat de pretenţiile îndreptăţite ale invertiţilor, ci de prea marea atenţie care se dă acestora în defavoarea normalităţii.
Precum şi, vorba recentă a Guvernatorului Băncii Naţionale: riscul de a ajunge la o monedă unică a cărei valoare conferă
ţăranului român 80 de euro pensie; adică, nu mult peste abonamentul de metrou al convivului său la patrecerea acestei vieţi,
dar care trăieşte în ţări occidentale.
Or, când ajungi la un sufragiu universal de această amplă dimensiune, care trebuie să consolideze europeanului
conştiinţa că Patria Unică a continentului său îi oferă certitudini pentru care merită să lupte şi chiar să se sacrifice ca să şi-o
apere (acesta este, doar, şi nu altul, sensul votului pe care-l dai pentru o guvernare care ştii că te reprezintă!), atunci trebuie şi să
ştii ce aperi, sau pentru ce lupţi... Că doar n-o fi prost omul să lupte pentru măsurile restrictive, oricât de înţelepte ar fi ele!!!...
Avem, ca revers al medaliei, exemplul recent chiar al unor orânduiri foarte discutabile, dacă nu condamnabile, cum ar fi
acum dispăruta Jamahirie a lui Gaddafi. Dictatorul a avut susţinere până în ultima zi şi, dacă n-ar fi deranjat anumite interese
confesionale, ar fi fost mai greu de dărâmat. Fiindcă partea de populaţie care-l susţinea ştia clar că, de pe urma bunului comun
pe care li-l administra acel regim dictatorial, aveau electricitatea, spitalele şi învăţământul absolut gratuite, nu existau impozite
pe imobile şi locuinţe, iar creditele erau fără dobândă; falsificarea medicamentelor se pedepsea cu moartea, automobilele erau
vândute la preţ de fabrică, iar litrul de benzină costa 0,14$. Posibil să fie vorba şi de unele aberaţii, impuse artificial; dar ne mai
pasă asta când noi, în deplină democraţie europeană, privim cum ni se duce bunul comun pe alte direcţii, fără folos pentru
cetăţenii care-i sunt proprietarii de drept, la un mod nu numai speculativ, pe care legile pieţii libere îl acceptă cu jumătate de
gură; ci de-a dreptul sub semnul speculei ilicite, cea universal penală, care e şi mama şi sora şi urmaşa corupţiei, putând veni
din toate aceste direcţii?!
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O asemenea întrebare dură şi regretabilă se leagă de motivarea votului pe care-l dăm. Fie el şi pentru Europa. Ea se
conjugă cu sensul interogativ grav şi nu caragealesc: „Eu pentru ce votez?!... Că doar n-o să ni se spună acuma că votăm pentru
a ni se lăsa mititeii legali în Europa, sau pentru că au recunoscut brevetul cârnaţilor de aceeaşi sorginte cu Doamna Udrea!...
Omul votează pentru un crez, pentru un interes, sau pentru că se regăseşte reprezentat printr-un program de guvernare, aşa că
avem dreptul să ne întrebăm cum ne regăsim în programele europene pentru care votăm: Poate Europa aduce o uşurare
substanţială şi rapidă a împovărărilor noastre, sau o garantare a nivelului de trai? ... Dacă spunem că da, am vrea să vedem un
program concret de măsuri în acest sens. Sau, dacă nu pe un domeniu atât de larg, măcar pe unul mai restrâns, mai limitat, cum
ar fi chiar şi cel mărunt al proiectului de a se plăti pentru celulare un singur abonament european. Da, aşa ceva concret şi la
obiect, dar mai încurajator pentru nevoile noastre decât telefonul. Orice: o ieftinire de benzină, de produse industriale sau de
medicamente. Un deziderat economico-social propunând soluţii concrete pentru care să spunem: Da, pentru aşa ceva merită să
merg la vot.
Iată, vorbind de medicamente, chiar că-mi vine o idee prin faptul că lipsa lor acută nu e niciodată o problemă de
producţie, ci de comercializare. Iar medicamentele, în mod cât se poate de antiumanist dacă ne gândim la etica şi morala
creştină a relaţiilor comerciale, fac parte dintre produsele la care sunt permise foarte mari adaosuri comerciale, cred că, în mai
toate ţările europene. Ba, atunci când, cu chiu cu vai, se încearcă un minim de corelare cu bugetele populaţiilor respective, te
trezeşti că dispar, ducându-se pe alte pieţe unde se vând cu un preţ mai bun, ca şi cum Schengenul ar fi numai pentru amărâţii
care au bani de călăuze, iar, în asemenea cazuri, picioru-n prag n-ar trebui pus.
Ei bine, o reglementare în domeniul acesta, un pachet de măsuri care să impună cât mai marea apropiere a preţurilor
de piaţă cu preţurile de producţie, o serie de restricţii care să nu permită abuzuri pe principiul rapace: „când e vorba de sănătate
omul dă oricât‖ şi o suită de programe de finanţare cât se poate de încurajatoare şi stimulativă a industriei de medicamente în
fiecare ţară, a intercesiunii brevetelor şi a altor măsuri prin care să se recunoască marele adevăr de natură umanitară că
medicamentul nu este o simplă marfă, adică nu este o simplă invenţie comercializată conform legilor dure ale finanţelor şi nu
are nimic de-a face cu suratele sale cosmeticele. Ci: medicamentul este un bun comun care asigură starea de sănătate a
populaţiei continentului. Conjugând asemenea măsuri şi deziderate exprimate deocamdată numai în acele acţiuni sociale ale
Bisericii care îşi permite să facă apel la „înaltele îndatoriri etice din lumea finanţelor‖; fundamentând teoretic un anumit prag
pus comercialului faţă de elementele de securitate a populaţiilor şi ale fiinţei umane precum securitatea alimentară, a
habitatului, a stării de sănătate, a aspiraţiei la educaţie în tinereţe şi la activitate îndelungată prin îngrijirea socială a senectuţii,
până când acestea devin drepturi legiuite într-o nouă concepţie despre constituţionalitate; făcând ca fiinţarea parlamentară să
urmărească exact asemenea măsuri de descărcare fiscală a industriei de medicamente şi de descurajare a adaosului antiuman în
comerţul cu ele, nu credeţi că s-ar creiona mai bine personalitatea guvernării unite a Europei, pe criteriile umanismului?... Doar,
în diacronia definirii geopolitice a continentului nostru ca o entitate, acest umanism este unanim recunoscut drept cel mai
important produs al gândirii ei!
Cândva, în ascensiunea sa, democraţia creştină îşi punea asemenea probleme doctrinare; apoi li s-a năzărit unora
nevoia de a pune accentul pe pragmatismul supunerii faţă de nişte legi financiare care li se păreau mai populare decât aspiraţiile
spirituale născute din morala religiilor. Şi iată că, până şi în situaţiile când respectăm statul de drept, tot nu ştim exact despre ce
fel de drept e vorba. Pentru că, tot mai mult, de la statul de drept umanitar, începem să eşuăm spre statul de drept fiscal; stat în
care liderii cu viziunea politică a valorificării resurselor umane sunt înlocuiţi de funcţionarii care ştiu mai bine să le taxeze pe
acestea. Iar problema bunului comun care, prin însăşi natura lui nu produce taxe, ci produce direct capital şi avantaje pentru
cetăţeanul-proprietar al lui, nu mai intră în atribuţiile nimănui, tocmai pentru că starea de confuzie aduce avantaje unor anumite
cercuri spoliatoare.
Ideea mi-a venit întâmplător, printre altele. Căutând şi eu, pentru a mă simţi mai la rostul meu în calitate de cetăţean al
Europei, un argument superior celui al lărgirii abonamentului la telefonia mobilă. Dar tare aş fi fericit şi tare m-aş simţi motivat
să merg la vot, dacă aş vedea în anumite programe electorale deziderate de genul: „UN COMERŢ CU FAŢA UMANA
PENTRU PRODUSELE FARMACEUTICE CARE ASIGURĂ SĂNĂTATEA POERSOANEI UMANE” .
Corneliu LEU, Bucureşti/ROMÂNIA
***

gânditorul de la hamangia
„CAZUL KLAUS IOHANNIS” – sau: CÂND NU URMEZI LINIA INSTINCTULUI
DE NEAM...!
51

Când te naşti în sângele unui Neam şi trăieşti în Duhul acelui Neam (în mod dinamic-implicat), capeţi ceea ce ar trebui să se
numească „instinctul de Neam‖. Datorită acestui instinct, nu mai este atât de dificil să acţionezi, să te orientezi în orizontul
spiritual, ba chiar luminat-vizionar, al Neamului respectiv. Nu mai ai nevoie să întrebi prea multe, cu atât mai puţin să fii dus de
mână, ori manipulat (prin mass media sau direct, de la minte la minte!), în legătură cu acţiunile şi gândurile şi trăirile tale de
Duh, faţă de Neamul respectiv.
Nu ai dreptul să urăşti niciun Neam – pentru că, toate Neamurile, sunt daturi dumnezeieşti. Dar, totodată, trebuie să faci
distincţia clară între:
1-poporul trăitor în istorie – care, de multe ori, prin majoritatea membrilor săi, poate pierde instinctul de Neam (doar marile
Duhuri, concentrate întru Credinţă/transcendenţă, pot discerne, fără greş, atât comportamentul adecvat al unui Neam faţă de
Neamuri, cât şi destinul unui Neam, în funcţie de celelalte Neamuri) – şi
2-Neamul Metafizic, care este/există în imergenţă (raportat la senzorialitatea noastră comună) – şi care-şi cheamă (la
reformulare fiinţial-spirituală!), prin dezvoltarea instinctului de Neam, poporul scufundat/afundat în mlaştina şi orbirile istoriei
material-terestre – spre re-definire, întru lumina revelaţiei/transcendenţei!
Evident, între existenţa istoric exprimată-popor şi Neamul Metafizic, ca năzuinţă perpetuă, de a corecta şi ameliora
accidentele istorice ale unui popor – se interpun înseşi datele de evoluţie spirituală istorică, ceea ce implică vaste conexiuni nu
doar inter-popoare, dar şi conexiuni de nivel superior, imers-transcendente, implicând (la modul comparativ şi, dominant,
privind afinităţile spirituale) Neamurile. Există date de sânge („genetice‖, cum se spune în limbajul materialist-biologic) )şi
spirituale, care pot identifica anumite posibile „alianţe‖ inter-Neamuri – tocmai în vederea depăşirii accidentelor istorice, care
subjugă şi blochează evoluţia spirituală a popoarelor, spre Originarul lor – Neamurile Metafizice (ca expresii ale tranziţiei, de
la expresia istorică a omului, la expresia pur divină, recuperată paradisiac, a Omului) - imediat subsecvente Nivelului
Paradisiac-Adamic!).
...Din păcate, în ultimele secole se pot identifica tot mai vag afinităţile de Duh, transcendente şi imerse, dintre Neamuri – pentru
că, între existenţa popoarelor şi nivelul superior, de Duh Sintetic, al Neamurilor, se interpun bruiaje extrem de puternice ale
materiei grosiere. Spre exemplu, în cazul Daco-Valaho-României, sunt tot mai greu de identificat relaţii originare cu popoarele
co-originare, de tipul celor descendente din Neamul Goţilor (între geţi şi goţi, „popoarele lui Dumnezeu‖, nu existau, în
antichitatea originară, decât diferenţe spaţial-geografice, nu şi de Duh/Originaritate Etnică – GEŢII fiind localizaţi în Sudul
Europei, iar GOŢII, în Nordul Europei – „ducii daci fiind conducătorii goţilor‖ – cf. Iordanes Gotul - De origine actibusque
Getarum - Despre originea şi marile fapte ale goţilor / Getica; azi, titlul tradus este: Istoria goţilor).
În acelaşi sens, astăzi sunt greu de identificat afinităţile de Duh dintre goţii germanici şi slavi – deşi istoria spune, cu date clare,
despre faptul că varegul/vikingul OLEG-HELGU-RURIK, ctitorul Rusiei Kievene (pe la 880), a pornit de la Staraia Ladoga şi
şi-a aşezat reşedinţa la Novgorod, după ce, la 860, a unit triburi slave şi finice - extinzându-şi puterea asupra Kievului şi, astfel,
întemeind Dinastia RURIK. Prima cronică kieveană, Povestea anilor care au fost, spune aşa (despre evenimentele dintre 859862): „Ciudii, slavii, meriai, veresiani, krivnicii, polanii, drevlianii, severianii, ulicii, tiverianii, croaţii albi şi dulebeţii - i-au
împins pe varegi înapoi dincolo de mare, au refuzat să le mai plătească tribut şi au hotărât să se autoguverneze. Dar legea
nu mai exista pentru ei şi triburile se ridicau unul împotriva celuilalt. Au apărut neînţelegeri între ei şi au început să se
războiască între ei. Ei şi-au spus: "Hai să căutăm un prinţ care să poată ne conducă şi să ne judece conform obiceiurilor
noastre". De aceea ei au mers peste mări până la varegi, la rusi. Acei varegi anume se numeau RUS, aşa cum alţii se
numeau SUEDEZI, iar alţii se numeau NORMANZI şi ANGLI, iar alţii GOŢI... Ciudii, slavii, krivicii şi vesianii le-au spus
rusilor: "Ţara noastră este vastă şi bogată, dar nu este ordine în ea. Vino şi domneşte ca prinţ, condu-ne! " Trei fraţi cu
rudele lor s-au oferit voluntari. Ei au luat cu ei toţi rusii şi au venit”.
Iată că o parte din istoria imersă (devenită, cu timpul, chiar excesiv de emersă!) a Germaniei şi Rusiei se explică prin aceste
date istorice originare – până la dinastia Romanovilor (de până la 1917-Revoluţia bolşevică – în definitiv, până şi
Lenin/Ulianov-liderul bolşevic a „călătorit‖ spre Rusia, unde-l va asasina pe ţarul Nikolai al II-lea şi pe toată familia sa – întrun vagon sigilat în Germania!), dar şi până azi, când jocul politic al Germaniei şi Rusiei are multe puncte comune (din păcate,
aceste puncte comune, pe care germanii şi ruşii şi le recunosc reciproc, eludează, în cazul germanilor, tocmai originaritatea lor
cea AUTENTIC-COMUNĂ, aceea GETO-GOTICĂ!): ―Din 1762 până la Revoluţia din februarie din 1917, Imperiul Rus a
fost condus de cinci generaţii din linia Casei de Oldenburg descendenţi ai căsătoriilor dintre Marile Ducese Romanov şi
Duci de Holstein-Gottorp. Oficial această linie este numită Romanov, deşi unii genealogi uneori o numesc HOLSTEINGOTTORP-ROMANOV‖ – cf. wikipedia.
Păcatul trădării, de către Romanovi, a Germaniei, în primul război mondial, va fi plătit, personal, CU SÂNGE, de către familia
ţarului – dar nu se va răsfrânge şi asupra Rusiei şi nici măcar asupra ruşilor. Astfel se explică, în definitiv, şi Tratatul
Ribbentrop-Molotov (atât de păgubos pentru noi, valaho-românii!). Poate că şi ―inexplicabila‖ pasivitate a lui Stalin (şi a
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multor generali ruşi), în prima fază a invaziei URSS-ului (22 iunie 1941), de către trupele germane – are explicaţii de ordin
originar-metafizic …! Noi nu ne permitem să excludem nimic – deşi unii istorici ruşi şi evrei vorbesc despre faptul că Stalin
este adevăratul instigator al celui de-al doilea război mondial (uitând de faptul că evreii declaraseră/decretaseră, încă din 1919,
prin Planul Morgenthau, semnat de preşedintele Woodrow Wilson, că ―Germania trebuie transformată în păşune‖[1]!) – şi
afirmând că Stalin, încă din aprile 1941, pregătea o ivazie contra Gemaniei şi României – invazia din iunie 1941 neluându-i, pe
ruşi, prin surprindere: ―În iunie 1941 URSS era în plină pregătire a unui atac prin surprindere asupra Germaniei (şi
României), iar atacul german i-a prins pe ruşi pe picior greşit‖ – cf. Viktor Suvorov, Spărgătorul de gheaţă, Editura
Polirom[2]. Noi rămânem la convingerea că motivul ―piciorului greşit‖ nu ―merge‖, nu se înscrie în faptică, în cursul logic al
evenimentelor şi în contextual acestei tulburi şi tulburate (mai ales!) prime jumătăţi de veac XX.
Din păcate, valaho-românii nu au insistat, cum au făcut-o (din fericire, pentru ei!) ruşii şi germanii, asupra acestor date ale
afinităţilor originare. Afinităţile geto-gotice au fost (aceasta, în realitate: dar nici cunoscute bine n-au fost/nu sunt, încă! - şi,
mai ales, ceea ce este foarte trist şi foarte grav - NICI RECUNOSCUTE!), însă, infinit mai profunde, mai pregnant-originare,
decât cele dintre slavi şi Oleg/Rurik! Geţii şi Goţii erau, de fapt, identici, ca Originaritate de Neam! Dar şi noi/valaho-românii,
cât şi ei/germanii - am reuşit să greşim nepermis de mult (sau, poate, am fost siliţi, de conjuncturi, să greşim atât de exasperant
de mult!) – încât:
1-la 1866 (de fapt, teoretic, încă de la 1848!), iudeo-masonii români acceptă (prin alungarea lui Cuza şi aducerea prinţului străin
Carol de Hohenzollern) să-şi trădeze tradiţia voievodală (chiar dacă prinţul Carol s-a numit, la început, ―domnul‖ Carol!), şi
preiau ―moda‖ regal-masonică-iluministă (―monarhiile constituţionale‖!)! – dar, în loc de intrarea în ―familia‖ gotic-germană,
se trezesc în plasa evreiască! Familia Hohenzollern nu este germană, ci este EVREIASCĂ!;
2-în primul război mondial intră de partea greşită (legăturile cu Anglia şi Franţa erau pe linie iudeo-masonică, iar nu de sânge
sau de Duh!),
3-pentru ca, în al doilea război mondial, linia politicii lui Ion Antonescu (cel care, cu demnitate şi fermitate, a fixat, energic şi
inteligent, limite destul de precise, exageratelor pretenţii germane, restrângându-le, în mare, la petrolul de pe Valea Prahovei şi
la exportul de grâu, plătite, de germani, prin devize! - dar era conştient, în acelaşi timp, că alianţa cu Germania, chiar dacă una
silită şi conjuncturală, nu era una împotriva firii, cum s-a dovedit a fi aceea deschisă de evreul Mihai I, cu iudeo-bolşevismul
rus şi cu iudeo-americanii, respectiv cu iudeo-englezii!) să fie tăiată de catastrofalul act anti-românesc, de la 23 august 1944 –
act prin care relaţiile cu Germania şi cu germanii au fost compromise, după toate aparenţele – DEFINITIV.
Să nu uităm că Germania are un plan post-război/post-Hitler (plan, de data aceasta, de sorginte curat-iudaică, pentru că toate
băncile din Germania post-belică, toată economia Germaniei post-belice, este în mâna iudeo-americanilor!), de cucerire tăcută a
Europei, afirmat şi confirmat, după 1989, prin ―tăierea‖ în două, a Europei (în primă instanţă!), după lichidarea
Yugoslaviei[3]: practic, Germania a ajuns la Marea Mediterană, prin alcătuirea unor dominioane politico-economice, etnice şi
religios-morale (prin Vaticanul Iudaizat!), în Croaţia şi Slovenia.
De aici, practic, începe tragedia Valaho-României, perpetuată în contemporaneitate. De aici, şi ―Cazul Klaus Werner
Iohannis‖, în care se va vedea clar cum Germania Iudaizată (de după al doilea război mondial), eludând orice legătură de sânge
şi Duh cu valaho-românii (urmaşi ai geto-goţilor!), va uza excesiv, ca pretext, de datele istorice ale finalului de război mondial
(în special, de acel blestemat 23 august 1944!), pentru a distruge România (aparent, ca răzbunare pentru trădarea din 1944! – în
realitate, slujind interesele iudaice, de anihilare blasfematorie, a unui concurent metafizic dumnezeiesc: ―poporul ales‖ de
Hristos-Dumnezeu nu este, în niciun caz, Neamul evreilor, Neamul de o aroganţă dementă[4], Neam sfidător de Dumnezeu,
Neam deicid şi, deci, autoblestemat, al lui Iuda – ci sunt valaho-românii, adică urmaşii geţilor zalmoxieni,
ştiutori/cunoscători/iniţiaţi ai Misterului Învierii – şi întăriţi şi ―întronizaţi‖/confirmaţi, ca autoritate spirituală, de către Întâiul
Chemat de către HRISTOS – APOSTOLUL ANDREI!). De fapt, nu trebuie uitat că Hitler însuşi, cu sânge evreiesc
(Schiklgruber), începuse un proces teribil de pervers (ameliorat doar datorită ―surdinei‖ puse de fermitatea lui Ion Antonescu!),
de folosire excesivă, până la distrugere, a potenţialului material şi spiritual al Valaho-României. Urmaşa lui Hitler, de azi,
evreica Angela Merkel, se foloseşte de liniile anti-spirituale, deschise de Hitler, şi continuă, cu tenacitate şi înverşunare, acest
proces distructiv, de anulare a relaţiilor de sânge şi Duh, dintre români şi germani - şi aducere a Valaho-României în cadrul
unor raporturi de umilitoare vasalitate (care poate merge până la ―sclavie‖, vorba lui Menachem Begin!). Angela Mekel se
foloseşte, în acest malefic scop, de toate liniile deschise de Hitler – AGENTUL EI DE INFLUENŢĂ (care este pregătit pentru
a prelua Valaho-România ca feudă germană/germane-americano-iudaică, în calitatea sa de viitor preşedinte al ValahoRomâniei!) este Klaus Werner Iohannis, primarul Sibiului. Dar, fireşte, nimic n-ar reuşi, împotriva poporului şi Neamului
nostru, fără de ―cozile de topor‖ ale iudeo-masonilor liberali (―traşi‖/originari din ―roşii‖ de la 1848!), ajutaţi şi de ―roşii
moderni‖ , socialiştii ―democraţi‖, ai lui Naumovici-Ponta!
Cine s-a gândit, fie şi o singură clipă, că Germania nu-şi va menţine şi reactualiza interesul faţă de zona săsească, din Ardeal
(pe care Hitler a exploatat-o, din plin, în timpul celui de-al doilea război mondial!) a dat dovadă de o naivitate fără margini!
Nicăieri, în Europa şi în lume, bătrânele state, învechite în răul colonialismului şi dominanţei de tip imperialist, nu au renunţat
şi nu vor renunţa, pentru nimic în lume, la fumurile şi năzuinţele de refacere a imperiilor lor! Aşa s-a întâmplat şi se întâmplă
cu Spania, care-şi exploatează, la maxim, vechile cuceriri medioevice, din America şi Asia, aşa se întâmplă şi cu Franţa (care
îndrăzneşte, chiar în aceşti ani, prin lingăii ei liberali-„roşii‖, din România, să-şi trâmbiţeze imperialismul, în „colonia
România‖, cu ajutorul ambasadei sale de la Bucureşti, care distribuie, prin şcoli, materiale video şi audio revoltătoare, în care
România este declarată, cel puţin moral-spiritual, „creaţie civilizatorie‖ franceză, colonie franceză, colonie supusă şi obligată,
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faţă de „metropola‖-Paris, să se supună şi să-şi recunoască statutul său de vasală, până şi în ce priveşte limba şi cultura!) – la
fel, Anglia, S.U.A., Belgia, Olanda (chiar şi Italia are nasul pe sus, deşi nu cu prea multe argumente istorice!)... Rusia (care,
prin U.R.S.S., n-a încetat o clipă să respecte Testamentul lui Petru cel Mare!) - şi, fireşte (de ce ar face ea excepţie?)
Germania!
Da, Klaus Iohannis apără (pentru „nepoata lui Hitler‖, Angela Merkel!), prin disimulare dibace, tot ce a construit Hitler ca
legături şi agenturi, în săsime! Ce vi se pare anormal, după lovitura de stat din Panama, a SUA (contra „dictatorului‖ Norriega),
din 20 decembrie 1989 – care-şi maschează nemernicia şi samavolnicia păstrării Canalului Panama, sub ocrotirea masacrelor
din România lui 14-22 decembrie 1989 ? - :
„Revistele „Justiţiarul” şi „Justiţiarul sibian” au dezvăluit, cu mulţi ani în urmă, faptul că sub denumirea „democratică”
F.D.G.R. (Forumul Democrat al Germanilor din România) se află camuflat fostul Grup Etnic German. Mai ales că această
„organizaţie nonguvernamentală” (O.N.G.), apărută imediat după revoluţia din decembrie 1989 – geneză la care şi-au adus
aportul şi serviciile secrete germane! – a fost creată pe criterii etnice, fiind astfel un soi de „club exclusivist”. Ca orice
grupare etnică sau „club exclusivist” este logic că F.D.G.R. a avut ca scop, încă de la înfiinţare, obţinerea unor avantaje,
apropiate de privilegiile pe care saşii le aveau în Evul Mediu, în detrimentul populaţiei majoritare româneşti din
Transilvania (...)Scopurile acestor Grupuri Etnice Germane (celebra Coloana a V-a a lui Hitler) erau: propaganda nazistă,
sabotajele economice, acţiunile diversioniste în spatele frontului, „intoxicarea” şi dezinformarea populaţiei majoritare din
ţările respective. La Grupul Etnic German, oficializat prin Decretul – Lege, nr. 830 din 21 noiembrie 1940, a aderat în anul
1941 şi Biserica Evanghelică (cultul religios al saşilor transilvăneni), cu toate bunurile sale mobile şi imobile, din fanatism
nazist!” – cf. art. lui Marius Albin MARINESCU, Klaus Iohannis va reprezenta interesele Germaniei în Guvernul
României, în Justiţiarul din Sibiu, din 21 februarie 2014.
Încalcă Iohannis legea românească? Sigur că o-ncalcă! – cu voie nu doar de la Bucureşti (că Bucureştiul nu mai contează, vorba
lui Menachem Begin despre rasele non-evreieşti ale Pământului, ―nici cât nişte excremente umane‖!), ci, în primul rând, de la
Berlin:
„IULIE 2007. Atenţie la an! Este acelaşi an în care Hans Klein (preot evanghelic şi consilier local), în calitatea sa de
preşedinte al organizaţiei municipiului Sibiu a Forumului Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.), a solicitat
Judecătoriei Sibiu recunoaşterea oficială a calităţii de succesor al organizaţiei F.D.G.R. faţă de Grupul Etnic German
(Deutsche Volksgruppe). Acesta a acţionat la ordinul lui Iohannis, care-i este superior în cadrul F.D.G.R.-ului, fiind
preşedintele organizaţiei naţionale. Dar cum „pârât” era chiar Iohannis, în calitatea sa de primar, doar nu era să se dea
singur în judecată, aşa că l-a desemnat pe subalternul său, Hans Klein, să semneze şi să depună acţiunea la Judecătoria
Sibiu. Deşi cererea de chemare în judecată a fost înregistrată la Registratura Judecătoriei Sibiu în data de 26 februarie
2007, iar instanţa s-a pronunţat favorabil (şi iresponsabil!) în data de 28 mai 2007, Klaus Iohannis nu pomeneşte nimic în
interviul din iulie 2007 despre această „victorie” a nazismului împotriva democraţiei şi a bunului-simţ, el rezumându-se
doar la aluziile echivoce pe care le-am citat mai sus. Şi, tot în anul 2007, CANCELARUL GERMAN ANGELA MERKEL A
RESPINS PROPUNEREA SOCIAL-DEMOCRAŢILOR GERMANI PRIVIND INTERZICEREA PARTIDULUI
NEONAZIST NPD!”
…Dar, în definitiv, dacă pretindem că mai există, măcar pe hartă, statul ―ROMÂNIA‖ (?!) – de ce nu acţionăm, legal şi
punitiv, împotriva acestor situaţii aberante şi împotriva persoanelor implicate în aceste atitudini sfidător-naziste? Dar, întracestea, nu-i de vină Iohannis, şi nici măcar Merkeloaia (aşa se poartă, azi, obrăznicăturile arogante ale Pământului! –
încearcă marea cu degetul, să vadă unde vor găsi proşti mai mari şi fraieri de…fraierit!) - ci-s de vină aşa-zişii noştri
―guvernanţi‖, care nu-l bagă la puşcărie pe sasul nostru, ci-l propun ministru român şi vice-premier, tot în Valahia-România
(acum un an îl propuseseră chiar premier!)!!! Cum să nu ţi-o iei în cap, când o mârşăvie îţi este atât de plenar răsplătită, cu
funcţii şi onoruri ameţitoare?!
…Mă rog, nu ştim cât de ameţitoare sunt cele propuse de trădătorii Crin Antonescu şi Naumovici-Ponta, dar ştim cât de
ameţitoare sunt îndemnurile şi sprijinul politic ale ―nepoatei lui Hitler‖, madam Angela Merkel (cu sprijin iudeo-american!),
care-l vrea pe ―musiu‖ Iohannis nici mai mult, nici mai puţin, decât…PREŞEDINTELE VALAHO-ROMÂNIEI (aici se
potriveşte zicala ―nu-i prost cine ia, ci-i prost cine dă‖ !!) :
―Sunt zvonuri ca inscrierea lui Klaus Iohannis in PNL, impunerea lui dupa doar cateva luni de la inscrierea in partid in functia
de prim vicepresedinte in detrimentul altor lideri cu vechime in partid, precum si desemnarea lui in functia de ministru la MAI
obligatoriu cu functia de vicepremier al Guvernului Ponta, face parte dintr-un plan gandit sa ii netezeasca primarului de
nationalitate germana drumul catre o candidatura din partea PNL-ului la functia de presedinte al României.
De cativa ani circula zvonul ca, liderul actual al PNL, domnul Crin Antonescu, nu este agreat nici de Departamentul de Stat
al SUA si de nici de cancelariile occidentale pentru functia de presedinte al Romaniei. SE PARE CA NU SUNT PUTINI
CEI CARE IL SFATUIESC PE CRIN ANTONESCU SA SE RETRAGA DIN CURSA PENTRU COTROCENI,
BINEINTELES DUPA CE I S-A TOT REPETAT CA NU VA FI SUSTINUT DE PSD LA ALEGERILE
PREZIDENTIALE, PENTRU A-L PROPULSA PE KLAUS IOHANNIS CARE SE SPUNE CA ESTE ACCEPTAT DE
TOTI LIDERII OCIDENTALI, IN SPECIAL DE PRIETENA ROMÂNIEI (n.n.: ???!!!), ANGELA MERKEL.
Scenariul mai cuprinde consolidarea pozitiei de lider al PNL pentru Crin Antonescu daca Klaus Iohannis, candidatul
liberalilor la alegerile prezidentiale ar iesi castigator‖ – cf. 5secunde.ro, 19 februarie 2014.
…Da, Klaus Werner Iohannis a fost şi este decorat de către toate ţările care au fost implicate şi au servit, în cel de-al doilea
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război mondial, interesele Axei!
„Klaus Iohannis A FOST DECORAT DE TOATE ŢĂRILE CARE AU CONSTITUIT PUTERILE AXEI ÎN AL DOILEA
RĂZBOI MONDIAL, ÎNSĂ GERMANIA A FOST CEA MAI DARNICĂ CU ONORURILE! (n.n.: în logica iudeo-masonică
şi imperialist-globalistă, de azi, ni se pare extrem de normal: ceea ce era naţionalism-rasist, deci BRUTAL-MATERIALIST,
exprimat spaţial prin agresivitatea expansionismului imperialist rasist - s-a metamorfozat, peste noapte, prin interesul iudaic, în
expansionism imperialisto-globalisto-economic, LA FEL DE GROSIER-MATERIALIST ŞI DE AGRESIV-VIOLENT! –
ce e atât de greu de priceput?!) ...
„Astfel, Klaus Werner Iohannis a fost distins cu Crucea Federală de Merit de către Republica Federală Germană (2006).
Tot în Germania a mai fost decorat şi în septembrie 2010, când a primit la Berlin, placheta de onoare din partea Uniunii
Asociaţiilor Etnicilor Germani Expatriaţi, cea mai înaltă distincţie pe care o acordă această asociaţie. Însă cea mai
valoroasă decoraţie a primit-o Klaus Iohannis de la Otto Schily, fostul ministru de Interne al Germaniei, în ziua de
11.12.2007. Acesta l-a decorat pe primarul Sibiului, Klaus Werner Iohannis şi pe succesorul său la Ministerul de Interne,
Wolfgang Schauble, din partea Societăţii Germane! Decoraţia, cea mai înaltă distincţie din Germania, a fost înmânată
pentru merite deosebite aduse Germaniei!!! Şi noi care credeam, ca nişte naivi, că Iohannis slujeşte România. Deci, să
recapitulăm : viitorul ministru de Interne al României a fost decorat în anul 2007 alături de ministrul de Interne al
Germaniei de la acea vreme „pentru merite deosebite aduse Germaniei”, iar cel care a înmânat distincţiile era fostul
ministru de Interne al Germaniei!!!
Iată ce scriam noi despre Otto Schily, cel care a fost maestru de ceremonii la decorarea din 2007: „Atât la alegerile locale
din anul 2000, când candidatul sas a ieşit primar mai scremut, din al doilea tur, cât şi la cele din 2004, cu succesul «uluitor»
de aproape 90 la sută în rândul electoratului român, Sibiul a fost vizitat, cu o săptămână înainte de prezentarea populaţiei
la urne, de ministrul de Interne al Germaniei, Otto Schily. Credeţi că întâmplător sau a fost doar o coincidenţă? Noi credem
că a fost o acţiune deliberată! Acelaşi Otto Schily (devenit şi cetăţean de onoare al Sibiului – pentru ce «merite», neştiute de
opinia publică?!), deşi nu mai era ministru, în ziua de 11.12.2007, l-a decorat pe primarul Sibiului, Klaus Werner Iohannis
şi pe succesorul său, ministru de Interne la acea dată, Wolfgang Schauble, din partea Societăţii Germane (!!!) pentru anul
2007. Decoraţia, cea mai înaltă distincţie din Germania, a fost înmânată pentru merite deosebite aduse Germaniei!!! (…)
Acelaşi Iohannis a fost decorat, imediat după câştigarea alegerilor din 2004, şi de către vicepreşedintele parlamentului
german, Susanne Kastner, aceasta fiind mai mult la Sibiu, cu un rol activ propagandistic în acel an electoral, decât în
Parlamentul german, de unde primea salariul!” (http://www.justitiarul.ro/klaus-iohannis-o-imagine-trucata-2/)
Însă şi alte ţări l-au onorat pe domnul Iohannis Klaus Werner cu distincţii. Culmea, toate fiind aliatele Germaniei în al Doilea
Război Mondial! Primarul sibian a mai primit: Ordinul Naţional al Italiei – Steaua Solidarităţii Italiene, în grad de
Comandor (2008) – Italia a fost principalul aliat din Europa al Germaniei hitleriste; Ordinul de Merit al Marelui Ducat de
Luxemburg, în grad de Ofiţer (2009) – în 1942, Luxemburgul a fost oficial anexat de Al treilea Reich; Ordinul de Merit
„Marea Cruce de Argint” al Statului Austriac (2009) – Anschluss-ul: Germania a anunţat anexarea Austriei pe 12 martie
1938, transformând ţara în provincia „Ostmark”; Ordinul de ofiţer al Coroanei Belgiene (2009) – în 1940, Belgia a fost
ocupată de către trupele Germaniei naziste. Iar pentru ca Axa beligeranţilor din al Doilea Război Mondial să fie completă,
în octombrie 2009, când Klaus Iohannis a fost propus de către Crin Antonescu în funcţia de premier al României, primarul
Sibiului tocmai se afla într-o vizită oficială în Japonia. Simple coincidenţe?‖ – cf. idem.
Ce coincidenţe? Numai proştii mai cred, azi, în „coincidenţe‖! Nu mai există, în lumea de azi, mai cu seamă, decât...COINTERESE!!! ATÂT!
Deci, la fel de „normal‖ este ca numitul Klaus Werner Iohannis să reprezinte interesele economice ale Germaniei, în zona
Valahiei-României – din păcate, co-interesând, la noi, doar pătura de trădători de Ţară şi de Neam (care le-ar da Roşia Montană
germanilor în exact atâtea minute cât a ţinut întrevederea de la Berlin, dintre Naumovici-Ponta şi Angela Merkel: ŞAPTE
MINUTE!!!).
„În realitate, Johannis administrează înţelept resursele pe care comunitatea le primeşte din Germania; pentru a crea
modelul unei insule «Germandom» în Europa de Sud – Est. Sub contractul Ministerului Cooperării Economice şi
Dezvoltării din Bonn, asociaţia Germană pentru Cooperare Tehnică (GTZ) a început renovarea Oraşului Vechi – care este
de obicei atribuită lui Iohannis – înainte ca Iohannis să ocupe funcţia. Agenţia Germană pentru Ajutor Tehnic (THW) a
venit în ajutorul lui Johannis pentru rezolvarea problemei apei. Alt ajutor soseşte de la organizaţiile «Germandom» din
Germania, de exemplu, FDGR şi Iohannis personal consiliază Fundaţia Hermann Niermann din Dusseldorf asupra
«problemelor privind promovarea proiectelor culturale, academice si sociale» – de asemenea în beneficiul minorităţii
germanofone din România. Fundaţia Niermann a devenit de notorietate cu ani în urmă, în exercitarea influenţei ascunse
asupra minorităţii germanofone din estul Belgiei – în cooperare cu grupuri etnocentriste de extremă dreapta. Oricine poate
spune cu siguranţă că preşedintele fundaţiei «a fost la curent cu o conspiraţie» care a fost îndreptată împotriva Belgiei.
(…)La sfârşitul anului 2007, împreună cu ministrul german de interne, Wolfgang Schaeuble, Iohannis a primit «Premiul
de Merit pentru Înţelegerea Germano – Europeană». Laudatio a fost rostită de fostul ministru de interne şi cetăţean de
onoare al Sibiului, Otto Schily. Cancelarul german, Angela Merkel, este în board-ul de consilieri ai acestei foarte influente
asociaţii. Ea însăşi a primit acelaşi premiu în anul 2005.”(sursa: http://www.german-foreign-policy.com/en/fulltext/56289)
Klaus Iohannis, imediat după ce a devenit primarul Sibiului (iunie, 2000), trebuie subliniat că prin revendicarea drepturilor
patrimoniale ale organizaţiei hitleriste Grupul Etnic German, FDGR – Sibiu încalcă chiar propriul statut, art. 1! (
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http://www.fdgr.ro/ro/statutul_organizatiei/ ). (...)Justiţia l-a protejat permanent, Iohannis Klaus Werner fiind susţinut de
către statul german tot timpul. A avut nenumărate dosare pentru mai multe fapte penale (trafic internaţional cu copii,
retrocedări frauduloase, afaceri cu banii publici, uz de acte false ca să obţină el personal doua imobile), dar toate au fost
ascunse, ferite de opinia publică. Au ştiut toţi premierii (Năstase, Tăriceanu, Boc şi Ponta), plus preşedinţii Iliescu şi
Băsescu, dar nimeni nu a îndrăznit să întreprindă ceva împotriva primarului sibian, dosarele s-au muşamalizat sau au fost
dosite până faptele s-au prescris!‖ – cf. idem.
...Şi, în definitiv (modificând puţin cunoscuta zicală, pe care am citat-o mai sus: „nu e prost cine bate, ci e prost cine este/se
lasă bătut‖!) - acest lucru este valabil inclusiv pentru...„sugestii‖! Pentru că premierul Naumovici-Ponta nu s-a dus, la Berlin,
de capul şi cu capul lui, ci la „sugestia‖ (al naibii de fermă, cât şi o poruncă cocoşător-ameninţătoare/şantajistă!) a dlui sas
nazist Klaus Werner Iohannis:
„Prim-vicepreşedintele Partidului Naţional Liberal (PNL), primarul municipiului Sibiu, Klaus Iohannis, a afirmat, marţi că
ar fi cazul ca premierul Victor Ponta să se întâlnească cu cancelarul german, Angela Merkel.
<<Nu ştiu de ce nu s-a văzut, dar după părerea mea, ar fi cazul să se vadă. Deci, sper să fie adevărat zvonul că s-a stabilit o
întâlnire>>, a spus Klaus Iohannis.
Primarul Sibiului a apreciat că ar fi bine ca întâlnirea dintre premierul României şi cancelarul german să aibă loc cât mai
repede.
Prim-vicepreşedintele PNL, fost lider naţional al Forumului Democrat al Germanilor din România, a mai spus că el, dacă
ar fi fost premier, s-ar fi văzut deja cu cancelarul Angela Merkel. În plus, acesta crede că o apropiere a României de
Germania ar fi benefică mai ales economică.
<<Eu cred că toată lumea este de acord că între România şi Germania relaţiile pot fi mult mai bune decât sunt acum. Avem
relaţii economice bune, avem foarte mulţi investitori din Germania şi totuşi, trăim permanent cu impresia aici că există o
răceală care nu ar trebui să existe. Din acest motiv, pot să spun că este cazul ca primul-ministru să facă o vizită la Berlin,
este cazul să se întâlnească cu doamna cancelar Merkel şi este cazul să aducă relaţiile bilaterale un pic mai sus>>,
consideră prim-vicepreşedintele PNL, la Antena 3” – cf. revista22.ro.
…Germania se răzbună…într-un fel foarte ―iudeo-masonic‖, în sensul că Germania de azi îşi construieşte, alături de SUA, un
―cap de pod‖, pentru activităţile ―Illuminaţilor‖ (loja bavareză ―ILLUMINATI‖[5]!), de stăpânire a lumii, prin
―jandarmerirea‖ ei! Alături de fostul ―adversar‖ – SUA – Germania de azi ―taie şi spânzură‖, în lumea europeană – dar
împarte şi premii (mai cu zgârcenie, e drept! – până acum, doar Ungaria a beneficiat de ―găurile‖ dintre degetele palmei
germane!) – cert este, însă, că Germania se dovedeşte infinit mai eficientă în exprimarea urii răzbunătoare şi a ―căpăcelii‖ celor
care n-au slujit-o ―după tipic‖:
―Însă Germania nu uită şi nici nu iartă trădarea românilor, care au întors armele împotriva ei, în al Doilea Război Mondial,
devenind, din aliat, duşman. La fel nu a iertat Iugoslavia şi nici Cehoslovacia, ambele state fiind dezmembrate datorită
intrigilor politice ale Germaniei. (...)La 16 iulie 1990 s-au întâlnit în Jeleznovodsk, o localitate balneară din peninsula
Crimeea, Helmuth Kohl, cancelarul R.F.G., şi Mihail Gorbaciov, preşedintele U.R.S.S. Atunci s-a acceptat de către U.R.S.S.
unificarea Germaniei. Întâlnirea dintre cei doi politicieni a fost reeditată în acelaşi an la Geneva, în luna septembrie, când
s-au stabilit sferele de influenţă din Europa de Est şi Balcani. Un prim efect a fost războiul din Iugoslavia şi, ulterior,
dezmembrarea acesteia. Demn de remarcat este faptul că după căderea „Cortinei de Fier”, doar Germania s-a unificat, deşi
se creaseră premisele aparent optime şi pentru reunificarea României cu Basarabia – zisă Republica Moldova – şi revenirea
la ceea ce a fost odată România Mare. Mai mult, după fărâmiţarea Iugoslaviei, a venit rândul Cehoslovaciei să se rupă în
două. Transilvania a intrat, conform pactului secret dintre cei doi conducători, în sfera de influenţă a Germaniei, redevenită
principala putere din Europa, fiind destinată Ungariei. Astfel, nemţii au dorit să-i răsplătească pe unguri, care nu au încetat
nici un moment să revendice Ardealul. Era plata pentru loialitatea dovedită de-a lungul istoriei, când cele două state au fost
aliate în toate războaiele, dar şi răzbunarea pentru trădare românilor din 23 august 1944. Reamintim că, în 1989, anul
prăbuşirii blocului comunist european, Ungaria a fost prima ţară care şi-a deschis frontiera cu Austria pentru a facilita
exodul cetăţenilor din R.D.G. spre Germania Federală. Primii aşa-zişi „oameni de afaceri germani”, de fapt foşti agenţi
STASI (Securitatea est-germană), sosiţi în România imediat după evenimentele din decembrie 1989, deţineau hărţi în care
Uniunea Europeană era trasată până la Arcul Carpatic, doar Transilvania fiind luată în calcul, în timp ce Muntenia şi
Moldova rămâneau pe dinafară. Nici Iohannis nu este străin de aceste uneltiri privind dezmembrarea României prin
aceeaşi „politică a paşilor mici”: regionalizare, federalizare şi secesiune!‖ – cf. idem.
...Dar, din nou şi încă o dată: „nu-i de vină cel care cere, ci-i de vină cel care dă‖! Or, noi, valaho-românii, chiar i-am învăţat
cu nărav, pe toţi veneticii şi aduşii de vânt şi vântură lume – cu nebunia noastră nu generoasă, ci vinovată! Nu e vorba de
generozitate, ci de ÎNSTRĂINARE A UNOR AVUŢII FUNDAMENTALE VALAHE (care „nu-s ale noastre, nu-s ale
copiilor noştri” – ci ale POSTERITĂŢII VALAHE INTEGRALE, în vecii vecilor, AMIN!) şi de TRĂDARE MÂRŞAVĂ
– a prezentului, trecutului şi viitorului Neamului Valah!!!
Pentru că nu-i lipseşti pe copiii şi pe nepoţii şi pe strănepoţii şi pe stră-stră-stră...-nepoţii tăi, din generaţiile care se vor mai
naşte pe acest sfânt pământ – de tot şi de toate, în favoarea îmbogăţirii şi îmborţoşării străinilor, numai dintr-un orgoliu de
retardat: acela de a fi mângâiat pe frizură ori pe spinare de către toţi hoţii şi prăduitorii Ţării şi Neamului tău, de către toţi
bandiţii străini, năvăliţi, în aceste sanctuare daco-valahe, numai şi numai cu gândul şi intenţia de jaf şi de pângărire şi de

56

zdrobire/prăpădire/aneantizare!!! De ce, oare, românii şi-au dat demnitatea şi şi-au vândut sufletul, şi-au vândut şi trădat
valorile de Neam ?! Şi vorba evreului: „Încaltea să fi fost, acolo, un gheşeft, un profit, ceva‖! Dar, aşa...‖PE NIMIC”?!
Numai nebunii fac aşa ceva!!!
„Nevoia de „tătuc” german, în locul celui sovietic, a fost sădită în subconştientul poporului român imediat după anul 1990
prin demitizarea domnitorilor pământeni. Atât de mult s-a chinuit manipulatorii din mass-media, încât în anul 2006
(emisiunea „Mari români”) televiziunea publică a fost la un pas să-l plaseze pe locul întâi pe regele german Carol I datorită
voturilor telespectatorilor, acesta fiind depăşit în final, cu mari „emoţii”, de către Ştefan cel Mare!
(http://ro.wikipedia.org/wiki/Mari_rom%C3%A2ni) Oricum, neamţul s-a clasat înaintea celor doi mari Mihai, poetul
naţional Mihai Eminescu şi domnitorul Mihai Viteazul. Acest clasament pare arbitrar şi măsluit fiindcă pe locul cinci s-a
clasat Richard Wurmbrand, un evreu comunist, care ulterior s-a creştinat şi a fost trimis în închisoare de către foştii săi
tovarăşi comunişti. De unde atâta simpatie pentru un personaj de care românii de rând nu auziseră până la campania
publică declanşată de TVR 1? Având în vedere că până şi Gigi Becali s-a poziţionat în clasamentul respectiv pe locul 13,
între Vlad Ţepeş şi Henri Coandă, cred că nu mai este nevoie de comentarii suplimentare‖ – cf. idem.
…Ce-i de făcut cu trupurile şi, mai cu seamă şi înainte de toate - CU SUFLETUL NOSTRU?! Doar să le/îl dăm…‖la întors‖!
Adică, să ne regăsim INSTINCTUL DE NEAM! – şi să ne băgăm minţile în cap şi demnitatea în suflet, precum şi sănătatea în
trup şi-n gândire şi-n aprecierea lumii reale, date nouă de Bunul Dumnezeu! - să-i ―punem la păstru‖, în puşcării, pe TOŢI cei
care atentează la averea şi la fiinţa noastră de Duh şi de Neam (şi să-i ―întâlnim‖, întru ale temniţei, pe toţi vagabonzii şi pe
toate leprele pământului ăstuia valaho-român: atât pe sasul ăsta borţos, agent al Germaniei iudaizato-naziste, care vrea să ne
dea, înapoi, legea lui Hitler şi a ―nepoată-si‖ întru nazism, Merkăloaia! - cât şi pe aventurierii de felul limbricilor ăstora cu
mutre de mongoli şi de slugoi ordinari, Băsescu-vânzătorul de flote şi dăruitorul de ―Roşii Montane‖ către nişte târâie-brâie de
văcari, reprezentaţi prin ―asistentul Secretarului de Stat American, Victoria Nuland‖[phiii! - nţţţţ!...PTIU!!!], NaumoviciPonta ―schizofrenicul închipuit‖ şi Crinul Înnoptat în Sforăială-de-Conştiinţă şi în voile ―soaţei‖ lui, Adina Văleanu, care, de
zor şi fără de hodină, ne vinde ―Roşiile Montane‖, pe la Bruxelles, ca pe…roşii şi verze!) - să facem o lege cât se poate de
aspră (până la pedeapsa cu moartea! - deşi ar părea că n-ar fi tocmai creştineşte! - dar şi Vlad Ţepeş, ca şi Ştefan cel Mare şi
ceilalţi voievozi atinşi de Lumina Sfântului Duh au înţeles că, la început, când încă nu-s ―tocmite trebile ţării‖ şi până ce Ţara
şi Neamul se vor ―tocmi‖, adică până se vor aşeza şi vor merge în/pe făgaşul lor firesc, dat, ca MISIUNE SFÂNTĂ, de Bunul
Dumnezeu, aici, în Grădina Maicii Domnului! – TREBUIE MAXIMĂ ASPRIME, cu alţii/năvălitori, ori ―cozi de
topor‖/trădători, DAR ŞI CU NOI ÎNŞINE!!!) – da, să fie, cel puţin o vreme, şi ASPRIMEA, un mod de LUCRARE
SFÂNTĂ! (în definitiv, până şi evreul acela vestit, Moise, până ce s-a ―tocmit‖ şi până ce s-a hotărât, de voie-de nevoie,
Neamul său de evrei, s-o ia, cât de cât, pe drumul cel bun! - a ucis, CU MÂNA LUI! – zeci de mii de israeliţi!) – şi, între timp,
până se ―tocmesc‖ toate cele, să meargă, ca ―unse‖, întru Bună Voia Lui Dumnezeu-Hristos… noi, câţi ştim, încă, ce-i treaba,
SĂ NE ŞI PUNEM PE TREABĂ! Că nu-i de glumă şi nu-i de stat cu mâinile-n poală, ori încrucişate! CĂ NU SUNTEM,
ÎNCĂ, MORŢI!!!
Să nu mai lăsăm pe nimeni să-şi facă, la noi, în ogradă, ―capete de pod <<illuminati>>‖ – ci să respectăm ANATHEMA din
1937, şi niciun iudeo-mason să nu îndrăznească a mai dicta, la noi, în bătătură, cum se învârte în mămăliga noastră valahă!!!
‖CAZUL KLAUS IOHANNIS‖ să ne stea, drept lecţie, lângă icoanele străbune – că nu avem dreptul să ne părăsim
INSTINCTUL DE NEAM, câtă vreme acest SFÂNT INSTINCT intră în componenţa MISIUNII NOASTRE DE NEAM,
încredinţată nouă de Însuşi HRISTOS-DUMNEZEU!
Să ne cinstim oaspeţii, dar să nu-i lăsăm să ne dea afară din pat, şi din casă, şi din ogradă de la tata şi de la mama - şi…DIN
TOATE ROSTURILE NOASTRE STRĂMOŞEŞTI! Că ne blestemă moşii şi strămoşii noştri din ţintirime, şi ne ard
privirile din ochii icoanelor de SFINŢI VOIEVOZI, de SFINŢI MARTIRI şi de tot atât de SFINŢI CRĂIŞORI!
Cu Dumnezeu - înainte!
[1] - ―Aţâţarea Germaniei nu a început cu acea declaraţie de război din 23 martie 1933. După sfârşitul Primului Război Mondial, blocada navală britanică
împotriva Germaniei a dus la moartea a peste 100.000 de civili germani. Această blocadă a durat până la semnarea tratatului de la Versailles din 1919,
căruia i s-a adăugat un document numit Politica pastorală a lui Morgenthau, semnat de preşedintele Statelor Unite, Woodrow Wilson. Acest document,
găsit în 1968 printre hârtiile fostului preşedinte american Lyndon Baines Johnson, păstrat în prezent la Centrul de Cercetare Sid W. Richardson din
Austin, specifica intenţia Statelor Unite de a-i extermina pe absolut toţi germanii, care sunt „din naştere o rasă războinică” şi transformarea Germaniei
într-o „PĂŞUNE”. În 1922, evreul ajuns ministru de externe german, Walter Rathenau, instiga Franţa la uciderea tuturor germanilor şi colonizarea
Germaniei cu populaţii străine‖ – cf. http://secretelezeilor.wordpress.com/2012/09/08/hitler-mesia-sau-antihrist/
[2] -Ce ne facem, însă, cu declaraţiile făţişe, ale evreilor – de felul lui Samuel Untermayer, sau al rabinului Vladimir Jabotinski ? În ziarul New York Times,
din 7 august 1933, Samuel Untermayer, preşedintele Federaţiei Internaţionale Evreieşti pentru Combaterea Opresiunii Hitleriste asupra Evreilor, declara că
războiul evreilor este unul „sfânt‖ şi trebuie dus până când Germania va fi distrusă. În ianuarie 1934, rabinul Vladimir Jabotinski, fondatorul organizaţiei
sioniste Mscha Rjetsch, publica următoarele: „Lupta împotriva Germaniei este purtată de luni de zile de fiecare comunitate evreiască, la orice conferinţă sau
congres, în toate sindicatele şi de orice evreu de pe acest pământ. Interesele noastre evreieşti impun distrugerea întregii Germanii‖.
[3] - Începând cu 1991, R.S.F. Iugoslavia s-a dezintegrat în războaiele iugoslave, urmate de secesiunea entităţilor constituente ale statului federal.
[4] - „Rasa noastră este Rasa Stăpânitoare. Suntem Zei divini pe această planetă. Suntem diferiţi de celelalte rase inferioare, precum acestea sunt diferite
de insecte. De fapt, în comparaţie cu rasa noastră, CELELALTE RASE SUNT EXCREMENTE UMANE. Destinul nostru este de a conduce rasele
inferioare. Regatul nostru pe pământ va fi condus de liderii noştri cu mână de fier. Masele ne vor linge picioarele şi ne vor servi ca sclavi‖ – cf. Discursul
lui Menachem Begin, prim-ministru al Israelului între 1977-1983 – care vine în completarea afirmaţiilor lui Karl Marx: ―Poporul evreu în întregime va fi
propriul său Mesia. Acesta va realiza dominaţia lumii prin dizolvarea altor rase … şi prin stabilirea unei republici mondiale în care a evreii de pretutindeni
vor exercita privilegiul de cetăţeni. În acestă Nouă Ordine Mondială copiii lui Israel … vor furniza toţi liderii fără a întâlni opoziţie… ― (Karl Marx intr-o
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scrisoare catre Baruch Levy, citată în Review de Paris, June 1, 1928, p. 574).
[5] -Ordinul Iluminaţilor/Illuminati a fost o societate secretă iudeo-masonică, fondată la 1 mai 1776, în Ingolstadt (Bavaria de Nord), de Adam Weishaupt, care
a fost primul profesor de drept canonic de la Universitatea din Ingolstadt . Mişcarea era formată din liber-cugetători, liberali, republicani (deci antimonarhici) şi
pro-feminini, recrutaţi din lojile iudeo-masonice din Germania, şi a urmărit să promoveze perfecţionismul prin intermediul şcolilor de mistere. În 1785, ordinul
a fost infiltrat, dezbinat şi suprimat mai întâi de către guvern bavarez pentru un presupus complot şi apoi în întregul stat (Reich) german. Acuzaţia adusă a fost
aceea că scopul ordinului este să răstoarne toate monarhiile şi religiile de stat din Europa. Dar, după cum se vede azi, ordinul s-a refăcut, să nu-i fie de deochi!

prof. dr. Adrian Botez
***

istoria mărturisitoare
ECHINOX CU FANTOME IREDENTISTE
În fiecare început de primăvară, de douăzeci şi trei de ani, România e bântuită de fantomele
iredentismului unguresc ce se apucă să bată pe la uşile şi ferestrele cetăţenilor români de etnie
ungurească : ’’Hei, voi, vitejilor, urmaşi ai lui Atilla şi-ai arpadienilor, treziţi-vă, ridicaţi-vă şi puneţi
mâna pe ce apucaţi şi luaţi Ardealul de la puturoşii de valahi, ce au fost slugile noastre o mie de ani
! Este 15 Martie’’
Anul acesta, fantomele iredentismului unguresc au venit şi cu un steag secuiesc !!
De douăzeci şi trei de ani românii, dar mai ales ungurii, nu au liniştea păcii şi a concordiei
inter-etnice, ce abia începuse, de un timp, să-şi arate binefacerile reciproce. Da, se poate trăi în concordie româno-ungurească în
România, dacă nu apar fantomele, depăşite de mult de vremurile actuale. Se poate trăi, spun şi eu, care am trăit în acest climat
inter-etnic, de înţelegere socială civilizată primii douăzeci şi patru de ani la Timişoara, trei ani medic în Maramureş, doi în
Raionul Satu Mare, doi ani medic secundar la Cluj şi încă zece ani în Bistriţa de Năsăud, ca medic specialist. Până la plecarea
din România în 1980, am avut bune relaţii, deschise şi de ajutor reciproc cu toţi ungurii, de la colegii de şcoală sau profesie
până la pacienţi şi concitadini. Acum toţi au devenit distanţi, duplicitari, conspirativi, udemerişti cu steag secuiesc în vârf de
suliţă. Ce păcat de ei, au dat cu piciorul unei decente relaţii inter-etnice, împinşi de fantomele iredentiste.
Din Martie 1990, de la Târgu Mureş, Harghita şi Covasna, se aude din nou, şi tot mai tare, zăngănitul săbiilor,
fantomele iredentismului de la 1848 – 1849 redeşteptând visul unei Ungarii Mari prin acapararea, prin orice forme, de teritorii
de la statele vecine, teritorii pe care cred, nici mai mult nici mai puţin, decât că le-ar fi adus străbunii lor pe cai, când au venit
aici, în Europa.
FANTOMELE REVOLUŢIEI UNGUREŞTI DIN 1848 – 1849
În Martie 1848, în Pesta era un grup de tineri cu idei ardente de independenţă faţă de Viena, numit
‘‘Societatea celor zece‘‘ care, la izbucnirea Revoluţiei Franceze, îndemnaţi de slovacul Lajos Kossuth, s-a transformat într-o
avangardă revoluţionară ‘‘Tinerii Unguri’’ şi a elaborat un manifest revoluţionar cu o duzină de puncte. Manifestul începea cu
libertatea presei, desfiinţarea cenzurii, deplină egalitate cetăţenească şi religioasă – să ţineţi minte voi, români ardeleni acest
punct din manifestul democrat al ungurilor – urmează înfiinţarea unei gărzi naţionale, a unei armate naţionale, retragerea
trupelor străine – habsburgice şi croate – din Ungaria, eliberarea deţinuţilor politici şi unirea Transilvaniei la Ungaria .
Acest manifest revoluţionar a fost tipărit, răspândit şi făcut public de pe treptele Muzeului Naţional, în ziua de 15 Martie de
către tânărul actor şi poet, de origine sârbă, Sandor Petofi, după care a recitat o poezie patriotică înflăcărată ce începea cu
’’Sus ! Patria către maghiari strigat-a ] E timpul pentru luptă să fiţi gata ] Ce alegeţi, libertatea sau robia ?] şi se încheia cu
Să juram pe Dumnezeul marilor străbuni !! Înflăcărare, entuziasm, exaltare, cuvinte mari şi jurăminte pe Dumnezeul marilor
străbuni şi aşa a început revoluţia tinerilor unguri. Bătrânii unguri s-au înfierbântat şi ei, dar au ales altă cale, calea Vienei la
împărat, care era şi regele Ungariei. Trei sute dintre ei, cei mai nobili şi avuţi, şi-au pus pe ei îmbrăcămintea cea scump înfirată,
pălăriile cu pene mari şi viu colorate s-au încins cu săbii lungi până-n pământ, strălucitoare şi au descins în paradă, zăngănind
din săbii, pe străzile Vienei în drum spre palatul împărătesc. Au cerut împăratului să le aprobe independenţă totală, pe cea
parţială o primiseră din 1791, pe lângă celelalte doleanţe. Împăratul le-a ascultat şi aprobat dorinţele printre care unirea cu
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Transilvania, suveranitatea asupra Croaţiei şi Sloveniei, încorporarea zonelor de graniţă ! Era 17 Martie 1848, practic
ziua victoriei revoluţiei ungureşti şi la Viena.
Budapesta fremăta în frenezie de marele succes revoluţionar câştigat cu atâta uşurinţă, acum când toate visele
lor neîmplinite de sute de ani, de la Mohacs din 1526, s-au împlinit aproape peste noapte, căzute ca din cer, de la Dumnezeul
marilor străbuni. Au format un nou guvern, în care Lajos Kossuth învârtea toate roţile cu oratoria lui naţională, în timp ce
nobilii naţionalişti erau încântaţi de independenţa faţă de habsburgi, dar temându-se de eventualitatea unei răscoale ţărăneşti,
ca cea din Polonia, au acceptat să plătească şi ei ceva impozite, de gura democraţiei ce era pe toate uliţele în această primăvară,
şi să abolească iobăgia, dar nu le-au dat pământ, deci ţăranii au rămas dependenţi de ei. Legi peste legi, poezii şi cântece
patriotice cu care au mers la închisori pentru eliberarea deţinuţilor politici, dar nu au găsit decât unul singur: Mihaly Tancsics,
un simplu agitator socialist. Dar revoluţionarii şi-au făcut datoria faţă de patrie.
În vremea asta la Viena, guvernanţi, şefii militari şi ai serviciilor secrete se învârteau în jurul împăratului, în schimb
continuu, să-l trezească la realitatea ce va urma, după ce a făcut din Ungarie o ţară independenta mai mare ca Austria
habsburgică, formată din mai mulţi neunguri, de naţionalităţi diferite, decât din unguri a căror nărav de dominare cu orice preţ
era cunoscută de acum în istorie. Până la urmă, bătrânul împărat, s-a trezit la realitatea prezentată, le-a dat dreptate şi tacit a
aprobat ideea lor de trezire a celorlalte naţiuni (precizare: în Anul 1848 nu se folosea termenul de etnii ci de naţiuni ) la ce îi va
aştepta sub stăpânirea ungurilor. Zis şi început, iar uşurinţa victoriei revoluţionare a tinerilor şi-a bătrânilor unguri se va
transforma într-un şir de lupte şi bătălii cu neungurii, Din acest moment, împăratul trezit la realitate a lăsat pe unguri să
scoată castanele din focul luptelor pentru măreţia imperiul habsburgic.
Sârbii, cuprinşi în perimetrul Ungariei, sunt primii care declanşează ostilităţi, în felul lor violent şi crud, împotriva
guvernului revoluţionar de la Budapesta, care prin legile pe care le promulga, reducea şi mai mult decât habsburgii drepturile
tuturor celorlalte naţiuni. Sârbii din Ungaria au fost imediat sprijiniţi de sârbii din Principatul Sârbesc, ce avea pretenţii
teritoriale a zonelor limitrofe locuite în majoritate de sârbi. Astfel s-a iscat prima confruntare armată dintre sârbi şi unguri.
Croaţii nu au vrut să recunoască suveranitatea Ungariei asupra Croaţiei şi Sloveniei şi au declanşat ostilităţi armate
împotriva guvernului de la Budapesta, având în frunte pe Josip Jelacic , general imperial, recunoscut strateg şi duşman îndârjit
împotriva revoluţionarilor unguri, tineri şi bătrâni, care au avut pretenţia de la împărat ca ei să fie liberi, independenţi, dar
Croaţia şi Slovenia să nu fie la fel. Aceasta era democraţia revoluţionarilor unguri.
Românii ardeleni, cei mai vechi şi mai mulţi în Principatul Transilvan - au fost indignaţi şi revoltaţi, la ideea de
unire a Transilvaniei cu Ungaria. 15 Mai 1848 , Marea Adunare de la Blaj a celor 40.000 de români ardeleni care se opun
alipirii Ardealului la Ungaria ‘‘Aşa cum Ungaria vrea să fie liberă, aşa vrem şi noi, că tăt oameni că ei suntem şi noi !’’
Adunarea a ascultat cu respect şi preţuire discursul lui Simion Bărnuţiu ce i-a înflăcărat. A fost, nu atât începutul unei revoluţii
cât mai mult începutul mişcării naţionale române de emancipare socială şi independenţă faţă de dominaţia feudală din
Transilvania, în care nu erau consideraţi naţiune, ci doar o valahime tolerată – olahok - din 1437 prin Unio Trium Nationum (
unirea frăţească a ungurilor, secuilor şi saşilor propăşiţi sau colonizaţi în Dacia Superioară). Alături de Simion Bărnuţiu au fost
corifeii blăjeni şi tânărul avocat Avram Iancu. În sprijinul românilor ardeleni au venit la Blaj revoluţionarii moldoveni
Alexandru Ioan Cuza , Alecu Russo, Vasile Alecsandri, Costache Negri, Din Muntenia a sosit doar Dumitru Brătianu, celorlalţi
nu li s-au mai dat paşapoarte de intrare în Ardeal .
Cu toate aceste drepturi istorice şi sociale, Dieta de la Cluj , formată din trei sute de reprezentanţi, dintre care 273
erau unguri şi secui, 24 saşi şi 3 (trei) români, a aprobat unirea Transilvaniei cu Ungaria. Reprezentarea valahimei tolerate în
Dieta Principatului Transilvan, după cum se vede nu era nici măcar cu adevărat simbolică şi demonstrează pe deplin cât de
reprimată era naţiunea română majoritară în principat. Sunt istorici care strecoară în scrierile lor ca însuşi Petofi Sandor ar fi
fost surprins că în Dietă sunt atât de puţini olahok ! Nu înţeleg ce scop mai are această distorsiune, când se ştie că el a fost unul
dintre cei ce au întocmit manifestul, proclamaţia de la 15 Martie 1848, în care pretindeau ca Ardealul şi Banatul să fie alipite
Ungariei. Oricum norii unei furtunii devastatoare se adunau deasupra acestor naţiuni în lupta lor pentru drepturi egale
’’Salvaţi patria !’’ a fost extraordinarul strigăt al lui Lajos Kossth, în parlamentul Ungariei, în data de 11 Iulie
1848 , când şi dat seama de furtuna stârnită împotriva prin desconsiderarea celorlaltor naţiuni înglobate cărora nu le-a
recunoscut drepturile democratice ale timpului, ale revoluţiei europene. În spatele strigătului venea cerinţa a 42 ( patruzeci şi
două ) de milioane de forinţi pentru formarea unei armate naţionale – Honvedseg – să înfrângă duşmanii Ungariei Mari.
Istoricii unguri susţin că discursul lui Kossuth a fost o capodoperă oratorică, şi probabil a fost pentru că imediat a primit suma
cerută, înfiinţând o armată de două sute de mii de combatanţi pentru apărarea patriei.
Toamna 1848 e ameninţătoare. Spre Budapesta se îndreaptă cincizeci de mii de militari croaţi, conduşi de
generalul Josip Jelacic. Croaţii pierd două bătălii cu Honvedseg-ul , ungurii jubilează şi Kossuth devine preşedintele Ungariei .
Dar triumful e efemer fiindcă în cea de-a treia bătălie la care se alătură şi trupe habsburge (!!), Honvedseg-ul e învins şi drumul
spre Budapesta e deschis. Dar lovitura de teatru vine din partea împăratului, care se pare că a fost trezit mai mult decât se
aştepta, fiindcă dizolvă adunarea naţională ungară, ia înapoi toate concesiunile dăruite pe tavă, ca un adormit ce a fost în
primăvară. Practic este o rupere a relaţiilor între habsburgii imperiali şi ungurii revoluţionari, în urma căreia aceştia, în frunte cu
Lajos Kossuth, îşi fac valizele şi se retrag la Debreţin
O picătură de revoluţie vieneză, nu iau decât ipotetică ideea că de data aceasta ungurii au pus scânteia revoluţiei la
Viena între studenţi, de la ei s-a extins la lucrătorii vienezi şi a atins şi un batalion din garnizoana Vienei. Zaveră în toată legea
îl sperie pe bătrânul împărat şi cu toată curtea, în mare panică, o şterg din Viena. Dar, în scurt timp, armata îşi face datoria faţă
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de împărat şi răscoala e înăbuşită. Un mic amănunt: generalul polonez Iosif Bem. Un general deosebit ce nu s-a predat ruşilor,
în 1832, ci a trecut cu o parte din combatanţii săi în imperiul habsburgic şi s-a pus în slujba împăratului, care l-a şi decorat. Dar,
acum, la Viena a fost de partea revoluţionarilor vienezi, pierzând, şi-a făcut lada de campanie şi împreună cu câţiva combatanţi
a trecut de partea lui Kossuth la Debreţin, garantându-i loialitate. Excepţională carieră militară: din loialitate în loialitate !
Kossuth, strâmtorat şi plouat la Debreţin, după o bătălie pierdută cu armatele croato-habsburgice, l-a primit cu braţele deschise
şi îl pune să organizeze, şi să conducă, o armată de zece mii de secui din Transilvania cu care va face prăpăd printre românii
ardeleni.
Schimb de ştafetă habsburgică, în Decembrie 1848 , bătrânul împărat Ferdinad al V-lea e puţin sfătuit, şi un pic
împins să demisioneze în favoarea nepotului său de 18 ani abia împliniţi, Franz Joseph. Mare fast habsburgic, fiindcă e mult
mai bine o schimbare decât o înmormântare. Dar Kossuth şi ai lui de la Debreţin nu-l recunosc ca rege, pentru că nu a depus
jurământ faţă de Ungaria. Adevărat, adolescentinul împărat, nu a dat fuga până la Debreţin să îngenuncheze, musai, şi Kossuth
să-i pună pe cap coroana Sfântului Ştefan lui Franz, ce trebuia să jure, musai, credinţă Ungariei. În schimb Franz Joseph şi-a
pus pe cap o pălărie tiroleză de vânător de cerbi şi a dat iama în ei prin pădurile imperiului, lăsându-l pe Kossuth să dea iama cu
Honvedseg-ul în Transilvania.
La Porţile Apusenilor în Ianuarie 1849. La Debreţin, Kossuth este tot mai îngrijorat fiindcă dinspre Budapesta vin
veşti tot mai rele şi cu ele parcă aude tobele armatei imperiale venind. Generalul Bem este singurul care, prin victoriile sale
militare, îi aduce speranţe, de data această după cucerirea Clujului din mâna habsburgilor, ceea ce i s-a părut victoria stăpânirii
Principatului Transilvan, cu câteva excepţii. Cu această victorie asupra Clujului, Kossuth numeşte înalt comisar al Clujului pe
ungurul său de încredere, Ladislau Csany, care, prin noile ordine revoluţionare, porunceşte slugilor să se supună în opt zile !
Aşa numea el pe românii ardeleni: slugi. Cum slugile nu s-au supus Honvedseg-ului , format în Transilvania în majoritate de
secui, aceştia s-au apucat de ce ştiau ei cel mai bine şi mai bine: jaf, torturi şi violări, omoruri şi incendii. Avram Iancu notează
în jurnalul său că acum, în Ianurie 1849, ungurii intră pe Valea Someşului Rece, deci în Ţara Moţilor. Întâi, moţii luaţi prin
surprindere de agresivitatea bestială a ungurilor suferă mult, au pierderi omeneşti sunt jefuiţi şi incendiaţi. La a doua incursiune
a ungurilor, moţii sub comanda centurionului Indrei Roşu îi biruiesc pe unguri, care o iau la fugă lăsând în urma lor mulţi
răniţi şi morţi. În aceste lupte ale moţilor de pe Valea Someşului Rece, încununate de succese, legionarii lui Indrei Roşu
primesc un mare ajutor din partea femeilor, a moaţelor care sub comanda Pelaghiei Roşu se îmbracă în haine bărbăteşti şi în
cete călare de pe culmi dau impresia unor alte forţe ce se pregătesc să atace. În timpul luptelor apariţia lor călare pe culmi a
dezorientat şi descurajat pe ungurii ce au crezut că vor fi încercuiţi de noi forţe şi au început retragerea în panică ceea ce a fost
de mare ajutor moţilor să-i biruie, să-i învingă.
15 Martie 1849 ! A şi trecut un an de când Petöfi de pe treptele Muzeului Naţional făcea publică democratica,
revoluţionara lor proclamaţie deplina egalitate cetăţenească şi religioasă devenite vorbe goale, revoluţionare de moment.
Acum, aici nu se mai aud discursuri înflăcărate, în care jurau victorie pe Dumnezeul strămoşilor lor, nici poezii şi cântece
patriotice sforăitoare, acum Budapesta este ocupată de forţele militare imperiale şi primăvară este rece, tristă, în rugăciune. În
aceste zile, la Debreţin conducătorii revoluţionari stau înţepeniţi în îngrijorare în faţă Constituţiei de la Viena prin care li se
iau vechile drepturi şi li se contestă orice autoritate asupra Croaţiei, Sloveniei, Dalmaţiei şi Transilvaniei, ce este o puternică
lovitură pentru kossuthişti. Este şi o indirectă declaraţie de război împotriva lor şi totodată o legalizare a luptelor pentru drepturi
cetăţeneşti şi de autodeterminare a celorlalte naţiuni pe care ungurii vor să le domine în Ungaria lor mare, care, în această
primăvară, este practic încercuită. Ţările apusene s-au îndepărtat , nu îi ajută, nu le acordă nici măcar sprijin moral, revoluţionar
cu excepţia lui Friedrich Engles ce îi laudă şi atât.
Pe Valea Someşului Rece a Munţilor Apuseni, Honvedseg-ul sunt la a treia încercare nereuşită de a supune
slugile conform ordinului înaltului comisar Ladislau Csany, adică pe români. În această încercare au trimis o mie şase sute de
soldaţi şi armament greu pentru a-i rade de pe faţa pământului pe olahok . S-a întâmplat tocmai invers, cu rasul de pe pământ,
fiindcă legionarii lui Indrei Roşu , ajutat de pe margine de cetele de moaţe conduse de Pelaghia Roşu ce simulau noi forţe de
iminent atac, i-au bătut cumplit, înjumătăţindu-i.
Primăvara sfântă, aşa a numit-o Kossuth în oratoria lui de încurajare a revoluţionarilor săi şi ca răspuns la
Constituţia de la Viena au pregătit o Declaraţie de independenţă. Prin aceasta au dovedit că sunt depăşiţi de situaţie şi nu-şi
dau seama de sumbrele perspective, rămânând plini de ei, şi în ei de idealul unei Ungarii Mari, au vrut să le demonstreze
habsburgilor cine sunt ei, cât de viteji pot fi, adunându-se în marea biserică reformată din Debreţin, unde în stil pompos
împletit cu rugăciuni şi jurăminte iau o mare hotărâre anti-habsburgică ce le va fi fatală. În declaraţia lor de independenţă
destituie Casa Habsburgică şi pe Kossuth îl proclamă guvernator preşedinte. Bravo! - şi urmează marele ospăţ unguresc cu
palincă şi vorbe mari patriotice, gulaş gras, ceardaş şi cântece de vitejie, până sub masă. Asta este, asta îmi place la
revoluţionarii kossuthişti: ţara arde şi ei se îmbracă strălucitor, se încing cu săbii şi merg la biserică să destituie Casa
Habsburgică care i-a eliberat de sub turci. Clasicul ridicol unguresc prin grandomanie.
Pactul habsburgilor cu romanovii din Mai 1849. Destituita Casa Habsburgică din toate drepturile ei
asupra Ungariei, în biserica reformată din Debreţin, în loc să accepte situaţia, dă fuga la Casa Romanovilor şi amarnic ce se
plânge, până ce romanovii impresionaţi o mângâie pe creştet şi-i promit mare ajutor militar împotriva lui Kossuth !! O veste
foarte proastă, citind numai cifra forţelor: 194.000 de ruşi împreună cu 176.000 de austreci împotriva a 170.000 de unguri !!
Chiar dacă ţinem cont de mult trâmbiţata vitejie ungurească - care de-a lungul istoriei s-a demonstrat numai împotriva
populaţiei civile, sărace şi neînarmate – în acest an, 1849, întrevăd un deznodământ ce nu le va fi favorabil. Aceste cifre sunt
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dintr-o istorie ungurească, care nu menţionează nimic de numărul combatanţilor şi luptele celorlalte naţiuni ce li se opun, îi
ignoră din grandomanie, să scoată în evidenţă că două mari imperii se împotrivesc libertăţii şi drepturilor lor sfinte. Să
continuăm ideea grandomaniei ungureşti până la sfârşit, citind din Apel către popoare, al guvernului revoluţionar de la
Debreţin adresat ţărilor europene: ’’Pe pământul Ungariei se decide soarta Europei. Cu acest pământ, libertatea lumii pierde o
mare ţară, cu această naţiune se pierde un erou credincios’’ Nu comentez modestia că pe pământul Ungariei se decide soarta
Europei fiindcă puteau afirma că soarta lumii stă pe umerii eroului credincios, mă simt obligat să prezint sursa citatului: Paul
Lendvai, lucrarea ‘‘Ungurii’‘, Editura Humanitas pag.249 ! - şi să vă dau un exemplu de cum libertatea lumii pierde o mare
ţară. Tot mai strâmtorat şi disperat, în Mai 1849, eroul credincios al libertăţilor – Kossuth – trimite la Câmpeni un emisar al
său, Ion Dragoş, să medieze o pace cu Avram Iancu şi legionari lui, cu promisiunea că pe timpul tratativelor nu vor avea
ostilităţi din parte armatei sale. Avram Iancu, acceptă masa tratativelor, în acelaşi mod paşnic de întreruperea ostilităţilor şi de
la Câmpeni trece la Abrud împreună cu prefecţii lui. În timpul tratativelor, Maiorul Hatvani cu honvezii săi se năpustesc
asupra Abrudului asediindu-l, călcând înţelegerea făcută. Ca prin minune Avram Iancu scapă dar perfecţii Ion Buteanu şi
Petre Dobrea, care erau la masa tratativelor, sunt luaţi prizonieri, iar honvezii, în majoritate secui, se dedau la jafuri şi
omoruri a românilor din Abrud şi Roşia Montană. Un masacru cumplit de două zile până ce se întoarce Avram Iancu cu
legionarii săi. Izbitura moţilor a fost atât de puternică, încât până seara numărul honvedzilor a fost înjumătăţit. A doua zi,
pierzând din nou, Maiorul Hatvani se retrage în mare grabă, după ce îl aruncă de la etaj, pe fereastră, pe prefectul Petre Dobre
iar pe Ion Buteanu îl iau cu ei ca ostatic, ca să-l spânzure când scapă de urmărire moţilor. Aceasta este un exemplu tipic de
libertate a lumii la care se dădea Kossuth zis eroul credincios, pe care moţii, pe bună dreptate, o ţin minte ca pe o încă
ticăloşenie ungurească. Moţii acum, dezlegaţi de înţelegere, şi-au făcut dreptate cum au crezut faţă de unguri, ba l-au găsit şi
pe Ion Dragoş pe care l-au considerat trădătorul lui Avram Iancu şi ai prefecţilor moţilor şi i-au spus: ‘‘Zii, mă, Tatăl Nost’ că
trebe să mori’’ şi-au băgat lăncile în el. Victoria moţilor la Abrud nu o durat mult , fiindcă în câteva zile Maiorul Hatvani s-a
întors cu trei mii de honvedzi şi tunuri şi a fost cea mai neagră zi a moţilor din acest an, până ce au sosit noi legiuni în ajutor.
Au urmat luptele decisive în Abrud şi pe văile pe care honvedzii biruiţi de legionari încercau să scape. Istoricii, din
documentele vremii, scriu: ‘‘din cei trei mii de honvedzi au mai scăpat cu viaţă nu mai mulţi de o sută, două. Iar în cele trei
lupte de la Abrud , Honvedseg-ul a pierdut în jur de cinci mii de militari. Mulţi morţi au fost şi de partea moţilor, mai ales
printre familiile locuitorilor răsfiraţi în care au năvălit honvedzi în căutare de aur, scriu istorici. Despre pierderile aducătorilor
de libertatea lumii, un istoric ungur, s-a scăpat şi, a scris că la Cerbul, valea s-a transformat într-un sicriu deschis pentru o mie
şapte sute de honvedzi , iar Avram Iancu notează în jurnalul său : o pierit toată turma lui Hatvani. După ani, un bătrân moţ
legionar tot spunea: Aşe o vrut Dumnezeul unguresc să-i pedepsească aspru pe ungurii lui, să-i înveţe minte să se ţină de
legământ. Făţărnicia ungurilor îngâmfaţi s-a întors împotriva lor şi o parte din soarta kossuthiştilor s-a hotărât în Ţara
Moţilor. Adevărul istoric din Ţara Moţilor este omis de istorici unguri.
Pal Vasvari supranumit Kossuth cel mic. După primăvara cea sfântă în care guvernul de la Debreţin,
nerecunoscut la Viena, a înregistrat nişte victorii vremelnice în faţa croaţilor şi-a imperialilor a urmat vara pierzaniei !! Târziu
şi degeaba Kossuth a înţeles ceea ce a respins semeţ tot timpul, el, tinerii unguri, guvernul lui că: 1848 a fost anul în care toţi
oamenii trebuiau să devină liberi şi egali în drepturi, ei şi naţiunile lor. A acceptat târziu şi nu din convingere ci din instinct
de conservare, începând să caute apropiere de conducătorii revoluţionari din ţările vecine. Trebuie să cunoaştem istoria aşa cum
a fost şi din ea subliniez un pasajul în care Nicolae Bălcescu, în 1848, a încercat să negocieze democratic cu Kossuth situaţia
românilor ardeleni, iar răspunsul scris al slovacului Lajos Kossuth a fost: ’’Libertatea voastră este spânzurătoarea, drepturile
voastre de egalitate, înseamnă ca popoarele care împart teritoriile cu Ungurii, vor trebui să fie absorbite de elementul
maghiar’’ ( Din ‘‘Transilvania sub Maghiari şi Români‘‘ de Vasile M. Teodorescu , Bucureşti 1941, pag.60, reprodus şi în
‘‘extra hungarian non est vita‘‘ – o recenzia extinsă, apărută la Editura Nagard 1983, a Istoriei Naţiunii Maghiare de dr. Gorog
Ferenc ) Verificaţi. În 1849, în plină vară a pierzaniei, Kossuth îşi aduce aminte de Nicolae Bălcescu şi apelează la el să
mijlocească o înţelegere între românii ardeleni şi ungurii lui ! Gros obraz de mare revoluţionar absorbit, după ce a întins cursa
de la Abrud lui Avram Iancu şi-a perfecţilor săi veniţi la masa tratativelor. Nereuşind, încearcă să se răzbune, să cucerească
citadela Munţilor Apuseni cu orice preţ. Pregăteşte o campanie condusă de generalul Pal Vasvari , unul dintre tinerii unguri
care a contribuit la redactarea manifestului revoluţionar din 15 Martie 1848, devenit un înflăcărat susţinător a lui Kossuth,
motiv pentru care i-a mers numele de Kossuth cel mic. Planul militar era să pătrundă în Munţii Apuseni pe Valea Someşului
Rece, să treacă prin foc şi sabie tot ce este românesc, să înfrângă rezistenţa legiunilor întâlnite şi peste Muntele Mare să coboare
şi să asedieze Câmpenii lui Avram Iancu. Campania a fost minuţios organizată formată din trei mii de honvedzi bine echipaţi şi
cu tunuri. Au intrat pe vale, au jefuit şi incendiat toate aşezările româneşti până ce au ieşit în munte, la Fântânele, unde Avram
Iancu cu tribunii şi legionarii lui fixaseră bătălia. A fost încă un dezastru total pentru unguri, în care Kossuth cel mic , trei
comandanţi şi opt sute de honvezi şi-au găsit sfârşitul vieţii lor. În asemenea încleştări pe viaţă şi moarte sunt pierderi de
ambele părţi, dar ungurii au pierdut-o şi s-au retras în mare spaimă urmăriţi şi seceraţi de moţi, până la ieşirea din Munţii
Apuseni. Aceasta a fost ultima încercare a lui Kossuth de-a cuceri Ţara Moţilor pentru a supune slugile în opt zile. Vara
pierzaniei lor venea din toate părţile cu mari dezastre pentru Honvedseg şi Kossuth a trebuit să se refugieze din nou, de data
asta la Szeged. Ultimul refugiu în Ungaria.
Iulie 1849 – un dezastru jur împrejur . Honvedseg-ul lui Kossuth se confruntă cu armata habsburgică
condusă de generalul Haynau, un duşman de moarte al kossuthiştilor, de armata patrioţilor croaţi condusă de vajnicul general
Josip Jelacic, de sârbii dezlănţuiţi fără milă ai lui Kuzman Todorovic, în timp ce legiunile lui Avram Iancu curăţau Munţii
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Apuseni de ultimele rămăşiţe ungureşti şi secuieşti, care cum veniră se făcură tot o apă şi-un pământ. Armata ţaristă, condusă
de prinţul Paskievici, a zdrobit, la Albeşti – Sighişoara, Honvedseg-ul condus de generalul Josef Bem. În timpul acestei bătălii
dezastruase a dispărut Petöfi Sandor pentru că ori cât a fost căutat nu s-a găsit. Au apărut păreri; luat de ruşi rănit fiind sau
ca prizonier valid. O altă variantă, tot ungurească, dar mai puţin de luat în seamă, este că ar fi trecut la ruşi fiind spionul lor.
Ruşii au luat prizonieri o mie şase sute de honvedzi, toţi trimişi în Siberia, printre aceştia se crede că ar fi fost şi Petöfi Sandor.
De aici încep legendele ce îl eternizează în istoria celor mai proeminente personalităţi ungureşti. Născut sârb, Petrovics după
tată, se transformă în poetul maghiar Petöfi Sandor - fiind considerat scânteia revoluţiei ungureşti de la 15 Martie 1848 - ca
să sfârşească ca poet siberian, Aleksandr Petrovici. Dacă ar fi fost spion rus nu s-ar fi căsătorit cu fata unui poştaş siberian ci
cu o mare prinţesă rusă din Petersburg. Cât priveşte soarta Generalului Bem, pe care subordonaţii lui secui îl alintau Bem apo
– adică tata Bem, pentru că le permitea toate atrocităţile împotriva românilor ardeleni, a avut o presimţire sumbră prin
dispariţia misterioasă a aghiotantului său, Sandor fiom, simţindu-se deprimat. Din această stare de înfrânt moral, l-a trezit la
realitate ordinul lui Kossuth, de-a se retrage în Banat cu Honvedseg-ul ce i-a mai rămas, pentru ultima s-a bătălie asupra
Timişoarei. În acest timp, la Sezeged, Kossuth îşi făcea bagajele de refugiu extra hungariam şi pregătea epilogul trist al
Ungariei Mari.
August 1849 – Epilogul negru . Cetatea Timişoarei nu a putut fi cucerită de Honvedseg-ul lui Kossuth în
114 zile de asediu, iar acum trebuia să se întoarcă cu spatele la Cetate fiindcă trebuia să facă faţă trupelor ţariste şi habsburgice
ce veneau în ajutorul asediaţilor aflaţi la capătul puterilor. Ultima bătălie, dată undeva lângă o comună, a dus la o înfrângere
ungurilor de către cele două armate imperiale. În data de 9 august, soldaţii armatei habsburgică sub comanda generalului
Haynau intră victorioşi şi eliberatori în Cetatea Timişoarei. Două zile mai târziu Honvedseg-ul format din 11 generali, 1.426
de ofiţeri şi 32.569 de soldaţi se predau generalului Haynau la Şiria, lângă Arad. A fost alegerea ungurilor, a fost marea
lor greşeală fiindcă generalul austriac, Haynau, a fost cel mai mare duşman al kossuthiştilor, îi ura cu o înverşunare de moarte,
ceea ce s-a văzut de la început, când a condamnat toţi generali la moarte, unii prin spânzurare şi pe alţii prin împuşcare. Nu văd
vreo diferenţă, se ştie doar ca generalii ce s-au predat erau de diferite naţionalităţi: cinci erau unguri, care nu prea ştiau bine să
vorbească ungureşte, trei erau germani, doi armeni, un croat şi un sârb, nici asta nu a mai făcut vreo diferenţă în faţa
necruţătorului Haynau . Generalul Bem, deşi rănit în luptele de lângă Cetatea Timişoarei, nu acceptat ideea prizonieratului şi
din nou a ales vechea lui cale de a dispărea cu un moment mai devreme din năpastă. Împreună cu o mână de combatanţi
devotaţi a trecut în imperiul otoman, unde bravul catolic s-a convertit la islamism, preţ plătit sultanului care l-a numit Amurat
Paşa şi l-a trimis înalt funcţionar undeva la capătul imperiului, unde s-a şi prăpădit destul de repede. Ungurii au ţinut mult la
Bem apo îndeosebi cei zece mii de secui, pentru că li s-au trecut cu vederea atrocităţile abominabile împotriva românilor
ardeleni fără apărare. Sursele istorice enumeră sute de sate româneşti răvăşite, distruse, incendiate şi sute de mii de români
paşnici, fără apărare, omorâţi. Prinţul Paskievici, conducătorul armatei ruseşti a raportat ţarului Ungaria se află la picioarele
Majestăţii Voastre şi s-a pus pe petreceri până ce a ajuns la Petersburg, unde a fost primit ca un erou şi decorat. Tipic la acele
vremuri cu imperii şi imperatori, şi apropo, Franz Ioseph, tânărul împărat habsburgic, după înfrângerea lui Kossuth, a dat o fugă
până la Petersburg să-i pupe mâna lui ţarului Nicolae Întâiul, pentru ajutorul militar acordat. Cât priveşte slovacul Lajos
Kossuth din mare revoluţionar ungur s-a prăbuşit în jalnic fugar, răzându-şi podoaba feţii sale – barba şi mustaţa ungurească –
deghizându-se în valet polonez şi cu paşaport fals a trecut în Turcia, apoi a rătăcit mulţi ani prin viaţă, tot făcându-le ungurilor
planuri de Ungarii, una mai mare ca alta, până s-a stins. Este un mare simbol pentru unguri, fiind un duşman de moarte a tot ce
nu era unguresc şi a celor ce nu au acceptat supunere faţă de el şi asimilarea ungurească. Un fel de cerber al mitologiei
ungureşti. A devenit o fantomă istorică care, împreună cu celelalte fantome ale revoluţiei din 1848 –1849, ies în fiecare Martie
din negura trecutului mort şi aţâţă pe unguri să refacă Ungaria Mare cu orice preţ, împotriva timpurilor în care trăiesc. Şi nu
sunt singure, se tot înmulţesc de atunci întruna, fiindcă de mici, în continuu, sunt învăţaţi că sunt superiori faţă de ceilalţi din
jurul lor, din toată lume, sunt îndoctrinaţi temeinic cu vitejie arpadiană şi o iraţională pretenţie de Ungarie Mare. Deşi de la
acea revoluţie, pierdută din îngâmfare ungurească prin desconsiderarea vecinilor între care s-au aciuit, au trecut 165 de ani ei nu
vor să înveţe nimic din mersul omenirii, care le-a spus de două ori NU ambiţiei de Ungarie Mare, prin supunere şi
asimilarea vecinilor: Trianon 1921, Paris 1947. Degeaba, nu vor să înveţe nimic din istorie, nici din vremurile pe care le
trăiesc.
SPIRITUL TIMIŞOAREI
Rămân la Timişoara Noastră, a tuturor care au trăit în ea de la începutul mileniului doi, când este consemnată
ca o fortăreaţă de pământ undeva printre întinsele mlaştini ale Timişului numit Castrum regium Themes şi până în zilele
noastre. Arheologii au găsit şi urme traco-dacice şi romane, dar în documente apare târziu ca o fortăreaţă ‘‘ţărăneasca‘‘ ridicată
împotriva barbarilor, cum se numeau la vremea aceia şi mult după aceia, până ce ungurii, prin recunoscuta lor diplomaţie de
ademenire şi plată în natură, au schimbat termenul în popoare migratoare, dintre care ei sunt primi printre barbari. Apoi
Cetatea Tymes a devenit feudă ungurească. La începutul secolului XIV-lea, după stingerea arpadienilor, primul regele străin
al ungurilor, Carol Robert de Anjou, transformă fortăreaţa de pământ într-o cetate de piatră şi rămâne în aici, în Banat, în
castrum nostrum regis de Thumuswar care devine după plecarea regelui Cives de Themeswar până în Iunie 1552, când
Cetatea este cucerită de turci şi devine reşedinţă de paşalâc turcesc pentru 164 de ani. Toate încercările de eliberare a Cetăţii de
sub ocupaţia turcească au fost zadarnice până în Octombrie 1716, când Prinţul Eugen de Savoia îi învinge pe otomani şi intră
victorios şi eliberator în Cetate, care va fi sub stăpânire habsburgică totală până în 1867, este perioada de maximă înflorire
economică, urbană şi civică a Cetăţii în parametrii lumii apusene. Trebuie menţionat un fapt istoric pe care ungurii îl omit când
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vorbesc de Themeswar-ul lor: De la început, Prinţul Eugen de Savoia adresează împăratului habsurg , , propunerea ca Banatul
(spaţiul dintre Mureş, Tisa şi Dunăre ) şi Cetatea Temesbourg să nu mai fie anexată Ungariei, cum, imediat după eliberarea
Cetăţii au pretins stările privilegiate maghiare. În Iulie 1717 de la Viena soseşte proiectul de organizare a Banatului. Ungurii
insistă la curtea habsburgică, dar împăratul le refuză pretenţiile şi în Iulie 1719 semnează un decret prin care Banatul primeşte
statut de dominion imperial cu capitala la Temesbourg. Clar şi aşa rămâne aşa până ce împărateasa Maria Tereza, de dragul
ginerelui ei ungur, aprobă ca o parte din Banat să fie anexată Ungariei. Nu pentru multă vreme, fiindcă sub împăratul Ioseph al
II-lea, printr-o diploma specială, Temesbourg devine oraş regesc liber şi datorită faptului că după înlăturarea turcilor Banatul a
fost intens colonizat cu o populaţie germana, şvabii. Banatul şi Timişoara au avut parte de peste o sută de ani pace benefică din
toate punctele de vedere. Pacea este o minune pentru oameni. Anul revoluţionar 1848 găseşte Timişoara în plin avânt
economic, aşa că prin bună înţelegere cetăţenească revoluţia timişorenilor este doar o mare manifestare în Piaţa Primăriei
unde se ridică patru altare: romano-catolic, evanghelic, ortodox şi evreiesc şi se oficiază slujbe religioase în semn de
mulţumire pentru libertatea în care trăiesc. Unic în Europa, citiţi !! Şi toate ar fi rămas aşa, în concordie, dacă nu veneau
ungurii kossuthişti cu pretenţiile lor de dominare la care cetăţenii se opun şi atunci Honvedseg-ul îi asediază din Aprilie până la
începutul lui August 1849, când este învins de cele două armate imperiale. După revoluţie care, de fapt, în Banat şi
Transilvania, a fost un război de secesiune unguresc, habsburgii învingători dau o nouă constituţie Banatului prin care este
considerat provincie autonoma faţă de Ungaria, iar prin ordonanţă imperială Timişoara rămâne oraş liber regesc. Limba oficială
a administraţiei este germana,. Recensământul Timişoarei din 1851 arată: 8775 germani, 3807 români, 2346 unguri, 1770 sârbi,
plus 2880 alte naţionalităţi. Cu tot acest recensământ executat de administraţia germană şi altele, minoritarii unguri continuă să
pretindă dreptul lor istoric asupra Banatului. Odată cu compromisul austo-ungar, noua dominare ungară nu are decât un
singur scop: maghiarizare intensivă până la absorbire totală a celorlalte naţionalităţi iar românii sunt înregistraţi din nou ca
olach până la sfârşitul anului 1918. Administraţia românească se instalează încet, cu împotriviri şi dificultăţi, dar luând
modelul habsburgic de oraş liber începe să progreseze datorită drepturilor şi libertăţilor sociale acordate egal tuturor
cetăţenilor. Toate naţionalităţile îşi păstrează entitatea şi confesiunile, au biserici, şcoli şi presa lor. Buna înţelegere primează.
Din copilărie îmi amintesc că în cartierul în care m-am născut, Fratelia, toţi vorbeam amestecat. Bunicii mei după Mama
vorbeau curent pe lângă română germana, ungureşte şi sârbeşte, Mama şi sora mea vorbeau foarte bine şvăbeşte şi ungureşte, eu
mă înţelegeam cu toţi copiii vorbind amestecat. Acum, sunt convins că acesta a fost spiritul timişorean adus de habsburgi,
începând cu victoria Prinţului Eugen de Savoia asupra otomanilor. Toată evoluţia normală este puternic perturbată de Al 2-lea
Război Mondial şi de ocupaţia sovietică din 1944 până în 1958, timp în care s-a instalat dictatura comunistă şi s-a tras cortina
de fier. În această perioadă a avut loc şi mari schimbări demografice. Populaţia germana a fost grav afectată de război, imediat
după război când ruşii i-au deportat la muncă forţată, apoi după 1970 când au început să se repatrieze în Germania. O mare
pierdere pentru România. Evreii timişoreni nu au suferit persecuţii în timpul războiului, ca în alte ţări, ba mai mult, alţi evrei
din alte părţi au găsit în Timişoara siguranţă în acele vremuri, au devenit comunişti de nădejde ai dictaturii până ce au instalat
temeinic comunismul după care au emigrat, care încotro. Ungurii au rămas aceiaşi iredentişti înrăiţi şi de la început au trecut de
partea comunismului impus, ca să se răzbune pe români. Primii douăzeci de ani au fost o adevărată teroare comunistă, apoi
totul s-a relaxat, viaţa s-a îmbunătăţit, s-au făcut progrese economice şi sociale până când au înnebunit cu toţii !! Comunismul
prin el însuşi alienează, iar noi, românii suntem o naţiune fără rezistenţă, şi nu opunem rezistenţă, pentru că avem o replică
sfântă: Ce-a vrea Domnul ! Şi cum Domnul nu vroia nimic, de mult, de la noi, a fost cum a vrut tovarăşul ! Şi a fost un
dezastru naţional.
URMAŞII FANTOMELOR NAŢIONALE
La Timişoara, după 165 de ani de la Revoluţia din 1848 şi războiul de secesiune al ungurilor din 1849, viaţa
era foarte grea sub dictatura comunistă de sorginte ceauşistă pentru toţi citadinii ei, indiferent de naţionalitate, ce trăiau acum în
frig, foame şi frică, era la fel ca după ocuparea sovietică din 1944. Situaţia devenise insuportabilă, şi dominoul comunist
începuse să cadă, urma să cadă şi în România, mai rămăseseră câteva momente înaintea schimbărilor, pe care nimeni nu le
bănuiau cum vor fi, dar vor fi ! Şi totul a pornit de la un incident particular, nelegat cu nimic starea situaţiei politice sau de
vreun spirit revoluţionar. A fost o întâmplare de moment, ce nu a avut, după acele momente, nici o legătură cu evenimentele
revoluţionare de la Timişoara, din România în Decembrie 1989.
Un preot reformat, Laszlo Tökes, cu dosar de cadre gros şi bine pătat la Episcopia Reformată din Oradea şi altele
la Securitate, atât de colaborator cât şi de iredentist urmărit, încă din studenţie, de data aceasta era în litigiu cu episcopul
reformat Laszlo Papp. Nu era ceva nou, pastorul încă de la începutul carierei, 1975, la Braşov se curta cu Securitatea iar din
1977 se curta cu credincioasele din Dej, unde mai bine a acceptat să fie ajutor de pastor, în loc să meargă într-o comunitate
rurală ungurească unde era nevoie de un preot reformat. În timpul acesta dosarele tânărului pastor înfocat de hormoni şi
iredentism se îngroşau până în 1984 când, episcopul reformat Laszlo Papp, în urma unei raport din partea comisiei de
disciplină despre activitatea ajutorului de pastor, îl trimite disciplinar din Dej într-o comună rurală ungurească ca pastor. Laszlo
Tokes nu acceptă apostolat într-o comună fără asfalt şi credincioase ne emancipate şi se mută înapoi la Cluj, la părinţi săi.
Tatăl pastorului, Istvan Tökes, era profesor la Institutul reformat din Cluj pe care-l absolvise şi fiul său, se curta şi el cu
Securitatea, care-l cunoştea bine pentru iredentismul ce mocnea din el şi atinsese cotele urii faţă de tot ce era românesc. Era
cunoscut ca un antiromân înverşunat din vremea când Honvedseg, lui Horthy de data asta, a intrat în Cluj în Septembrie 1940,
şi el imediat şi-a lăsat studiile din Elveţia venind la Cluj să se pună în slujba horthismului cu trup şi ură împotriva românilor.
După retragerea Honvedseg-ului, în 1944, Istvan Tökes s-a spovedit imediat la comunişti şi securişti. Aşa-s pastori reformaţi, se
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tot reformează şi cum se reformează tata la fel şi fiul. Treabă multă şi serioasă la Securitatea din Cluj, iniţial ruso-iudaică iredentistă. În 1986, Episcopul Laszlo Papp printr-un colonel de Securitate primeşte o sarcină de îndeplinit, adică să-l aducă pe
Laszlo Tökes în Timişoara, ceea ce înseamnă că Securitatea avea un plan cu el. Sarcina este dusă la îndeplinire şi din 1986 ,
Laszlo Tökes devine asistent de pastor la Biserica Reformată de la Maria, cu explicaţia că s-a reconsiderat sancţiunea
disciplinară precedentă a pastorului. Instalat la Timişoara este sub pus sub supravegherea ofiţerului de Securitate Radu Tinu,
fiind folosit ca nadă pentru iredentiştii interni şi externi, plus alte mărunţişuri securistice pentru că era bine prins în plasa lor,
dovedit ca mincinos ordinar, duplicitar dezgustător şi antiromân o sută de procente. Era omul domnului, fără dumnezeu.
Având gene mizerabile de personalitate, intră în conflict cu bătrânul pastor al bisericii, Leo Peuker, alt informator de
nădejde, conflict ce se amplifică şi iar intervine Episcopia Reformată. Bătrânul pastor cedează printr-un infarct şi Laszlo Tökes
îl ridică în slavi cu vorbe, tipic la ipocriţi, şi rămâne pastor plin. Totul pare aşezat până ce nişte reclamaţii, de ordin financiar,
ajung la Episcopia Reformată şi îi aduc din nou comisia de disciplină pe cap, apar noi fricţiuni între episcop şi Tökeş, învinge
episcopul reformat care îl mută disciplinar în rural. În acest interval Tökes scrie scrisori în Ungaria cât de prigoniţi sunt ungurii
sub Ceauşescu şi refuză să plece, îşi aduce avocaţi şi cere un recurs. Pierde şi recursul şi i se fixează termenul de evacuare 15
Decembrie 1989 şi mutare la Mineu în judeţul Sălaj. Unii dintre enoriaşii reformaţi fac pichet în faţa locuinţei bisericii şi
informează trecătorii despre nedreptatea ce i se face pastorului. Încet lumea se adună şi, deşi, nu cunosc adevărul situaţiei sunt
de partea pastorului pentru că în acei ani toate relele în România veneau de la Ceauşeşti şi astfel s-a declanşat scânteia
revoluţiei timişorene dintre acei oameni trecători pe acolo. NU Laszlo Tökes a fost scânteia revoluţiei, a fost doar o
întâmplare că în faţă casei parohiale să se producă scânteia revoluţiei timişorene. Cercetaţi evenimentele, ascultaţi cu luare
aminte mărturiile celor ce au fost acolo, atunci şi judecaţi toate documentele acelei săptămâni, Laszlo Tokes a fost unul dintre
cei mai mari beneficiari ai revoluţiei de la Timişoara. Oamenii adunaţi în faţa casei parohiei în care locuia pastorul, în
spontaneitatea creată îi cereau să iasă la fereastră şi să vorbească, şi de fiecare dată când a ieşit la fereastră spunea: mergeţi
acasă, totul e în regulă . Nimic altceva, deci pastorul scânteie era de fapt o anti scânteie revoluţionară . Când mulţimea
înflăcărată, insistentă i-a cerut Veniţi cu noi , Laszlo Tökes s-a ascuns după perdele şi nu a mai ieşit deloc la fereastră. Lumea
l-a lăsat, în plata Securităţii şi a Domnului, a trecut podul şi a început revoluţia în faţa judeţenei de partid. Laszlo Tökes s-a
ascuns în casa parohială până ce a venit Miliţia şi l-a evacuat forţat la Mineu, într-o casă mare înconjurată de linişte rurală,
departe de revoluţionarii timişoreni care erau târâţi în aresturi şi maltrataţi, departe de cei ce cădeau în faţa gloanţelor.
Aceştia au fost adevăraţii eroi ai revoluţiei, nu Laszlo Tökes ce este marele beneficiar al ei, care imediat a fost
primit la Bucureşti de către Ion Marcel Ilici Iliescu ca mare erou revoluţionar – care nu a făcut nici un pas alături de
revoluţionari - şi aşezat în Consiliul de conducere, al celei mai mari farse din istoria noastră recentă: Frontul Salvării
Naţionale!! Îl mai consideraţi să fi fost aşa ceva ? Ce părere aveţi acum despre salvarea naţiunii ?
Laszlo Tökes a fost mediatizat peste măsură de foştii ziarişti ai presei comuniste, ce nu ştiau cum să se
metamorfozeze mai repede în lustragiii Consiliul FSN, iar cizmele ungureşti le preferau ca dovadă a democraţiei de Bucureşti.
A fost purtat peste tot în lume, pe cheltuiala statului român, drept scânteia revoluţiei plăsmuindu-i un cult al personalităţii, ce sa dovedit a fi fals şi nefast pentru naţiunea româna. Iredentiştii UDMR-ului , majoritatea fii şi nepoţi de hothişti, l-au susţinut
şi fixat ca vârf de lance al iredentismului lor, conştienţi că prin cultul personalităţii făcut are o imunitate unică. Ca să-l facă şi
mai infailibil, după plimbări în lung şi latul Balatonului l-au uns mare episcop la Oradea, în Mai 1990 ! Nu stăruim că de la
suplinitor de pastor la episcop , după canoanele reformaţilor sunt câteva trepte obligatorii de urmat, nu şi de o asemenea
scânteie revoluţionară, care pe dovezi, are atâta credinţă dumnezească câţi păduchi are o balena pe burtă ! De mare ajutor ia fost şi conaţionalul său iubit Imre Asztalos, unul din puţinii unguri care pentru interese ascunse atunci, dar cunoscute acum,
şi-a luat un nume de olah: Virgil Măgureanu şi i-a mers foarte bine în fruntea Serviciului Român de Informaţii, timp de
nouă ani, în care din adevăratele dosare ale Securităţii a făcut o avere imensă , a cărui vârf, la fel ca al unui gheţar arctic, a fost
descoperit abia în 1997 in mass media bucureşteană. După această dezvăluire, Imre Asztalos s-a retras zâmbind ironic, avea
dosare grele în apărare şi de şantajare a multora de la putere şi a căţărătorilor la putere. Cei din interiorul serviciului de
informaţii se întreabau, făcând pe naivii, unde-s dosarele lui Laszlo Tokes ? Şi nu numai dosarele acelea, dar mai ales cele 50
de pagini de declaraţii date la Securitatea din Zalău în Decembrie 1989. Ar fi foarte importante să le cunoască românii !! Ca
din întâmplare, dar nu întâmplător, tocmai atunci Imre Asztalos îşi tăia porcul de Craciun pe acolo. Pe urmă, calm şi rece, sigur
pe pradă ca un şarpe veninos, asista la procesul Ceauşeştilor. Imre Asztalos a devenit şarpele cu ochelari, clopoţei şi dosare de
şantaj.
În 1995, UDMR-ul iredentist în frunte cu Marko Bela, Laszlo Tökes, Frunda Gyory si Takacs Csaba , au fost invitaţi
la Centrul Carter din Georgia – Atlanta la un pre albitraj ungaro-român în cadrul unui aşa zis ‘‘Project of Ethnic Relation‘‘
să-şi susţină doleanţele etnice, pentru că toată presa nord americană duduia de suferinţa şi deznaţionalizarea etnicilor unguri din
Transilvania, iar Ambasada Română din Statele Unite dormea pe ea. Noul arbitrul al noului arbitraj era Jimmy Carter care, fiind
vorba de democraţia americană, a invitat şi partea română. Şi românii s-au dus la fel ca la Viena în 1940 şi la fel au şi pierdut.
Liviu Maior, Ovidiu Şincai, Nicolae Ţăran au venit complet nepregătiţi pentru confruntare, au fost timoraţi şi s-au purtat cu
umilinţă, acceptând toate fabulaţiile ungurilor în aşa zisului pre arbitraj. Singurul om pregătit şi determinat să prezinte corect
atât realitatea istorică cât şi cea socială a fost Emil Roman, dar iredentiştii cunoscându-i valoarea şi forţa argumentului, au
aranjat cu gazdele să nu fie primit la masa dezbaterilor. Şi nu a fost acceptat. În acel moment ori ce delegaţie din lume s-ar fi
ridicat şi ar fi plecat, cu o singură excepţie, aceasta condusă de Liviu Maior. Imaginea lor a fost de nişte rumunculi, să
folosim sintagma lui Mihai Eminescu, pe cât de plastică pe atât de adevărată multora dintre noi. Ungurii au fost foarte
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determinaţi şi cu tupeu au cerut autonomie, statut special de minoritate faţă de celelalte minorităţi, limba ungară să fie a doua
limba oficială, învăţământ numai în ungureşte, lege specială a cultelor şi eliberarea unui criminal ungur. Guvernul român (??) a
greşit fundamental că a acceptat un asemenea pre arbitraj, suntem stat independent, constituţional, dacă totuşi s-a acceptat, de
dragul unei parade democratice sudiste, în Georgia americană, nu trebuiau trimişi nişte rumunculi, ci nişte personalităţi bine
informate chiar şi despre democraţia statului american georgian, în care nu mai există picior de amerindian după Removal Act
din 1830. După acest act, brava armată americană a scos forţat din Georgia 18.000 (optsprezece mii) de amerindieni dintre
care peste patru mii au murit pe drum (Trail of Tears) iar pământurile lor au fost vândute la licitaţie. De mult, americanii nu ar
mai trebui să dea lecţii de democraţie nimănui. Ungurii s-au impus în discuţii, iar Gabriel Andreescu, care a fost adus sa-i care
geanta lui Laszlo Tökes, l-a comparat pe acesta cu Martin Luther King. Ce trepăduş amărât ! Acceptarea unui astfel de pre
arbitraj este încă o palmă dată guvernului Iliescu, gros şi nesimţit. Laszlo Tokes si ai lui, din guvernul de la Bucureşti, nu fac
atâţi paşi mărunţi câte picioare în cur le dau con-guvernanţilor români, iar sub Traian Băsescu românii ardeleni s-au săturat de
toţi. În mod special de Dracula de Cotroceni de când l-a decorat cu Steaua României pe Laszlo Tökes şi l-a făcut
europarlamentar la Bruxelles să susţină iredentismul şi segregaţia şi de acolo. Şi Laszlo Tökes, sprijinit de Viktor Orban
supranumit noul Kossuth, îşi face cu prisosinţă datoria faţă de fantoma Kossuth şi de umbra lui Viktor. La început a cerut
autonomia unui pretins ţinut secuiesc, în care la recensământul din 2002 s-au declarat secui numai 778 de persoane, deci secui
cât abia pot face un sat secuiesc, nu un ţinut ! Fostele scaune secuieşti au fost ungurizate încă din 1867 (deschideţi istoriile !)
Nu a trecut mult şi iredentiştii şi-au adus aminte de Partium, adică o parte, rămasă în afara paşalâcului turcesc din
Ungaria după Bătălia de la Mohacs, în vecinătatea Transilvaniei. Odată cu înfrângerea otomanilor de către habsburgi, Partium a
trecut la imperiul habsburgic, apoi Austro-Ungariei şi din 1918 prin tratat de pace, a fost împărţit, după criterii istorice şi
demografice: Ungariei, României, Slovaciei, Acum iredentiştii lui Laszlo Tokes considerând Maramureşul Voievodal şi
Bihorul lui Menumorut, sunt părţi din partium-ul lor, adus aici şi lipit de strămoşii lor la Ungaria Sfântului Ştefan, îl vor în
primul pas mărunt autonom, al doilea pas îl vor face repede ! Attila Cseke , deputat UDMR, a pus un proiect de autonomie
pentru Partium în Parlamentul României. Sperăm ca Dracula de Cotroceni, până una alta, să-i dea şi lui Steaua României.
Între timp, europarlamentarul Laszlo Tökes are şi el un proiect deocheat la Bruxelles: Protectoratul Transilvaniei.
De ce nu, e liber, azi nimeni nu mai e băgat în cămaşă de forţă ! După cum se ştie, un protectorat trebuie să aibă un protector şi
probabil, după Laszlo Tökes nu ar exista mai bun protector decât Ungaria Sfântului Ştefan. Nu e ridicol e absurd, halucinează
din propria-i grandomanie şi probabil se şi visează guvernatorul protectoratului închipuindu-se întruchiparea lui Kossuth ! Ar
trebui să-şi revină cât de cât la realitatea vremurilor care le trăim, ca să nu mai adăugăm, ca dacă ei au drepturi istorice, ale
noastre-s dinaintea veniri lor pe aici.
Nu mă interesează viaţa familiară a nimănui, nu mă interesează şi nu mă implic în discuţii pe această temă, dar am
citit scrisoarea doamnei Edith Tökes, ce a fost publicată în mai multe ziare din România, din care încă odată mi-am dat
seama de personalitatea şi lipsa de caracter a pastorului Laszlo Tökes. Recomand lectura acestei scrisori tuturor celor ce cred
că am resentimente faţă de anti-scânteia revoluţiei timişorene. Nicidecum, din contră, ca om şi medic am compasiune pentru
el, de soţia sa, care, între timp a divorţat - şi-mi pare rău de concetăţenii mei unguri, ce se lasă manipulaţi, înfierbântaţi şi
mobilizaţi într-un iredentism şi o segregaţie nepotrivite vremurilor europene actuale. Suntem liberi şi egali, trebuie să fim altfel
în secolul XXI .
CORNELIU FLOREA, Winnipeg/CANADA
***

MOARTEA LUI STALIN
Motto:
„Tovarăşi, fiţi puternici
În cel mai cráncen chin !
Aşa ne'nvăţa Stalin.
Asemeni lui să fim!―
(E.Frunză, Scânteia, an XXII, nr.2602, p.2)
Moartea lui Stalin este unul din marile evenimente ale secolului al XX-lea. Privit
cu spaimă, teamă, speranţă, Stalin este una din figurile istoriei care au deturnat un întreg
secol, omenirii venindu-I foarte greu să revină pe un drum mai apropiat de normalitate. În ceea ce urmează ne propunem să
prezentăm modul în care moartea lui Stalin este arătată de oficiosul PMR Scânteia.
Stalin suferă un atac cerebral în noapte de 1 spre 2 martie, pentru ca apoi pe 5 martie la ora 21.50 Stalin să decedeze în urma
unui stop cardio-respirator.1
Scânteia din 4 martie nu relatează nimic despre starea ―generalisimului‖, în spiritul tăcerii generale din nîntreg lagărul
communist. Mai mult activităţile s-au centrat în continuare pe el ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat:la Academie începea o
1

Scânteia, an XXII, nr.2600, p.1, vezi şi raportul secret al CIA din 16 iulie 1953 p.1
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sesiune special consacrată ―genialei opera a tovărăşului I.V.Stalin‖ 2, eveniment care se suprapune peste o sesiune dedicată
aceluiaşi scop de către Universitatea din Moscova. 3Brusc, pe 5 martie,4 apar primele comunicate medicale ale PCUS asupra
stării de sănătate, cel mai important fiind datat 3 martie, dar care nu a primit aprobare din partea autorităţilor române decât pe 5
martie.

Scânteia, 6 martie 1953, p.1

Time Magazine, January 4, 1943

Surprinzător, poate pentru unii care nu citeau decât ziarul Scânteia, pe data de 6 martie apare brusc un ferpar care
anunţă moartea lui Stalin. Prima pagină este în întregime dedicată acestui eveniment, ferparul fiind însoţit de o fotografie, cea
clasică în uniformă de generalissim, de un comunicat al PCUS şi de altul al comisiei medicale care asistase la agonia ‖marelui
conducător‖. Tonul este îngheţat, rece efectul fiind adâncit de tuţul negru în exces. Pagina a doua e deasemenea consacrată lui
Stalin, accentul punându-se pe unitate, pe strângerea rândurilor în jurul partidului etc. Nu este uitată ziua de 6 martie 1945,
începutul comunizării României (6 Martie 1945 o etapa însemnată în lupta pentru democraţia populară).5 Pagina a treia are în
partea de sus a paginii un chenar în care cu caractere foarte mari era scris ‖Tovarăşul Iosíf Vissarionovici Stalin a încetat din
viaţă‖, iar în continuare sunt alte buletine medicale din ziua precedent ca şi un îndemn mobilizator‖ Vorn face zid mai puternic
în jurul steagului glorios al lui Lenin-Stalin!‖îndemn cu rolul de a anunţa lumea imperialistă că lupta va continua iar
comunismul va învinge etc. Doar ultima pagină, cea externă, îşi păstrează destinaţia obişnuită fiind prezente mai multe articole
cu tematica aferentă.
Scânteia din 7 martie 1953 este aproape în întregime dedicată funeraliilor lui Stalin. Prima pagină este încadrată de un
chenar negru, acelaşi chenar încadrând în pagina a doua numele conducătorului sovietic. Prima pagină este pentru comunicatele
oficiale, a treia succesiunii la putere (distribuţia funcţiilor, revenirea lui Jukov etc.), iar pagina a patra conţine jumătate articole
elogioase la adresa lui Stalin, jumătate ştiri de pe globul ‖comunist‖.6 Cea mai interesantă este pagina a doua în care
oficialităţile ridică osanale celui dispărut. Stalin este ‖ eliberatorul, sprijinitorul, prietenul scump al poporului nostru‖
(C.Parhon), ‖marele geniu al omenirii progresiste‖ (M.Sadoveanu), ‖ învăţătorul şí conducătorul nostrum‖ (Gh.Chitic, prim
secretar al Comitetului regional de partid Iaşi), ‖ Gloriosul făuritor al victoriilor‖ (General -maior
Al.Paraschiv), el fiind totodată cel care‖ ne -a învăţat cum să ne construim fericirea‖ (N.Vasu, erou al muncii socialiste,
stahanovist la uzinele Mathias Rakosi"), noi păşind pe ‖ pe drumul luminos deschis de scumpul nostru părinte şi învăţător‖ (Gh.
Tache, preşedintele gospădăriei colective din Livedea, regiunea Bucureşti), amintirea lui fiind păstrată prin ‖ noi succese in
producţie‖ (Ana Boghină, stahanov istä Industria Bumbacului B"). Pagina este completată cu mesajul cultelor din RPR în care
îşi îndeamnă credincioşii să se roage la Dumnezeu pentru lupta pentru pace etc.
Scânteia din 8 martie are fiecare pagină cu chenar negru care încadreză numele conducătorului. Doliul este declarat
până pe 9 martie, orice manifestaţie de divertisment fiind suspendată. Nu lipsesc osanalele din pagina a doua semnate de
academicieni (G.Călinescu, ‖O figurp gigantic a istoriei‖), ţărani, stahanovişti, ingineri; sunt prezente reportaje din întrega ţară
care deplâng pierderea suferită.7 Este primul număr al Scânteii dedicate în totalitate lui Stalin.
Va fi urmat de cel din 9 martie, dedicate funeraliilor. La ora 11 întrega ţară urmează a încremeni, timp de 3 minute
orice activitate umană din oraşe (inclusiv pietonii!!!!) fiind oprită, trenurile, vapoarele se opresc, cursurilor şcolilor sunt
suspendate.8 La Bucureşti şi Braşov (Oraşul Stalin) urmau să fie ceremonii special încheiate cu 24 de salve de tun, în timp ce
toate sirenele disponibile ar fi sunat în acele 3 minute. O ţară întreagă se oprea în loc în sunet de sirene pentru a-i aduce un
ultim omagiu ‖marelui şi nemuritorului conducător şi părinte‖!
Numărul din 10 martie va avea 6 pagini, pentru a cuprinde tot ce s-a întâmplat în ziua anterioară. Prima pagină
cuprinde doar cuvântarea lui Malenkov însoţită de o fotografie din Piaţa Stalin din Bucureşti,9 în timp ce paginile 2,3,4 cuprind

2

Scânteia, an XXII, nr.2598, p.1
Scânteia, an XXII, nr.2598, p.3
4
Scânteia, an XXII, nr.2599, p.1
5
Ibidem, p.2
6
Scânteia, an XXII, nr.2601
7
‖Vom lupta fără preget pentru cauza măreaț ă a lui Lenin ș i Stalin‖, Scanteia, an XXII, nr.2602, p.3
8
Scânteia, an XXII, nr.2603, p.2
9
Scânteia, an XXII, nr.2604, p.1
3
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alte cuvântări, reportaje etc, iar ultimile două pagini relatează impactul internaţional, mesajele de susţinere pentru ‖încercatul
popor sovietic‖ venind din Canada în Norvegia şi din Argentina în China.
Acesta este conţinutul şi numărului din 11 martie. 10 Interesantă este imaginea din pagina a doua în care apar împreună
Stalin, Mao Zedong şi Malenkov, fiind un fel de succesiune la putere a ultimului, legitimată de prezenţa alături de marele
dispărut.11
Scânteia din 12 martie este ultimul dedicate evenimentului, jumătate acoperind întoarcerea delegaţiei din URSS, reportaje
interne etc., iar cealaltă jumătate prezentând telegrame de condoleanţe din întreaga lume.12
Viaţa revine la normal, se redeschid cinematografele (doar cu filme sovietice ce-l au în prim-plan pe Stalin), se
pregătesc evenimente (crosul de 1 mai), sunt reluate atacurile asupra imperialiştilor etc.13
Aşa se sfârşea omul care 1943 fusese proclamat ‖Man of the Year‖, în cea mai gigantică baie de mulţime postumă care
a existat vreodată. Nimbul lui era la zenith, numele lui era rostit cu teamă, uşurare sau speranţă de sute de milioane de oameni,
figura lui o întâneai pe toate latitudinile globului, statuile lui supravegheau scrutător mulţimile obediente.
prof. dr. SORIN LANGU – Galaţi/ROMÂNIA
***

STATELE BRICS – EVOLUŢIA ŞI ROLUL ÎN ECONOMIA
GLOBALĂ
Secolul XXI a debutat cu o serie de prefaceri majore în sfera economiei
mondiale. În primul rând, asistăm de ceva vreme la „uzura‖ economiilor statelor
puternic industrializate (grupul G7 – SUA, Japonia, Germania, Marea Britanie,
Franţa, Italia, Canada), determinată atât de încetinirea ritmului de creştere
economică, cât şi de neadaptarea programelor economice la noile realităţi politice
şi sociale. Pe de altă parte, o serie de pieţe emergente dau semne că ar putea deveni
competitori redutabili pentru marile economii. Atuurile lor: uriaşul potenţial de
creştere, populaţia numeroasă, ritmul susţinut de creştere economică şi, în cazul unora, resursele naturale.
Un articol publicat în anul 2001, de fostul şef al diviziei de investiţii din Goldman Sachs, economistul Jim O‘Neill,
recunoscut pentru studiile sale privind economiile emergente, consacră acronimul BRIC, reprezentând iniţialele statelor
membre – Brazilia, Rusia, India şi China. Colaborarea dintre cele cele patru state a debutat cu întâlnirea miniştrilor de externe,
întâlnire care a avut loc în 2006, la New York. În decembrie 2010 Africa de Sud a fost invitată să se alăture grupului BRIC, iar
în aprilie 2011, cu prilejul celui de-al treilea summit BRIC, organizat în China, Africa de Sud devine parte a acestui organism,
luând naştere ceea ce astăzi cunoaştem sub numele de BRICS. Împreună, aceste state „deţin 40% din populaţia mondială, 25%
din suprafaţa terestră, 20% din PIB-ul global şi deja controlează 43% din rezervele valutare ale lumii.‖[1]
Ridicarea statelor emergente s-a realizat printr-o politică economică diferită de cea a statelor dezvoltate. Astfel, în timp
ce acestea din urmă foloseau PIB-ul pentru stimularea consumului, încurajând astfel tipărirea de bani (măsură cu efecte
dezastruoase pe termen lung: şomaj, îndatorare a sectorlui public şi privat, lipsa de competitivitate, recesiune), ţările BRIC
foloseau PIB-ul pentru investiţii. Atragerea de noi investiţii s-a produs pe fondul unor preţuri scăzute de producţie, fapt care a
dus la creşterea cererii de produse din partea statelor dezvoltate. Totodată, milioane de oameni din statele BRICS au pătruns pe
piaţa globală a muncii, presiunea asupra nivelului salariilor crescând foarte mult. În timp ce în statele dezvoltate instituţiile
financiare prosperau şi economia reală intra în declin, în statele BRICS economia reală se bucura de investiţii consistente cu rol
în stimularea creşterii economice.[2]
Declanşarea crizei economico-financiare din 2007, a dus la întărirea poziţiei BRICS, statele acesteia constituind în
toată această perioadă motorul de creştere la nivel mondial. Diminuarea ritmului de creştere economică al statelor dezvoltate pe
perioada crizei, a dus la scăderea simţitoare a decalajelor dintre acestea şi statele BRICS. China, ca putere comercială şi
financiară, a jucat un rol important şi se prefigurează că acest rol nu se va încheia curând. Formarea, în anul 1999, a grupului
decizional G20 reprezintă o recunoaştere a rolului statelor emergente în economia mondială. De altfel, doar ţările BRICS
asigură 45% din creşterea economică globală[3], fiind considerate „salvatoare ale lumii şi ale economiilor occidentale
dezvoltate, care prin comparaţie erau (şi sunt încă!) considerate a se afla în pragul colapsului‖, „un model imun la bolile
modelului economic occidental.‖[4]
Dacă, iniţial, această alianţă (BRICS) a fost privită cu circumspecţie, din cauza difenţelor de viziune şi intereselor
specifice ale statelor care o compun, astăzi agenda acesteia nu poate fi ignorată. Obiectivele BRICS sunt legate de creşterea
economică a ţărilor care o compun şi întărirea lor ca puteri, lucruri care ar urma să se realizeze printr-o serie de măsuri, precum:
scăderea dependenţei de euro şi dolar, întărirea monedelor naţionale, crearea unei bănci de dezvoltare ca alternativă la Banca
În relatarea din oraș ul Galaț i apare că una din cuvântâri îi aparț ine lui Petre Saghin, stahanovist la Sovromnaval, Scanteia, an XXII, nr.2605, p.1.
Interesant este că un personaj cu acest nume, născut la Cernăuț i în 1935, emigrează în SUA în 1964, fiind maș inist 25 de ani la Caterpillar ,
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=5949286
11
O poză asemănătoare apăruse cu două zile mai devreme, dar era mai oficială, Malenkov fiind la microfon iar Stalin la prezidiu.
12
Scânteia, an XXII, nr.2606
13
Scânteia, an XXII, nr.2607
10
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Mondială.[5] Un prim pas în acest sens a fost făcut în martie 2013, în Africa de Sud, cu prilejul celei de a cincea întâlniri a
statelor BRICS, când a fost semnat acordul de creare a unei instituţii financiare a BRICS. Resursele financiare ale statelor
membre ar urma să fie folosite într-o serie de proiecte de infrastructură, care să asigure dezvoltarea economică şi o mai mare
expunere comercială la nivel internaţional, iar deciziile noului organism financiar ar urma să fie luate prin consens. Cu acest
prilej, s-a luat în calcul şi crearea unei rezerve valutare considerabile (aprox. 100 mld dolari), care să permită ajutorarea ţărilor
membre care s-ar putea confrunta cu o lipsă de lichidităţi.
În ultimii 10-12 ani valoarea schimburilor comerciale între statele BRICS a crescut de peste 10 ori, previziunile pentru
următorii doi-trei ani fiind de dublare a valorii actuale, ajungând la peste 500 mld. dolari. Investiţiile externe ale ţărilor BRICS
sunt concentrate în principal în ţările Uniunii Europene, dar şi către zonele în curs de dezvoltare. Fără îndoială, în momentul de
faţă, grupul BRICS este liderul dezvoltării economice mondiale. De altfel, relaţiile comerciale şi investiţiile din partea BRICS
în statele cu venituri mici (de exemplu, statele africane) reprezintă un factor important prin care acestea sunt protejate de
impactul recesiunii globale.
Economiştii apreciază că, în următorii ani, statele emergente vor continua să aibă un ritm de creştere de peste 5%, în
timp ce în statele dezvoltate acesta va atinge cu dificultate pragul de 2%. Din păcate, analizele estimează că, deşi ritmul de
creştere din statele BRICS va fi superior celui din ţările dezvoltate, populaţiile lor vor rămâne la un nivel de trai mult inferior
celui din statele cu care se află în competiţie.
Alte previziuni economice sunt ceva mai pesimiste, apreciind că scăderea accentuată a ritmului de creştere din ţările
dezvoltate va afecta şi economiile BRICS prin scăderea cererii de produse. La aceasta ar contribui şi slaba industrializare a
multora din aceste state, dar şi apariţia unor pieţe cu mână de lucru mai ieftină (Vietnam, Mexic) sau resurse mai ieftine
(Mexic). Încetinirea ritmului de creştere al ţărilor emergente, accelerat în ultimii doi-trei ani, reprezintă un motiv de îngrijorare
şi pentru ţările dezvoltate, întrucât „aceste ţări sunt cele care plătesc nota de plată a dezechilibrelor economice din ţările
dezvoltate şi, mai ales, cele legate de fondul de pensii ale unor demografii negative specifice ţărilor dezvoltate.‖[6] Însă, chiar
şi cu ritm de creştere încetinit, se apreciază că „grupul BRICS va depăşi ca importanţă SUA şi Uniunea Europeană, pentru cea
mai mare parte a secolului XXI.‖[7] Cu toate acestea, comunitatea economică internaţională este preocupată de o altă întrebare:
rata de creştere a statelor BRICS este suficient de mare încât să poată înlătura dezechilibrele de care suferă economia reală din
aceste ţări sau, mai devreme sau mai târziu, BRICS-ul va avea soarta economiilor occidentale?[8] Acelaşi Jim O‘Neill, care a
consacrat acronimul BRIC, are previziuni şi mai îndrăzneţe. El aduce în prim-plan un grup de alte patru state care ar putea să
joace un important rol economic şi spre care spre îndreaptă atenţia investitorilor în acest moment. Este vorba de aşa-zisele
economii „MINT‖: Mexic, Indonezia, Nigeria şi Turcia. O‘Neill consideră că timpul grupului BRICS a trecut, că în afară de
China toate celelalte state se confruntă cu dezechilibre majore, Rusia şi India au încetinit mult şi nu reuşesc să se regăsească în
această paradigmă, în acest model economic, Brazilia este profund afectată de recesiunea din anul 2009.
Pe de altă parte, asistăm la o scădere a preţului materiilor prime, care are ca principală cauză lipsa cererii din partea
ţărilor dezvoltate afectate de criză, dar şi din partea Chinei al cărei ritm de creştere este de asemenea în declin. Se apreciază că
tocmai preţul scăzut al materiilor prime ar favoriza o eventuală revenire a economiilor occidentale.
Evoluţia statelor BRICS pare a fi ameninţaţă şi de încheierea unui acord de liber schimb între SUA şi Uniunea
Europeană (Acordul Transatlantic pentru Comerţ şi Investiţii - TTIP), fapt care ar duce la intensificarea schimburilor
comerciale[9], acces la energia ieftină americană şi, implicit, reducerea dependenţei Uniunii Europene de Rusia. În cadrul
summit-ului UE-SUA, de la Bruxelles, de la sfârşitul lunii martie 2014, atât Bruxellesul, cât şi Washingtonul şi-au manifestat
dorinţa ca până la sfârşitul anului viitor să se încheie negocierile pentru acordul de liber schimb. Deşi, în contextul
evenimentelor din Peninsula Crimeea, pare că acest acord este inevitabil, suntem rezervaţi în legătură cu posibilitatea reală de
aprovizionare a Uniunii Europene cu energie de pe continentul american. Scepticismul este legat de dificultăţile tehnice, de
transport şi financiare, respectiv: capacităţile de lichefiere a gazului, menţinerea unui ritm constant al aprovizionării, costurile
de transport.
De asemenea, se apreciază că odată depăşit pragul maxim al crizei economice, pe fondul redresării lumii dezvoltate,
crunt lovite de criză, statele BRICS vor intra în declin, determinat atât de nepriceperea, incapacitatea de a face faţă pe termen
lung unor economii bine pregătite, cât şi de instabilitatea socio-politică din aceste zone, care va sădi neîncrederea în rândul
potenţialilor investitori şi aşa preocupaţi de riscul crescut de faliment al acestor state.
În perspectivă, este de aşteptat ca diferenţele dintre statele BRICS să dea naştere la fricţiuni. Spre exemplu, Rusia şi
Brazilia sunt mari deţinătoare de resurse naturale. În timp ce Brazilia este, pentru moment, protejată datorită poziţiei geografice,
Rusia, lipsită de resurse financiare şi cu mari probleme demografice, este nevoită să suporte presiunea Chinei, stat cu o
populaţie numeroasă, lipsit de resurse naturale, dar nu şi financiare, stat care aspiră la statutul de mare putere militară.
Până atunci însă, aşa cum s-a sugerat adesea în ultimii ani, „BRICS s-a transformat într-un simbol al decăderii lente,
dar sigure, a lumii guvernate de SUA, devenind o garanţie a multipolarităţii mondiale‖[10].Cheltuielile făcute de către acest
grup economic în ultimii ani, au ajutat ca recesiunea mondială actuală să nu devină o depresiune asemănătoare celei din 1930.
Note:
[1] Mihai Bălescu, Ţările din grupul BRICS vor domina secolul XXI, www.manager.ro, 27 august 2013
[2] Nicolae Ţăran, Ascensiunea BRIC nu mai poate fi oprită, Radio Vocea Rusiei - http://romanian.ruvr.ru, 4 octombrie 2013
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[3] Ioana-Iulica Mihai, Georgiana Mîndreci, Realităţi şi perspective economice ale BRICS şi G7,
http://www.strategiimanageriale.ro
[4] Laurenţiu Roşoiu, Ce-i de făcut când BRIC-ul ajunge să nu mai fie ce-a fost?, http://economiaonline.ro, 30 august 2013
[5] PublikaTV, apud Ioana-Iulica Mihai, Georgiana Mîndreci, op. cit.
[6] Dănuţ Dudu, BRICS – o cărămidă din fundaţia economiei mondiale?, http://www.financiarul.ro, 6 august 2013
[7] Mihai Bălescu, op.cit.
[8] Laurenţiu Roşoiu, op.cit.
[9] Laurenţiu Roşoiu, op.cit.
[10] Ioana-Iulica Mihai, Georgiana Mîndreci, op. cit.
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2000 DE ANI DE LA TRECEREA LA CELE VEŞNICE A LUI OCTAVIANUS
AUGUSTUS (27 A.CHR. – 14 A.CHR.) (I)
Destinul istoric excepţional al viitorului împărat roman începe în ziua de 23 septembrie a
anului 63 a.Chr., când la Roma, în casa lui Caius Octavius, guvernator al Macedoniei, şi a Atiei, fiica
senatorului Atius Balbius, se naşte Caius Iulius Caesar Octavianus. Creşte la Velitrae, vechiul oraş al
volscilor, situat pe versantul sudic al munţilor Albani, iar în anul 45 a.Chr. participă, alături de Caesar,
la campania din Hispania. În acelaşi an, merge pentru studii la Apollonia, unde funcţiona o celebră
şcoală de retorică. Octavianus trebuia să-l însoţească pe Caesar în campania din Orient, pentru a fi
legitimat în faţa contemporanilor ca urmaş al marelui Caesar.
Aceste planuri au fost dejucate la Idele lui Marte ale anului 44 a.Chr., când Caesar este asasinat. În testamentul lăsat de
Caesar, Octavianus era adoptat şi desemnat principal moştenitor. Se înapoiază la Roma, iar la Brundisium, în strigătele
entuziaste ale soldaţilor, Octavianus acceptă moştenirea dictatorului defunct. Astfel, la numai 19 ani, el dovedeşte un curaj
impresionant, asumându-şi, de facto şi de iure, postura de fiu şi moştenitor al celebrului său înaintaş, declanşând, firesc,
primele confruntări cu Marcus Antonius. Aşa cum remarca Suetonius, „de atunci, Augustus s-a aflat în fruntea unor oşti mari,
mai întâi împreună cu Marcus Antonius şi Marcus Lepidus, apoi numai cu Antonius timp de 12 ani. În cele din urmă el a fost
de-a lungul a 44 de ani singurul stăpân al statului― (Augustus, 8).
În evoluţia evenimentelor din anii 44-43 a.Chr., sprijinit de Cicero, obţine din partea Senatului rangul de consular şi un
imperium propraetorian în Italia. Concomitent, recrutează o armată dintre veteranii lui Caesar, sprijinindu-se pe generalii
Salvidinus Rufus şi Vipsanius Agrippa, pentru că numai soldaţii asigurau supravieţuirea într-un stat în care constatarea
profetică a lui Cicero era o realitate indiscutabilă: „Se va înfăptui ceea ce vor cei care deţin puterea în mâinile lor, iar puterea va
fi întotdeauna de partea armelor― (Către prieteni, IX, 17, 2).
Situaţia complexă şi confuză de la nivelul conducerii statului roman îl obligă pe Octavianus să facă un compromis.
Graţie medierii lui Lepidus, are loc întrevederea de la Bononia, care se încheie prin constituirea celui de-al doilea triumvirat.
Lex Titia, votată la 27 noiembrie 43 a.Chr., acorda triumvirilor Octavianus, Marcus Antonius şi Lepidus (care a jucat,
întotdeauna, un rol secundar) puteri excepţionale timp de 5 ani şi le încredinţa comanda în războiul împotriva lui Cassius şi
Brutus, ucigaşii lui Caesar.
După ce campania împotriva celor doi a luat sfârşit cu înfrângerea lor în bătălia de la Philippi (42 a.Chr.) şi nu mai era
nevoie ca triumvirii să facă front comun, au început inerentele neînţelegeri. Octavianus devine stăpân al provinciilor din
Occident şi, pentru scurt timp, şi al Africii.
În iarna anilor 41-40 a.Chr., Octavianus are de înfruntat o rebeliune armată în nordul Italiei, orchestrată de L. Antonius
(fratele lui Marcus Antonius) şi Fulvia (soţia lui), cunoscută sub numele de „războiul perusin― („bellum Perusinum“).
Tensiunea dintre Octavianus şi Marcus Antonius este depăşită după întrevederea de la Brundisium (septembrie 40 a.Chr.), când
triumviratul este reînnoit, iar Marcus Antonius se căsătoreşte cu Octavia, sora lui Octavianus. Acesta devine stăpân al
provinciilor din Occident, Lepidus al Africii, iar Marcus Antonius al celor orientale. În anul 37 a.Chr., la Tarentum, tiumviratul
este prelungit pentru alţi cinci ani.

REPERE BIBLIOGRAFICE
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1700 DE ANI DE LA PROMULGAREA EDICTULUI DE TOLERANŢĂ
RELIGIOASĂ DE LA MEDIOLANUM (FEBRUARIE 313) (II)
Istoricul italian Al. Olivetti distinge trei perioade, în cadrul politicii religioase a lui Constantinus cel
Mare:
1. de la urcarea pe tron până la victoria asupra lui Maxentius (306-312);
2. de la această dată până la înfrângerea definitivă a lui Licinius (324);
3. perioada absolutei suveranităţi a lui Constantinus asupra întregului Imperiu Roman (324337)14.
În prima perioadă, Constantinus a fost păgân. După informaţiile lui Eusebius şi Lactantius,
tânărul Constantinus a fost sfătuit de către tatăl său să nu persecute creştinismul. Lucrarea Vita Constantini (I, 17, 2 şi urm.) ne
informează că împăratul Constantius Chlorus era monoteist şi că avea preoţi creştini la curtea sa. O fiică a sa, soră vitregă a lui
Constantinus, Anastasia, purta un nume specific creştin, iar altă fiică, Constantia, soţia împăratului Licinius, se convertise la
creştinism. Începând din anul 310, după moartea socrului său Maximianus, Constantinus a încetat să se mai considere legat de
dinastia Herculiană, alegându-şi ca zeu protector pe Sol Invictus, ocrotitorul dinastiei lui Claudius al II-lea Gothicus, din care el
pretindea că descinde15.
Anul 312 a adus schimbarea radicală a credinţei şi a politicii sale religioase, făcând primul act de adeziune la
creştinism, fără a renunţa, totuşi, la păgânism şi, în special, la cultul Soarelui. Problema convertirii la creştinism a împăratului a
generat numeroase discuţii în rândurile istoricilor. Înainte de bătălia de la podul Milvius (28 octombrie 312), poruncind să se
graveze pe scuturile soldaţilor monograma numelui lui Christos, care va împodobi şi stindardul nou creat, labarum,
Constantinus dovedea că adoptă religia creştină, pe care urmărea s-o impună în tot Imperiul.
Cert este că, imediat după victoria asupra lui Maxentius, pe care împăratul a atribuit-o ajutorului primit de la
Dumnezeu, Constantinus s-a grăbit să proclame la Milano egalitatea în drepturi a creştinismului cu cultele păgâne, ceea ce
însemna un moment decisiv în evoluţia ulterioară a noii religii. Deşi edictul de la Mediolanum nu reflecta întru totul o politică
de toleranţă în privinţa creştinilor, ea a devenit totuşi o realitate: tuturor supuşilor din imperiu le se garanta libertatea credinţei,
iar bisericile creştine au fost recunoscute drept corporaţii legale. Totuşi, adevăratul motiv al „convertirii― sale la creştinism
rămâne un mister16: ori era profund credincios lui Christos, ori a folosit creştinismul ca pe un instrument al politicii sale de
glorificare personală. Posteritatea a reţinut că a acceptat să fie botezat abia pe patul de moarte, la 22 mai 337, de către episcopul
Eusebius din Nocomedia, un adept al arianismului.
Istoricul M. Clauss atrage atenţia că „nu exista un creştinism monolitic şi că nu ştim ce orientare a cunoscut Constantin
atunci când şi-a însuşit noul cult. Arienii, de pildă, puteau oferi împăratului un concept religios şi ideologic mai bun pentru
definiţia poziţiei şi sprijinirea puterii sale. Întrucât, în opinia lor, Christos era numai identic în natură cu Domnul, pentru că Fiul
Domnului nu a existat din toate timpurile, ci a fost procreat şi creat în timp, deosebirea dintre împărat şi Christos în raport cu
Domnul nu mai era decât minimă.―17
Deşi a renunţat la păgânism, nu i-a persecutat pe adepţii cultelor păgâne, conştient fiind că este conducătorul unei lumi
divizate şi s-a străduit să atenueze diferendele dintre păgâni şi creştini şi cele existente în interiorul Bisericii înseşi.
În esenţă, Constantinus oferea generaţiilor ulterioare diverse posibilităţi de imitare sau de intimidare. Înainte de toate,
exista faptul în sine: Constantinus a fost primul împărat creştin. Îndeosebi lucrarea panegirică a lui Eusebius din Caesareea a
făcut ca acţiunea lui Constantinus în calitate de creştin să slujească drept model posterităţii.
NOTE BIBLIOGRAFICE
1. AL. OLIVETTI, Constantino, în Enciclopedia Italiana, XI, 1949, p. 605.
2. I. BARNEA, O. ILIESCU, Constantin cel Mare, Bucureşti, 1982, p. 68.
3. M. CARY, H. H. SCULLARD, Istoria Romei, Bucureşti, 2008, pp. 623-624.
4. M. CLAUSS, Constantin I (306-337), în Împăraţi romani (ed. de M. Clauss), Bucureşti, 2001, p. 345.
prof. Cătălin MOCANU, Colegiul Tehnic ―Gh. Balş‖-Adjud/ROMÂNIA
***
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români - ca pionieri mondiali geniali
PETRACHE POENARU
PETRACHE POENARU (n. 10 ianuarie 1799, Beneşti, judeţul Vâlcea - d. 2 octombrie 1875,
Bucureşti) a fost un pedagog, inventator, inginer şi matematician român, membru al Academiei
Române.
STUDII
„La 21 de ani, intelectualul şi idealistul Poenaru, lasă călimara cu cerneală de o parte şi se înrolează
într-un grup de haiduci, care luptau pentru drepturile românilor. După prima luptă, haiducii
realizează că Poenaru este "domnişor", foarte puţin priceput în lupta acerbă a armelor şi îl prezintă
lui Tudor Vladimirescu, ca pe o pasăre rară printre haiducii codrului. Tudor Vladimirescu însă îi
propune să i se alăture, intuind meritele intelectuale ale acestuia, care, în numai câteva săptămâni, ajunge să devină chiar
omul de taină al lui Tudor Vladimirescu şi şef al cancelariei‖ – cf. prof. George Baciu – art. Petrache Poenaru – 135 de ani
de la trecerea în eternitate, în revista Agero-Stuttgart.
Petrache Poenaru, scăpat ca prin minune de la moarte, cu ocazia participării (ca secretar al luTudor Vladimirecu!) la ―zavera‖
vladimiresciană, pleacă, la rugăminţile lui Tudor Vladimirescu, să studieze la Viena, iar apoi la Paris, unde studiază filologia şi
politehnica, devenind absolvent al Şcolii Politehnice din Paris.
INVENŢII
În timpul studiilor BREVETEAZĂ PRIMUL TOC REZERVOR DIN LUME, mai întâi la Viena, apoi la Paris (brevet 3208,
din 25 mai 1827), cu titlul ―CONDEIUL PORTĂREŢ FĂRĂ SFÂRŞIT, ALIMENTÂNDU-SE ÎNSUŞI CU CERNEALĂ”.
PRIMUL ROMÂN CARE A CĂLĂTORIT CU TRENUL
La 15 septembrie 1830, se deschide în Anglia prima cale ferată din lume, care va face legătura între Liverpool şi Manchester.
La 27 octombrie 1831 tânărul Petrache Poenaru, spunea printre altele:
„Am făcut această călătorie cu un nou mijloc de transport, care este una din minunile industriei secolului...douăzeci de trăsuri
legate unele cu altele, încarcate cu 240 de persoane sunt trase deodată de o singură maşină cu aburi...”

CONTRIBUŢII ADUSE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ROMÂNESC

1-A FOST UNUL DINTRE ORGANIZATORII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI NAŢIONAL ROMÂNESC,
2-fondatorul Colegiului Naţional Carol I din Craiova. În tinereţe, a fost secretarul personal al lui Tudor Vladimirescu 3-iar ulterior, revenind în ţară după călătorii şi studii tehnice, S-A IMPLICAT ÎN DOMENII LEGATE DE
ÎNVĂŢĂMÂNT, ADMINISTRAŢIE ŞI INOVAŢIE - <<şef de masă>> la Marea Postelnicie (1830-1855, la acea vrema
aşa se numea Ministerul de externe al ţării), membru în Comisia documentelor (1857), membru în Comisia de Stat, membru
în Comisia pentru eliberarea robilor (1848) – cf. Maria Sârbu-Sargun, art. Petrache Poenaru – inventatorul stiloului.

4-Între 1834 - 1836 A INSISTAT PENTRU INTRODUCEREA SISTEMULUI METRIC ZECIMAL ÎN MUNTENIA.
―A contribuit la dezvoltarea patrimoniului tipăriturilor ştiinţifice româneşti, care era destul de firav la mijlocul sec. al XIXlea., a tradus primele cursuri de geometrie si algebră <<Elemente de algebră Appeltauer, tradusă în latineşte cu oarecare
modificări de P. Poenaru>> şi, ÎMPREUNĂ CU AARON FLORIAN ŞI G. HILL, ELABOREAZĂ PRIMUL DICŢIONAR
FRANCEZ-ROMÂN‖ – cf. Maria Sârbu-Sargun, idem.

5-Împreună cu alţi oameni de

seamă, A CONTRIBUIT LA ÎNFIINŢAREA, ÎN 1835, LA PANTELIMON, A ŞCOLII DE

AGRICULTURĂ.

6-Din poziţia de membru al Eforiei Şcolilor Naţionale, în 1850, devine CO-FONDATOR AL ŞCOLII DE PODURI ŞI
ŞOSELE (actuala Universitate de Construcţii, din Bucureşti).

7-A fost profesor de fizică şi matematică la Colegiul Sf. Sava, unde funcţionează, apoi, şi ca director. Între anii 1833 şi 1847
este inspector şi DIRECTOR GENERAL AL ŞCOLILOR DIN ŢARA ROMÂNEASCĂ (cf. Maria Sârbu-Sargun, art.
Petrache Poenaru – inventatorul stiloului).
...„În 1841 este ales deputat de Dolj. La 8 septembrie 1847 s-a inaugurat, la Slatina, PRIMUL POD PESTE OLT. Soluţia
tehnico-administrativă care a condus la construirea podului a fost dată de Petrache Poenaru şi Ioan Em. Florescu‖(cf. prof.
George Baciu – art. Petrache Poenaru – 135 de ani de la trecerea în eternitate).
―Pentru meritele sale, P. Poenaru a fost răsplătit cu titlurile <<mare comis>> (1834), <<mare culcer”>>(1841) şi <<agă>>
(1851)‖ – cf. Maria Sârbu-Sargun, idem.
PRIMUL ZIAR ROMÂNESC
FOAIA DE PROPAGANDĂ a armatei lui Tudor Vladimirescu, apărută la iniţiativa sa, a însemnat nu numai PRIMUL ZIAR
ROMÂNESC DE PROPAGANDĂ, aşa după cum îl arată şi numele, dar şi unul dintre primele exemple din istoria presei
scrise din România de prezentare corectă a idealurilor revoluţionare ale lui Tudor.
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REVOLUŢIONAR LA 1848
Petrache Poenaru a participat la Revoluţia de la 1848 şi a făcut parte din COMISIA PENTRU LIBERAREA ROBILOR. A
semnat P. Poenaru pe primul comunicat al comisiei, din 12 iulie 1848, alături de Iosafat Snagoveanul şi C. Bolliac (document
original la Muzeul Naţional de Istorie a României). Din 1856, a fost VENERABILUL UNEI LOJI MASONICE
BUCUREŞTENE. Devine un apropiat al domnitorului Alexandru Ioan Cuza.
―În 1870, la 10 septembrie, devine membru al Academiei Române. Primirea oficială a fost programată pentru 8
septembrie 1871, dar Petrache Poenaru, fiind bolnav, discursul de recepţie, intitulat GHEORGHE LAZĂR ŞI ŞCOALA
ROMÂNĂ, a fost citit de prietenul său, Gheorghe Sion. În acest discurs, spunea<<că cele 5 luni cât a fost pandur şi
haiduc i-au schimbat complet destinul şi va păstra toată viaţa în inimă acele clipe măreţe>>.
S-a stins din viaţă la 2 octombrie 1875, la 76 de ani, şi a lăsat în urma sa o operă socială imensă şi de o mare importanţă‖
– cf. prof. George Baciu, idem.
…Dintre descendenţii cunoscuţi: scriitoarea Alice Voinescu (1885 – 1961), născută la Turnu Severin.
selecţia textelor/informaţiilor: prof. dr. Adrian Botez
***

gândurile lui ioan de australia
EROILOR DIN GEPIU-Bihor/ROMÂNIA
(Sfinţirea Monumentului Eroilor- 18.05.2014)
Sfinţi Eroi,
Goarna Îngerului pentru Voi
Au răsărit flori
Sfinţi Eroi,
Din osemintele Voastre;
Era Iubirea, Cuvântul, Dumnezeu!
Ţărâna vetrei noastre
Şi Neamul,
Sunt trupurile Voastre;
Şi Vatra,
Sfinţi Eroi,
Şi Limba,
De pe mormintele Voastre,
Şi Biserica lui Hristos Cel Crucificat,
Se ridică lumină,
La Sânul Lui vă odihniţi
Voi sunteţi viii noştri,
Acum! Şi-n inimile noastre,
Dascăli şi profeţi,
Şi-n veşnicia anilor ce vin!
Militari şi poeti,
Prin strălucirile Voastre,
Ne dezvăluiţi,
Arderile vremilor în veşnicul
lor mers!
Ioan Miclău “Gepianul”
***

DIN BOGĂŢIA FOLCLORULUI ROMÂNESC!
POVESTIRI POPULARE DESPRE OAMENI DE SEAMĂ ŞI
FAPTELE LOR!
SANTINELA
Cică într-o zi, Cuza-vodă, îmbrăcat în haine de târgovăţ, ca să nu-l cunoască nimeni,
mergea prin Bucureşti, pe unde-i cazarma care poartă astăzi numele lui Cuza-vodă.
Văzând soldatul de santinelă, s-a-ndreptat cătră el: ―Bine, soldat, de ce nu prezinţi
arma?‖, întrebă Cuza.
Ostaşul, măsurându-l din cap până-n picioare şi nesocotindu-l, răspunde scurt să-şi vadă de drum.
―Să-mi caut de drum? Lasă că te-oi învăţa eu cum trebuie să te porţi cu cela care-ţi dă pâine!‖
―E, hei? Tu eşti pitarul care ne dai pâinea crudă şi mititică şi încă mai cei să-ţi prezint şi arma? Şterge-o de-aici, că te fac una
cu pământul!
Cuza-vodă tăcu şi porni.
Cum a ajuns la pala,t luă măsuri aspre, ca să se deie soldaţilor pâne coaptă şi grea de-o oca. Sfântă a fost zisa lui Vodă! De
atunci, ferit-a Dumnezeu să mai fie pânea crudă, ori lipsă la cântar - (Revista Vulturul - M.K.P.,pp.43-44).
***
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CUZA-VODĂ ŞI STAREŢUL MĂNĂSTIRII NEAMŢULUI
Îi ştiut cum Cuza-vodă nu sta numai acolo, în Bucureşti, ci avea grijă să se ducă prin sate şi prin târguri, schimbat fel şi
chip, ca să cerce slujbaşii, să vadă cum îi lumea de sub mâna lui şi care cum se poartă.
Aşa, odată mergea pe drumul Neamţului, într-o cărucioară cu două roate, cu-n cal; cine nu trăgea bine de samă, ar fi gândit
că-i un calic.
Cum trecu podul Timişeştilor, pe la pădurea Coverca, iaca-l ajunge o trăsură cu patru cai. În trăsură era stareţul mănăstirii
Neamţului.
Da‘Cuza, cu trăsurica lui, nu s-a ferit intr-o parte, ci a ţinut tot mijlocul drumului. Vizitiul de la trăsura stareţului striga să se
deie într-o parte. Da‘Cuza nu.
Atunci stareţul zice către vizitiu: „Ia du-te şi-i dă câteva calicului celuia, ca să ştie de altă data cum să se ferească din calea
oamenilor. Îndatăş mare, vizitiul a sărit din trăsură şi a prins a-l bate pe Cuza şi i-a tras căruţa în lături. Trăsura stareţului a
trecut înainte; da‘Cuza a dat vânt calului şi a ajuns mai înainte la Târgul Neamţului. Şi-a spus celui de la rohatcă* aşa: ―că de-a
veni o trăsură cu patru cai şi-ntrânsa a fi un călugăr, s-o oprească şi să o aducă la poliţie: Că eu-s Cuza, ş-am să mă răfui oleacă
cu el‖.
Cuza s-a dus la poliţie, a lepădat straiele cele caliceşti cu care era îmbrăcat şi a rămas în straiele lui adevărate, cele
domneşti.
Nu trecu mult şi iacă-l aduce pe stareţ înaintea lui Cuza.
―Sfintia-ta eşti acela care ai poruncit să mă bată?‖
―Eu, măria-ta, iertaţi greşeala mea!‖
―Vra să zică voi sunteţi boieri, nu sunteţi călugări evlavioşi şi cu milă de cei slabi şi sărmani, după cum s-ar cuveni să fiţi.
Voi în loc să miluiţi pe un sărac, când îl întâlniţi, porunciţi să-l bată... Apoi, ca să nu fiţi boieri şi să fiţi numai călugări, am să
vă iau moşiile cele multe care vă aduc atâta belşug de vă îmbuibaţi ca nişte trântori.
Şi oricât s-a rugat stareţul ca să-l ierte de fapta lui cea rea, nici că şi-a schimbat Vodă gândul, aşa că a şi venit vremea de li-a
luat moşiile mânăstirilor.
(Auzită de la Gh. A Sofiei din Sodomeni, com.Pascani(Suceava) M.K.P., pp.54-55)
***

RĂSPLATA DOMNEASCĂ
Matei-vodă Basarab avea obiceiul de a se plimba adesea prin mahalalele Bucureştilor, schimbat în haine pentru a nu-l
cunoaste nimeni. Într-o zi întâlni o fetiţă palidă la faţă, cu ochii înecaţi în lacrimi. Oprind-o in cale o întrebă: ―Unde te duci,
dragă copula?‖ ―În târg boierule, să vând hainele ce le mai avem, iar cu banii ce voi prinde pe ele, să cumpăr pâine‖.
―Dar tatăl tău nu lucrează, ca să nu mai fiţi nevoite a vinde lucrurile din casă?‖
―Eu n-am tată, căci a murit în războiul de la Finta. Dacă trăia el, noi nu ajungeam astăzi in aşa lipsă.
Matei Basarab, pătruns de milă, adaose: „Cred că Vodă nu v-ar fi lăsat fără ajutor, dacă ar fi aflat despre nenorocirea voastra;
ba, chiar acum dacă ar afla, el n-ar putea suferi ca soţia unui vrednic ostaş al său, care şi-a dat viaţa pentru ţară să îndure sărăcia
şi o copilă orfană să plângă pe drumuri. Nu, Vodă e om bun, iubeşte dreptatea şi răsplăteşte întotdeauna vitejia ostaşilor. Mai
întrebă apoi pe fetiţă cum l-a chemat pe tatăl său şi unde şade. După aceea îi zise: ―Să face-ti în grabă o jalbă în care să arătaţi
împrejurarea voastră şi s-o da-ti lui Vodă prin
vreunul din boierii săi.
―Ah, boierule! Nu mai ţiu minte câte jalbe a făcut biata mama şi pe câţi de-ai curţii domneşti i-a rugat ca să le dea lui Vodă.
La început toţi îi făgăduiau, dar mai târziu, unul spunea că nu a găsit timp potrivit spre a vorbi lui Vodă, altul că i-a vorbit dar
măria-sa n-a hotărât nimic...‖
―V-au minţit acei ticăloşi, zise cu mânie Basarab. Sunt sigur că niciuna din jălbi nu i-au dat şi nici măcar o vorbă n-au pus
pentru voi. Să mai face-ţi încă o jalbă şi mâine înainte de amiazi, s-o aduci la palat, unde te voi aştepta negreşit! Deocamdată să
nu vinzi aceste haine. Du-te acasă şi fii încredinţată că vei căpăta ajutor din partea măriei sale, dacă va fi adevărat tot ce mi-ai
spus.
―Prea bine, zise fetiţa, dar pentru deseara n-avem nici o fărămitură de pâine‖.
―Iată, vă împrumut eu cu această sumă; şi Vodă îi dete doi galbeni. Apoi se făcu nevăzut.
Copila, plină de bucurie, puse banii în mâna mamei sale şi spunându-i întâmplarea, amândouă se mirau şi se întrebau cine
să fie binefăcătorul lor?
Un vecin însă le spuse că acela trebuie să fie însuşi Vodă, căci el a mai făcut asemenea fapte.
Biata copilă, auzind cuvintele vecinului, începu să se îingrijoreze, fiindcă îndrăznise să vorbească cu Vodă, fără nici o sfială. A
doua zi, cu multă greutate, mama sa o hotărâ a merge la palat.
Matei Basarab cercetase decuseară şi aflase despre tatăl fetei, despre faptele lui vitejeşti şi despre starea de sărăcie a celor
două fiinţe nenorocite.
Îndată ce el zări pe fetiţă şi pe mama ei, porunci să le cheme la palat. Aci le dete în mana un hrisov domnesc şi le zise:
―Ţineţi hrisovul acesta! El vă dă dreptul la o pensie din visteria ţării şi să ştiţi că aşa răsplăteşte Vodă pe toţi aceia ai căror
părinţi sau soţi s-au jertfit pentru ţară!(I.,pp42-45).
***
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CUZA-VODĂ
Straşnic domn a mai fost şi Cuza-vodă!
El a făcut şcoalele, el ne-a dat pământ şi tot el a surpat şi pătulele împărăteşti. Şi bine a făcut!
Că băga acolo fietece român treisprezece baniţe de porumb în tot anul şi, când să-şi ia şi el agoniseala, tot ce răgăduise* acolo,
tocmai după trei ani, i se dădeau numai trei baniţe din ce pusese. Ziceau cârmuitorii că l-au mâncat şoarecii şi porumbul era
mâncat de ciocli satului. Tot el a silit pe ciocoi să plătească bir şi să asculte de legi. Ba ălor care n-ascultau, le da fum!
Cuza-vodă nu era fudul. Umbla aşa ca noi şi, de multe ori, ca să prinză pe mulţi slujbaşi cu ocaua mica, îşi schimba faţa şi
hainele, să nu-l cunoască nimeni. Unde pomeneai la el trăsuri şi slugi puzderie şi bogăţii strânse grămadă, cum era la Bibescu?
Ăla se plimba prin ţară cu mare alai; avea caleaşcă, şaisprezece cai albi, cu hamurile roşii şi vizitii stângaci.
Tot Cuza-vodă a unit ţărişoarele nosatre, pe Valahia cu Ţara moldovenească, de a făcut ţara noastră straşnic de mare şi
puternică, cum e azi.
Când s-a dus, cică la împăratul turcesc, ca să-i ceară învoirea de a domni neturburat peste amândouă ţările, a făcut lucruri aşa
de minunate, că a pus pe gânduri pe turci!
Şti-ţi ce?
Era obiceiul ca domnii ţării noastre, când intrau la împărat, se târau de la poarta curţii palatului până la picioarele
împăratului, în genunchi.
Cuza, însă, nu era omul să sufere ruşinea asta! A mers la palat drept, cu fruntea sus şi cu sabia zornăind, ca un Făt-Frumos.
―Îngenunche şi mergi târându-te, băiete, dacă vrei să fii primit! i-au strigat paznicii de la poartă.
―Asta n-oi face-o eu niciodată! a strigat Cuza supărat. Şi dacă vă-i vorba aşa, mă duc de unde am venit!
Dacă l-au văzut plecând, turcii au spus împăratului şi ăsta a dat poruncă să-l primească aşa.
A intrat Cuza-vodă.
―Buna ziua, înălţate împărate!
I-a mulţumit în limba lui şi apoi, mirat că-l vede înainte-i drept, soldăţeşte şi fără sfială, la întrebat: ―De ce ai venit aşa?
―Aşa m-a trimis pe mine Ţara! a răspuns Cuza cu aşa mândrie şi cu aşa curaj, că s-a mirat şi împăratul. Şi, el ştie cum o fi
mai vorbit şi ce o mai fi vorbit, că a îmblânzit inima turcului şi a ascultat împăratul dorinţa lui Cuza.
L-a pus la urmă împăratul pe Cuza la masă cu el, au mai vorbit ei ba de una, ba de alta şi, când să plece, l-au adus turcii pe
Vodă Cuza cu cinste nemaipomenită, până la Constanţa. Se mirau turcii, se mirau cadânele, se mirau paşii şi boierii lor când îl
vedeau şi-l priveau ca pe un viteaz din poveşti.
―Bre, bre, bre! La noi n-am văzut aşa om. (De la moş Cotandra şi C.Catana, din Priboeni. În Oltenia e păstrată mult mai vie
amintirea lui Cuza).
***

UN OSTAŞ DE-AL LUI VLAD ŢEPEŞ
În timpul luptelor de hărţuială pe care le purta Ţepeş cu Turcii, conduşi de însuşi sultanul Mohamed, un soldat roman căzu
prinzonier. Sultanul, poruncind să-l aducă înaintea sa, îl întreba răstit: „Spune, ghiaure, pe unde se ascunde domnul vostru?‖
―Pretutindeni şi nicăieri, iar dacă vrei să-l găseşti, du-te de-l caută!‖ Uimit de răspunsul şi îndrăzneala soldatului, îl intrebă
iarăşi:
―Câţi soldaţi are el, cu toţii?‖
―Mai puţini cu unul... Şi dacă vrei să ştii câţi i-au mai rămas, du-te de-i numără!
Tulburat de mânie, sultanul strigă bătând din picior:
―Dacă nu vrei să spui, ghiaure, voi porunci să te spânzure‖.
―Aceasta e pedeapsa pe care o merită orice soldat care se lasă a fi prins‖.
Văzând că n-o scoate la cale cu asprime, sultanul zise cu glas dulce:
―Ascultă ghiaure, îţi dăruiesc viaţa, îţi dau avere şi te fac paşă în ţările mele, numai spune-mi ce te-am întrebat!‖
―Nici spânzurătoarea, nici comorile şi nici însăşi tronul tău nu mă vor face să-mi vând ţara şi pe domnul meu.
―Toţi soldaţii lui Ţepeş sunt isteţi ca tine?‖
―Din toţi, eu sunt cel mai prost, căci altfel eram si eu ca ceilalţi: mort or liber.
Văzând Mahomed atâta curaj şi credinţă, rămase gânditor; apoi, întorcându-se către paşalele din jurul său, zise cu întristare:
―Dacă Ţepeş ar avea o sută de mii de soldaţi ca acesta, de mult ne-ar fi gonit din Europa! Mahomed porunci apoi să scoată pe
soldat din fiare, îi dădu o pungă cu bani de aur şi-l lăsă liber. Soldatul trecu mândru printre şirurile musulmanilor şi se duse la ai
săi.(I.,pp.13-14).
***

CUZA-VODĂ ŞI SANTINELA
Se ştie că domnitorul Cuza obisnuia să umble noaptea schimbat prin oraş şi intra în vorbă cu cine se nimerea, întrebând şi
iscodind să afle cari sunt nevoile oamenilor, cum se poartă cu ei slujbaşi şi dacă poporul vorbeşte de bine sau de rău despre
domnitor.
Intr-o sară, trecând pe lângă o santinelă ce era la un post oarecare, vede pe soldat că sta rezemat de Gheretă, cu arma proptită
de brat, iar într-o mana ţinând un codru de mămăligă şi într-alta o ridiche din care îmbuca cu poftă.
Domnitorului îi veni să râdă când îl văzu, şi-l întrebă pe un ton glumeţ:
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―Ce mănânci acolo, măi camarade?„ Soldatul care nu-l cunoştea, zise:
―Ia, ghici!
Atunci, domnitorul, prefăcându-se că nu ştie ce mănâncă soldatul, începu să-l întrebe:
―Îi fi mâncând mămăligă cu slănină?‖
―N-ai ghicit!‖
―Îi fi mâncând mămăligă cu praz?‖
―N-ai ghicit!‖
―Îi fi mâncând mămăligă cu ceapa?‖
―N-ai ghicit!‖
―Îi fi mâncând mămăligă cu ridiche, leat?‖
―Vezi că ghicisi!‖
Domnitorul râse de soldat, dar acesta nu-i dădu pas şi-l intrebă„
―Dar tu cine eşti de mă întrebi?„
―Ia ghici, răspunse Cuza, în felul soldatului.
―Îi fi don‘căprar cutare?‖
―N-ai ghicit!‖
―Îi fi don‘sergent cutare?‖
―N-ai ghicit!‖
―Îi fi don‘căpitan cutare?‖
―N-ai ghicit!‖
Soldatul, atunci scos din sărite, zise cam răstit, cam cu sfială:
―Că doar n-ai să fii măria-sa Voda Cuza?‖
―Ei, vezi că ghicişi!‖
―Aoleo, strigă soldatul fâstâcit, tine tu ridichea şi mămăliga, să prezint cu arma!‖
A doua zi dimineaţa sosi la regiment un ordin al măriei-sale domnitorului, ca soldatul care a fost de santinelă la cutare ceas la
postul cutare să fie trimis numaidecât la palat, cu arma. Soldatul, când auzi despre ce e vorba, i se făcu inima cât un purice, de
frică, văzând că omul din seara trecută era chiar Vodă Cuza, dar ştiind că măria-sa e om bun la suflet, îşi luă curajul şi se duse
fără teamă.
Ce se întâmplase?
Domnitorul, întorcându-se in seara trecută la palat, povestise doamnei toata întâmplarea cu santinela. Şi doamnei îi plăcu atât
de mult, încât ceru sa vadă şi măria-sa pe soldatul cu pricina. De aceea, când sosi omul nostru la palat, domnitorul îl puse să
repete scena din ajun, spre marea veselie a doamnei. Care râse din toată inima.
Maria-sa doamna întrebă apoi pe soldat de unde e, cum îl cheamă, dacă e însurat şi ce meserie învârteşte şi aflând că este
plugar însurat şi că n-avea stare mai de loc, îi dete o sumă de bani şi stărui pe lângă domnitor a-l libera din oştire, şi-l trimise la
vatra lui. (Comunicat de d-l C.Anastasian, Câmpina. M.K.P.,pp.161-162)
Culese de
IOAN MICLĂU “GEPIANUL”, Cringila/AUSTRALIA
***

adevăruri despre cuza-vodă...
...Ce păcat că numai poporul îi poate uita, lui Cuza-Vodă, greşelile contra Duhului Sfânt! Ce
păcat că:
1-pe de o parte, Cuza-Vodă a greşit, fatal, la ordinele Masoneriei Albastre, de la Paris, şi A
DESPRINS ŞCOALA DE BISERICĂ (1863), înnebunindu-i, ŞI AZI, cu schizofrenie, pe
copiii de valah!
2-...Ce păcat că nu şi-a respectat soţia, pe "doamna ELENA" /Elena Rosetti - şi a înşelat-o,
atât de brutal, cu Cocuţa Vogoride-Conachi etc. etc. - şi, mai cu seamă, cu Maria Obrenovici,
pe care a adus-o chiar în palatul voievodal, din Bucureşti! Maria Obrenovici, prinţesă şi
spioană, l-a folosit nu doar în spionajul ei în favoarea Rusiei, dar ...l-a şi înşelat, fără de ruşine, pe...AMANTUL EI, AL. I.
CUZA! "(...)Strânsele legaturi ale familiei sale/Mariei Obrenovici, cu Rusia, lasă poarta deschisă speculaţiilor privind rolul
său de "Mata Hari", pe lângă cercurile conducătoare din România, în frunte cu chiar domnitorul ţării. Şi totuşi, amanta i-a
dăruit principelui doi fii, pe care tatăl natural i-a înfiat şi i-a adus la Palat, dându-i în seama soţiei legitime. Relaţia dintre
cei doi nu a avut nimic cu fidelitatea între cei doi parteneri; Maria a avut legături şi cu alţi bărbaţi, născând chiar şi copii
concepuţi cu aceştia (...)Fireşte, galantul Vodă şi-a manifestat amorul faţă de Maria prin numeroase daruri, în bani şi
bijuterii, favoruri pentru rudele şi apropiaţii acesteia. Totodată, Maria a exploatat slăbiciunea domnitorului pentru ea,
smulgându-i secrete preţioase din viata politică, pe care a ştiut să le valorifice în cercurile interesate (...)După ce divortează
de soţul-prinţ Milos Obrenovici, Maria trebuie să se mulţumească cu relaţii mai puţin reprezentative ca rang, orientându-se
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spre bărbaţi cu bani, cum a fost C. Liebrecht, fostul şef de cazinou de la Galaţi, ajuns director general al Poştelor şi apropiat
al lui Alexandru Ioan Cuza.
Dar poftele sale de mărire aveau să renască, sărind din braţele controversatului personaj, direct în cele ale Domnitorului
Unirii, unde se va cuibări bine, desigur, atât timp cât acesta va ramâne în înalta funcţie, adică până la 11 februarie 1866.
După ce îşi va fi numărat creiţarii trădării, oferiţi de complotişti, nici Maria Obrenovici nu a mai rămas mult timp la
Bucureşti, plecând apoi în străinătate. Din relatările medicului Carol Davilla, aflăm că, în 1873, Maria ajunsese în
Germania, fiind doamna de onoare a împărătesei Augusta, soţia Kaiserului Wilhem I".
…"TRĂDAREA" este aceea de la 11 februarie 1866, când Maria Obrenovici “a intrat în complotul contra amantului ei,
Cuza-Vodă! Cert este că metresa, Maria Obrenovici, a făcut din plin jocul complotiştilor. Ea a primit misia de a-l reţine pe
Domn în Palat, la jocul cu cărţi, toată noaptea de 11 februarie, spre a-l împiedica să părăsească reşedinţa deghizat, cum îi
era obiceiul şi, astfel, abdicarea să rămână fără obiect. S-a vorbit şi poate nu fără temei, de rolul său de spion rusesc pe
lângă Domnitor. Dacă avem în vedere şi alte "coincidenţe", precum şi interesele importante şi permanente ale imperiului
moscovit pentru Moldova, ipoteza pare credibilă.
Dar să vedem care a fost firul evenimentelor.
La ora 16 a zilei de 10 februarie 1866, militarii s-au întâlnit în secret şi au organizat în detaliu lovitura de Palat. Seara,
domnitorul a cinat singur cu Doamna Elena. Spre miezul nopţii, apare în grabă Maria Obrenovici, însoţită de grecul
Sachelaridis, cartofor înrăit, care îl provoacă pe Cuza la jocul de whist până noaptea târziu. Obosiţi, după ora 2 din noapte,
amanta şi Vodă s-au retras în aceeaşi cameră, pentru a continua jocul în alte feluri. În apartamentul alăturat, resemnată,
Elena Doamna, împreună cu copiii soţului şi ai metresei, se lăsau pradă visurilor frumoase.
După o noapte de amor, a urmat o dimineaţă pentru istorie. În zori, în camera de nebunii au intrat militarii, pe uşa lăsată
special deschisă de Maria Obrenovici. Unul dintre ei i-a pus revolverul la tâmplă şi l-a trezit din somn pe Domnitor. Acesta
avea pistoalele pe noptieră, dar nu a mai ajuns la ele. Un altul şi-a scos mantaua şi a acoperit-o pe amantă, spre a nu-şi
dezveli nurii şi a putea să se îmbrace, apoi a fost condusă până acasă pe jos... Restul este istorie scrisă! Susţinerile că,
ulterior, Al. I. Cuza, însoţit de amantă, a luat drumul refugiului, au rămas simple speculaţii. Numai Doamna Elena şi cei
doi fii aveau să-i fie alături, tot timpul) .
..."Codoşul" lui Cuza era (poate este incredibil, pentru unii!) însuşi sobrul Mihail Kogălniceanu: "La rândul său, Alexandru I.
Cuza, dornic de noi şi noi aventuri, nu ezita să plece noaptea prin Bucureşti travestit, singur sau însoţit de veşnicul său
consilier, Mihail Kogalniceanu, spre a vizita diverse adrese confidenţiale, cu ibovnice de lux. Preferate erau oacheşele tinere
şi focoase. Un carneţel descoperit în arhive arată că sobrul Kogălniceanu, care avea să proclame la 9 mai 1877, în
parlament, independenţa României, îşi "bifase" nu mai puţin de 700 de experte într-ale amorului, pe care cheltuise o
avere!"
Această amintire, a trădării soţiei sale, îl striveşte, şi azi, ca "imagine" din cugetul istoricilor, pe marele domnitor... - ...tot atât
de mult, cât l-a strivit atunci:
"Excentrităţile relaţiei şi vadita sa dimensiune de corupţie au creat în epocă, mai ales în rândul clasei politice, un puternic
curent de opinie de dezaprobare. În ciuda avertismentelor şi criticilor din partea apropiaţilor şi a reacţiilor uneori violente
ale opoziţiei, Domnul nu a acceptat în nici un chip să înceteze relaţia cu Maria sau cel puţin s-o acopere cu o binevenită
discreţie. Dimpotrivă, a adus-o la palat, supunând-o pe doamna ţării la supliciul ruşinii. Marea majoritate a lumii evita
anturajul prinţului, care devenise un loc rău famat. Doamnele de neam, cu bună reputaţie şi soţii lor evitau balurile
organizate la curte; oamenii politici refuzau audienţele şi invitaţiile la manifestările oficiale, familiile nobiliare nu mai erau
interesate să aibă relaţii cu Vodă, doamnele de onoare îşi părăseau serviciul.
"Nu mai găsea aproape figuri sincere, decât în sânul familiei, în colţul intim de lânga principesă şi fiul său Sasa, cu care se
juca deseori ca un frate de aceeaşi vârstă. Numai acolo, Alexandru Cuza, bolnav şi plictisit de oameni, cu încrederea
pierdută în prieteni şi rude, sfidând totuşi moartea în faţa celor ce-l urau, găsea alinare şi mângâiere, o vorba bună sau un
sfat cuminte fără socoteli", consemna acelaşi biograf de mai târziu" - cf. Mircea Duţu,"Maria Obrenovici, amanta care îl
striveste pe marele Cuza‖, în revista Historia.ro,
…Şi asta, până la asasinarea voievodului valah, pe 2 Mai 1873, la Heidelberg/Germania, într-un hotel.
...Destul de tristă soartă - nu-i aşa? Aviz aventurierilor ...de tot felul, inclusiv celor "sentimentali"!
…Suntem absolut siguri că motivul pentru care a fost ales Cuza, ca ―locţiilor vremelnic al tronului valah‖, până la venirea
prinţului evreu Carol de Hohenzollern, viitorul ―rege‖ al României, au fost tocmai aceste clare slăbiciuni ale lui ―vodă Cuza‖,
prin care devenea extrem de uşor şanjajabil şi, deci, se putea asigura Masoneria Albastră că valahii şi Valahia se vor supune,
fără vreo crâcneală, deciziei de ca Valahia şi valahii să intre în această formă incipentă de ―globalism european‖ Masonic, sub
amplă şi “vulturească” priveghere iudeo-masonică…
prof. dr. Adrian Botez
***
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aniversare liviu rebreanu(...1944-2014)
REBREANU 70 (...1944-2014)
LIVIU REBREANU (n. 27 noiembrie 1885, Târlişua, Bistriţa-Năsăud – d. 1
septembrie 1944, Valea Mare, Argeş) -prozator şi dramaturg român, membru al Academiei
Române.
Primii ani
Liviu Rebreanu s-a născut la 27 noiembrie 1885 în satul Târlişua (din fostul comitat Solnoc
Dăbâca - azi judeţul Bistriţa-Năsăud), fiind primul din cei 14 copii ai învăţătorului Vasile
Rebreanu şi ai Ludovicăi (născută Diuganu). În tinereţe, mama sa (1865/1945) era pasionată de
teatru, fiind considerată "primă diletantă" pe scena Becleanului de baştină. Ambii părinţi constituie
modelele familiei Herdelea care apare în Ion, Răscoala, Gorila, etc.
În anul 1889 familia Rebreanu s-a mutat în comuna Maieru, pe valea Someşului. Potrivit afirmaţiei scriitorului: În Maieru am
trăit cele mai frumoase şi mai fericite zile ale vieţii mele. Până ce, când să împlinesc zece ani, a trebuit să merg la Năsăud, la
liceu.
În scrierile sale de sertar, la început în limba maghiară, şi apoi în limba română, multe amintiri din copilărie aduc pe oamenii
acestor locuri în prim-plan. Deşi localizate în imaginarul Pripas (identificat de cercetători cu Prislopul în care Rebreanu a locuit
mai târziu), unele episoade din Ion au păstrat cadrul toponimic şi onomastic al Maierului (Cuibul visurilor, cum mai este
intitulat într-una din povestirile publicate de scriitor).
A început cursurile şcolii primare în 1891. A urmat în anul 1895 două clase la Gimnaziul grăniceresc din Năsăud. În 1897 s-a
transferat la Şcoala de băieţi din Bistriţa ("Polgári fiu iskola"), unde a urmat încă trei clase.
În anul 1898, îndrăgostit fiind, liceanul de clasa a IV-a, scrie "întâia şi ultima poezie". Fascinat de o tânără actriţă dintr-o trupă
ambulantă ungurească (ingenua trupei, de care m-am îndrăgostit nebuneşte), scrie un vodevil după modelul celui văzut. Mai
târziu, aflat în Budapesta, a cultivat, fără succes, acelaşi gen dramatic.
În 1900 a început să urmeze Şcoala Reală Superioară de Honvezi din Sopron (Ödenburg, în nord-vestul Ungariei, lângă graniţa
cu Austria). La sfârşitului anului I a obţinut calificativul "eminent". Ca şi la Bistriţa, a manifestat o înclinaţie deosebită pentru
studiul limbilor străine. La Braşov, a apărut povestea Armeanul neguţător şi fiul său Gherghel, folclor prelucrat de Vasile
Rebreanu (într-o colecţie pentru copii). În 1902, după abateri de la regulamentul şcolii, a fost retrogradat din funcţia de chestor.
La sfârşitul celui de-al doilea an de şcoală reală, a primit doar distincţia simplă. În cel de-al treilea an a pierdut şi distincţia
simplă, din cauza mediei scăzute la "purtare". Din 1903 până în 1906 a urmat Academia militară "Ludoviceum" din Budapesta
(deşi s-a simţit atras de medicină, ale cărei cursuri presupuneau cheltuieli inacceptabile pentru familia lui Rebreanu). Din nou,
în primul an, a primit distincţia de eminent.
La 1 septembrie 1906 a fost repartizat ca sublocotenent în armata austro-ungară, la regimentul al doilea de honvezi regali din
Gyula. Acolo, pe lângă îndeletniciri cazone, Rebreanu a avut numeroase preocupări literare: lecturi, conspecte, proiecte
dramaturgice. În 1907 a conspectat numeroase opere din literatura universală, specificând, uneori, data lecturilor (25 aprilie, 2,
3, 7, 8 şi 16 mai, 1, 2 iulie). Între scriitorii excerptaţi au fost clasici francezi, ruşi, germani, italieni, englezi, maghiari. Li s-au
adăugat câteva proiecte de literatură dramatică: Vetélytársak - Örveny (Rivalii - Vâltoarea); Valkó föhadnagy (Locotenentul
Valkó); Gigi (Ghighi), ultimul cu personaje inspirate din viaţa "intelighenţei" năsăudene.
La Budapesta şi Gyula a scris şi transcris cinci povestiri, în limba maghiară, din ciclul Szamárlétra (Scara măgarilor), satire cu
caracter anticazon (volum nepublicat). Sub presiunea unor încurcături băneşti, a fost forţat să demisioneze din armată; în
prealabil, scriind în "arest la domiciliu", s-a hotărât să se dedice literaturii (Journal-ul surprinde acest moment).
A revenit în Prislop, spre disperarea părinţilor, care l-au ştiut domn: "Aici am luat contact cu ţăranul român, aici l-am cunoscut
mai bine, aici m-am impregnat de toate suferinţele şi visurile lui - lucruri care aveau să treacă mai târziu în literatura mea..."
Detenţia la Văcăreşti şi Gyula
La începutul anului 1910 era funcţionar la primăria din Vărarea. În luna ianuarie 1910, pe baza convenţiei cu Austro-Ungaria,
guvernul budapestan cere autorităţilor româneşti extrădarea gazetarului. În februarie Rebreanu a fost arestat şi deţinut la
Văcăreşti. Într-un Memoriu adresat autorităţilor româneşti în luna mai, tânărul scriitor a menţionat că adevărata pricină a cererii
de extrădare constă în activitatea sa publicistică pe care, anterior, a desfăşurat-o în slujba românilor de peste munţi. În
închisoarea Văcăreşti, a terminat nuvela Culcuşul. După o lungă detenţie la închisoarea Văcăreşti, este întemniţat la Gyula. Aici
scrie Golanii şi începe să traducă volumul de povestiri Lelki kalandok (Aventuri spirituale, Budapesta, 1908) al scriitorului
maghiar Szini Gyula. Autorul îi era prieten şi – după mărturisiri datând din acele zile (epistola lui Rebreanu către Mihail
Dragomirescu, la 7 august 1910) – împreună ar fi scris mai multe lucrări (pe când eram la Pesta). Câteva titluri din volum,
îndeosebi din ciclul Biedermeier képek (Tablouri Biedermeier) vor fi publicate, peste ani, la Bucureşti, în paginile Universului
literar (1913) şi în Almanahul Adevărul (1914). A întocmit un proiect sumar al romanului Zestrea, datat în închisoarea din
Gyula.
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La 16 august, eliberat din închisoare, Curtea tribunalului de Apel consideră că delictul a fost ispăşit după cele şase luni de
temniţă.
Războiul
În data de 27 august 1916 România a declarat război Austro-Ungariei. Fost ofiţer s-a oferit voluntar în armata română, dar nu i
s-a aprobat cererea. În 6 decembrie armatele germane ocupă Bucureştiul. "Fugarul" se află într-o situaţie dificilă. Închis în casă,
continuă să scrie la romanul Ion.
Între 12/13 mai1917, fratele său Emil Rebreanu, ofiţer în armata austro-ungară, este acuzat de dezertare şi spionaj, fiind
condamnat la moarte (ecouri în lumea romanului Pădurea spânzuraţilor). În primăvara anului 1918 a fost arestat şi anchetat de
autorităţile de ocupaţie, dar Liviu a reuşit în cele din urmă să fugă. În luna mai, ajutat de socialişti, a trecut în Moldova şi a
locuit o vreme la Iaşi. În luna noiembrie a revenit în Bucureşti. În vacanţa din vara anului 1918 a călătorit cu soţia în
Transilvania, Rebreanu documentându-se atent în legătură cu sfârşitul tragic al lui Emil. Reîntors la Bucureşti, prozatorul a
încercat să scrie la Pădurea spânzuraţilor, fără să reuşească să finalizeze romanul.
În decembrie 1929 a fost numit director al Teatrului Naţional din Bucureşti, funcţie pe care a deţinut-o timp de un an. În 1929,
la însărcinarea primului ministru, a lucrat la proiectele de organizare a Direcţiei Educaţiei Poporului, al cărei conducător a
devenit la începutul anului următor. Pe 19 noiembrie 1930, în urma unor cumplite dezamăgiri înregistrate în conducerea
treburilor publice, Rebreanu a demisionat din conducerea Direcţiei Educaţiei Poporului. A cumpărat o casă şi o vie la Valea
Mare, lângă Piteşti, unde au fost scrise majoritatea cărţilor sale de acum încolo.
La începutul anului 1941 a fost numit din nou director al Teatrului Naţional. A acceptat numirea de director al cotidianului
Viaţa (fără o participare esenţială). În luna ianuarie 1942, a luat parte la un turneu de conferinţe despre cultura românească la
Berlin, München, Stuttgart, Leipzig, Dresda, Görlitz, Breslau, Viena. În luna martie a călătorit la Zagreb şi Weimar, călătorii
prilejuite de constituirea societăţii culturale pan-europene. Aici a susţinut că nu vrem nici un fel de politică, ci numai literatură.
Sfârşitul
La 4 aprilie 1944 fiind grav bolnav, s-a retras la Valea Mare, fără să mai revadă vreodată Bucureştiul (un control radiologic a
semnalat, încă din ianuarie, opacitate suspectă la plămânul drept). La 7 iulie, Rebreanu scria în Jurnal: „Perspective puţine de
salvare, dată fiind vârsta mea, chistul din plămânul drept, emfizemul vechi şi bronşita cronică.‖
La 1 septembrie 1944 la Valea Mare, a încetat din viaţă la vârsta de 59 de ani. Peste câteva luni a fost deshumat şi reînhumat la
Cimitirul Bellu din Bucureşti. Nepotul de frate al scriitorului, Ilderim Rebreanu, susţine într-un articol din ziarul Adevărul că
scriitorul ar fi sfârşit împuşcat de nişte soldaţi ruşi care intraseră pe proprietatea sa.
DEBUTUL
Debutul în presa românească
La 1 noiembrie 1908 a debutat în presa românească: la Sibiu, în revista Luceafărul, condusă de O. Goga şi O. Tăslăuanu, a
apărut povestirea Codrea (Glasul inimii). În aceeaşi revistă, Rebreanu a mai publicat nuvelele Ofilire (15 decembrie 1908),
Răfuială (28 ianuarie 1909) şi Nevasta (16 iunie 1911).
A început un nou jurnal de lector (Spicuiri), aplecându-se în mod deosebit asupra paginilor de critică şi istorie literară din Viaţa
românească, aparţinând, mai ales, lui Garabet Ibrăileanu. A revenit asupra amintirilor din copilărie, scrise la Gyula, de data
aceasta sub influenţa lui Creangă. A încearcat să traducă după o versiune germană, romanul Război şi pace de Tolstoi.
În traducerea lui, revista Ţara noastră a publicat poemul Moartea şoimanului de M. Gorki. Din Prislop i-a trimis o scrisoare lui
Mihail Dragomirescu, propunându-i, spre publicare, o povestire. A scris nuvela Mâna (prima variantă a nuvelei Ocrotitorul),
sub influenţa lecturilor din Anton Pavlovici Cehov.
16 octombrie – Prima datare pe o proză originală, după sosirea în Bucureşti: Volbura dragostei Cântecul iubirii.
În 19 octombrie 1910 a participat pentru prima oară la o şedinţă a cenaclului literar condus de Mihail Dragomirescu, din care
mai făceau parte Ion Minulescu, Emil Gârleanu, Cincinat Pavelescu, Dimitrie Nanu, Corneliu Moldovanu, Nicolae Davidescu,
Alexandru Stamatiad, Mihail Săulescu, Mihai Sorbul. A dus cu el o nuvelă, pe care însă nu apucă să o citească.
În luna octombrie a aceluiaşi an a primit o scrisoare de la Mihail Dragomirescu:
Iartă-mă că aseară am uitat de nuvela dumitale. E drept că, chiar de nu aş fi uitat, n-aş fi vrut să te expun la un nesucces,
neştiind calităţile ei de mai înainte. Astăzi însă am citit-o şi te felicit, e foarte interesantă povestea şi cu însemnate calităţi
literare. Vrei s-o public în Convorbiri critice?
Debutul în Bucureşti
La 25 octombrie 1910 a debutat în capitala ţării: în revista Convorbiri critice a apărut nuvela Volbura dragostei [Cântecul
iubirii]. Ea a deschis şirul unei însemnate colaborări: Proştii, Culcuşul, Golanii, Dintele (1910). A început să primească scrisori
de încurajare de la Mihail Dragomirescu care se interesa îndeaproape de ce scrie, l-a invitat acasă şi s-a oferit să-l ajute să
primească o slujbă la un ziar.
A fost angajat la Ordinea unde redactor-şef era Ştefan Antim: în Răscoala apare ca personajul Antimiu. A fost secretar de
redacţie la Falanga literară şi artistică, condusă de Mihail Dragomirescu, funcţie pe care a deţinut-o şi la Convorbiri critice
(funcţii mai mult onorifice).
Debutul editorial
Debut editorial: la Orăştie, apare volumul de nuvele Frământări, la "Librăria naţională", condusă de Sebastian Bornemisa. În
sumar, producţii literare tipărite în revistele Luceafărul şi Convorbiri critice: Dintele, Lacrima Glasul inimii, Culcuşul, Ofilire,
Răfuiala, Nevasta, Golanii, Cântec de dragoste [Cântectul iubirii], Proştii, Filibaş [Ocrotitorul].
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ACTIVITATEA LITERARĂ
ROMANCIERUL
Romancierul a început să scrie romane realiste, în care acţiunea avea loc în decorul unui sat din Transilvania, Liviu Rebreanu a
readus problematica ţărănească în centrul atenţiei lumii literare, prin romanul setei de pământ, Ion. Subtitlul acestuia era
„Glasul pământului, Glasul iubirii‖ şi anunţa principalul conflict din text, şi a dat unul dintre primele noastre capodopere ale
analizei psihologice.
După această experienţă literară autorul a scris mai apoi romanul Răscoala, supranumit de G. Călinescu „roman al gloatei‖. El
poate fi considerat o capodoperă a romanului românesc din toate timpurile.
Un al treilea roman, Pădurea spânzuraţilor, a fost inspirat de un incident autobiografic, fratele său, locotenent în Armata
Austro-Ungară, fiind condamnat la moarte şi executat pentru o tentativă de a dezerta pe front, din Armata Austro-Ungară, şi a
trece în tranşeele românilor în timpul Primului Război Mondial. Tema fusese schiţată iniţial în nuvela Catastrofa.
ETAPA ROMANELOR TÂRZII
Spre sfârşitul vieţii prozatorul a scris mai multe romane, poliţiste sau cu subiecte care ţin de zona paraliteraturii, cum ar fi
Adam şi Eva, bazat pe tema metempsihozei. Un cuplu se reîncarnează în şapte momente istorice diferite, iar textul e închis
într-o povestire cu ramă.
Alte două romane, Gorila şi Jar, care descriau mediul intelectual şi redacţiile unor ziare interbelice, deşi s-au bucurat de succes
de public, au fost veritabile căderi la critică, iar Crăişorul (n.n.: un roman simbolic, avându-l, în central arheic, pe Martirul
HORIA), care fusese poreclit de locuitorii munţilor Apuseni „Crăişorul munţilor‖, a însemnat un alt mare eşec literar. După
Răscoala , Rebreanu nu a mai dat nici o capodoperă, toate romanele scrise ulterior fiind caracterizate de criticul G. Călinescu
drept ―inegale‖ (n.n.: o atitudine surprinzător de superficială şi neprofesionistă, a marelui critic!).
În Amândoi, Rebreanu a încercat să scrie un roman poliţist, descriind o crimă comisă de o servitoare cu instincte criminale.
Evident scriitorul cunoştea romanele naturaliste.
Liviu Rebreanu, a fost unul dintre puţini autori români care s-a bucurat de succes de librărie şi a avut o situaţie stabilă din
punctul de vedere financiar, s-a bucurat şi de onoruri publice şi de recunoaşterea valorii sale, atât din partea publicului cititor
cât şi a criticii literare, încă din timpul vieţii. Postum această recunoaştere avea să se transforme într-un veritabil cult, lui Liviu
Rebreanu, recunoscut drept un clasic al literaturii române, i s-au consacrat poate zeci sau sute de studii şi comentarii.
Rebreanu a fost şi autorul unui jurnal intim, foarte interesant pentru datele inedite pe care cititorii le pot afla din biografia
autorului. Postum au fost editate şi alte opere, inclusiv o carte de călătorii în Franţa şi Germania, Metropole, tradusă şi în limba
franceză.
În decembrie 1906 a început redactarea suitei de amintiri din copilărie (portrete din Maieru), scrise la început în maghiară,
reluate, mai târziu, în româneşte, proze nepublicate. A început să scrie un Journal de lector, cu maxime, cugetări, conspecte din
literatura universală: William Shakespeare, Oscar Wilde, Friedrich von Schiller, Tolstoi, Victor Hugo, din creaţia românească
Anton Pann, precum şi cu însemnări de cultură generală în limbile limba germană, limba maghiară, limba franceză şi limba
română - limbi în care citea şi scria curent.
A reluat vechi proiecte (piese de teatru), precum Ghighi, şi a adăugat altele inspirate din viaţa ţărănească: Traiul, Osânda. A
citit multe cărţi româneşti, urmărind îndeosebi îmbogăţirea vocabularului, şlefuirea limbii literare. A început să scrie un caiet de
Schiţe, între care unele au anticipat eroi şi episoade din proza matură. Multe subiecte au fost dezvoltate, la început, în cadrul
nuvelisticii. Datările ating limita 28 aprilie 1909.
A scris povestirea Codrea (Glasul inimii). În aceeaşi toamnă, a terminat şi povestirea Domnul Ionică, reluare a unei proze mai
vechi, din ciclul Szamárlétra. Cu aceste pagini s-a adresat mai multor reviste literare de peste munţi (trimiţând scrisori lui
Garabet Ibrăileanu la Viaţa românească din Iaşi, lui Mihail Dragomirescu la Convorbiri critice din Bucureşti, precum şi din
Transilvania, corespundând cu Octavian Tăslăuanu de la Luceafărul din Sibiu).
La 1 octombrie la Blaj, în Revista politică şi literară a apărut povestirea Talerii, ultima tipărită în Ardeal, înainte ca Rebreanu
să se stabilească în capitala ţării. A terminat nuvela Ofilire, sub impulsul unor lecturi sadoveniene.
TEATRU
Anul 1911 şi l-a dedicat teatrului. Astfel pe 15 septembrie/ianuarie 1911 împreună cu dramaturgul Mihail Sorbul, scoate revista
Scena dar aceasta rezistă doar 10 numere. În luna aprilie a aceluiaşi an a fost numit secretar al Teatrului Naţional din Craiova, şi
devine un colaborator de bază al lui Emil Gârleanu, la acea dată directorul instituţiei. Până în 1912, va avea îndeletniciri
diverse: de la întocmirea repertoriului la reclama publicitară; de la traducerea unor piese (Hoţii de Schiller şi Ofiţerul de Franz
Molnar) la pregătirea revistei bilunare Teatrul.O lună mai târziu la teatrul din Craiova soşeşte şi Ştefana (Fanny) Rădulescu
(viitoarea soţie a scriitorului); ca artistă, va debuta pe scena teatrului din localitate, în spectacolul cu piesa Rapsozii de Victor
Eftimiu (9 octombrie).
Îşi continuă activitatea literară scriind şi publicând nuvele. Astfel în luna septembrie la Iaşi, în revista Viaţa românească, apare
nuvela Filibaş Ocrotitorul; o versiune anterioară (Mâna) fusese terminată, la 20 mai, în Bucureşti. Pe data de 11 noiembrie la
Orăştie, revista Cosânzeana deschide şirul colaborărilor cu Liviu Rebreanu (majoritatea retipăririi deghizate). Pentru început
Proştii (la un an după tipărirea în Convorbiri critice), urmată de noi reeditări, în 1912/1913. Inedite: Idilă de la ţară (1912),
schiţă neglijată la alcătuirea volumelor, şi Armeanul, Armeanca şi clubul (1913), pe care o va prelua în volum cu titlul Idilă de
la ţară (fără să fie totuna cu lucrarea amintită mai sus).
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În anul 1912 în Almanahul Societăţii Scriitorilor Români apare poemul în proză Mărturisire (amintit de Fanny Rebreanu, în
volumul Cu soţul meu, ca discretă cerere în căsătorie); proza este o prelucrare a unui text maghiar, Strófak (Strofe), aparţinând
prietenului său Szini Gyula.
Pe data de 20 aprilie cu schiţa Strănutarea, revista Flacăra, condusă de Constantin Banu, deschide şirul colaborărilor cu
Rebreanu; în paginile primei serii, vor mai apărea: Vrăjmaşii, Baroneasa şi Dumnezeu (toate în 1912); în a doua serie a revistei,
Rebreanu publică Omul mic şi oamenii mari (1921), La urma urmelor (1922). Majoritatea titlurilor vor fi incluse ulterior în
volume.
Devine colaborator permanent al revistei Rampa în lunile noiembrie/decembrie, luni de vârf.
ALTE PROIECTE
În 1913 în timp ce desfăşura o susţinută activitate de cronicar teatral, lucrează la romanul Zestrea "înaintând dificil în acţiune"
(nu s-a păstrat nimic din această pretinsă variantă). Din luna iulie, după intrarea României în cel de-al doilea război balcanic (10
iulie), se angajează ca reporter la Adevărul (la sfârşitul războiului va fi concediat). Pe 25 august cu schiţa Taclalele (retipărirea
schiţei Vrăjmaşii), revista Universul literar deschide şirul colaborărilor cu Rebreanu. Mai mult decât în paginile altor publicaţii,
aici vor fi retipărite, de regulă cu titlul schimbat, vechi schiţe şi nuvele, originale şi "prelucrate". Bibliografie scrierilor
înregistrează astfel de colaborări în 1913, 1914, 1915. Câteva inedite: Santinela (1913); Războiul. Însemnările unui
sublocotenent; O scenă (ambele în 1914); Întâiul gropar (1926); Coniderate de autorul lor submediocre, vor fi "uitate" în
paginile publicaţiei. Pe 7 decembrie schiţează un nou proiect: Răscoala, dramă în patru acte. Pe 29 ianuarie 1914, apare un
nume nou printre titlurile de până acum, Ion. Roman. L. Rebreanu" (notaţie datată pe verso-ul unei file oarecare; cf. Arh. L.R.,
II, ms. 1). Vor mai trece ani până când Zestrea uceniciei literare va apărea cu noul titlu în librării. Pe data de 31 iulie la
Bucureşti apare cotidianul Ziua sub conducerea lui Ioan Slavici. Aici Rebreanu va publica, folosindu-se de pseudonime, cronici
dramatice. Pe 17 septembrie – Datare pe piesa Jidanul (trei acte), cu tematică semită. Pe 21/28 septembrie publică în Universul
literar studiul Revoluţia lui Horia, Cloşca şi Crişan, care anticipă romanul Crăişorul. În octombrie/noiembrie devine redactor
la Scena. În anul 1915 scrie povestirea istorică Horia, Cloşca şi Crişan.Pe 26 august încheie nuvela Hora morţii.
GOLANII ŞI ALTE NUVELE
În anul 1916, aprilie – La Bucureşti apare volumul Golanii (Nuvele şi schiţe), cu o prefaţă semnată de Mihail Dragomirescu, în
editura H. Steinberg. Volumul reia majoritatea pieselor incluse în Frământări (1912), adăugând trei inedite. Sumarul: Golanii;
Cuceritorul; Ocrotitorul; Proştii [inedită]; Dintele; Cerşetorul [inedită]; Culcuşul; Nevasta; Strănutarea; Pozna [inedită]. Între
9 mai/24 iulie – Scrie şi transcire comedia Cadrilul. În nr. 13 din "Biblioteca Căminului" (Bucureşti, H. Steinberg) apare
volumaşul Mărturisire (Nuvele şi schiţe). În sumar: Mărturisire [inedită]; Răfuială; Vrăjmaşii; Lacrima [Glasul inimii];
Armeanul (Idilă de la ţară); Talerii [inedită]; [[Cântec de dragoste (Cântectul iubirii)|Cântec de dragoste [Cântectul iubirii;
Cearta [inedită].
Marele Război. Cadrilul. Calvarul. Prima versiune din Pădurea spânzuraţilor
În 27 august 1916, reia Zestrea. Pe data de 5 noiembrie termină nuvela Catastrofa.
Pe data de 27 septembrie la Bucureşti, apare cotidianul Scena, în care Rebreanu va publica articole de teatru. Pe data de 23
ianuarie 1918, în Bucureştiul ocupat de trupele germane, ziarul Lumina, condus de Constantin Stere, publică schiţa Bibi
(manuscrisul este datat 19 august 1915 şi poartă dedicaţia "Pentru Puia, când va fi mare"). Tot aici, în lunile februarie şi martie,
vor mai apărea: Norocul, Soacra Sfântului Petru.
Din data de 1 august datează primul plan detaliat al romanului Şarpele, pornind de la drama poeţilor Ştefan Octavian Iosif şi
Dimitrie Anghel, ambii îndrăgostiţi de Natalia Negru. Proiectează un volum de nuvele, anticipând, prin atmosferă, problematica
romanului Pădurea spânzuraţilor.
Alte proiecte, nuvele sau schiţe
Pe data de 18 decembrie începe povestirea Calvarul (pe care o va termina în martie 1919). Pe data de 20 februarie 1919, începe
o primă redactare a romanului Pădurea spânzuraţilor. Pe data de 5 aprilie în magazinul ilustrat lunar Lectura pentru toţi apare
nuvela Catastrofa. Pe data de 3 mai cu schiţa Pozna Rebreanu începe şirul colaborărilor în revista Sburătorul, condus de Eugen
Lovinescu. În paginile publicaţiei vor mai apărea, în acelaşi an: A murit o femeie; Cântecul lebedei; Divorţul; un fragment din
Calvarul, iar în 1920, Iţic Ştrul, dezertor şi Ghinionul.
CALVARUL
La editura "Universala-Alcalay" apare volumul Calvarul, confesiune literaturizată despre propriile avataruri din timpul
primului război mondial (singura ediţie antumă). În vacanţa de vară călătoreşte cu soţia în Transilvania, Rebreanu
documentându-se atent în legătură cu sfârşitul tragic al lui Emil. Reîntors la Bucureşti, prozatorul încearcă să scrie la Pădurea
spânzuraţilor, fără să izbutească să finalizeze romanul.
Cadrilul
Pe 29 decembrie are loc premiera comediei Cadrilul.
RĂFUIALA
Un nou volum de nuvele (edite şi inedite): Răfuiala, apărut la "Universala-Alcalay". În sumar: Bibi. Poveste de copii mici
pentru oameni mari [inedită]; Cântecul iubirii; Norocul; Talerii; Cearta; Glasul inimii; Soacra Sfântului Petru; Idilă de la ţară:
Ofilire; Barba (imitaţie); Ţăranul şi coasa (imitaţie); Răfuiala. (Cele două imitaţii se publică pentru prima oară în volum.)
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ION. BLESTEMUL PĂMÂNTULUI, BLESTEMUL IUBIRII
Pe 14 august 1917, autorul termină prima versiune a romanului Ion. În noiembrie 1919 începe să transcrie romanul Ion. Pe data
20 noiembrie 1920, – Apare romanul Ion, prima capodoperă din monumentala creaţie rebreniană (în timpul vieţii scriitorului,
va fi retipărit în 1921, 1923, 1925, 1927, 1930, 1939, 1941, 1943). Romanul poartă subtitlul Blestemul pământului, blestemul
iubirii. Academia Română îi acordă pentru romanul Ion prestigiosul Premiul Năsturel-Herescu.
CATASTROFA. NUVELE ŞI SCHIŢE
Îm 1921 la editura Viaţa românească apare volumul Catastrofa (Trei nuvele). În sumar: Iţic Ştrul, dezertor [inedită]; Hora
morţii; Catastrofa [inedită]. Autorul va publică în revista Viaţa românească şi mai multe cronici dramatice .
În nr. 1 - 3 din "Biblioteca universală" a editurii Alcalay şi Calafeteanu, apare culegerea de povestiri Norocul (Schiţe şi nuvele).
În sumar: Norocul; Strănutarea; Iţic Ştrul, dezertor; Cuceritorul; Bibi. Poveste de copii mici pentru oameni mari; Cerşetorul;
Soacra Sfântului Petru.
În colecţia "Scriitorii români contemporani. Pagini alese", tipărită de "Casa Şcoalelor", apare volumul Nuvele şi schiţe. În
sumar: Proştii; Dintele; Ocrotitorul; Nevasta; Catastrofa; volumul se deschide cu prezentarea unor date biografice.
PĂDUREA SPÂNZURAŢILOR
Începe prima versiune integrală a romanului Pădurea spânzuraţilor (pe care o va termina la 27 iunie 1922). Între 5 iulie/17
noiembrie 1922 va ranscrie romanul Pădurea spânzuraţilor. Apare Pădurea spânzuraţilor. Cartea va primi "Marele premiu al
romanului". Va fi reeditat în 1922, 1925, 1926, 1928, 1929, 1932, 1940. În editura lui H. Steinberg din Bucureşti apare a II-a
ediţie din Golanii (Nuvele şi schiţe), cu ilustraţii de Fr. Şirato. Acelaşi sumar din 1916. Pe 12 aprilie 1923, Rebreanu ia parte la
premiera comediei Plicul. În acelaşi an va fi ales vicepreşedinte al Societăţii Scriitorilor Români. În revista Lamura apare
nuvela Cumpăna dreptăţii. Pe 15 noiembrie, 1924, Împreună cu Alexandru Dominic, publică săptămânalul Mişcarea literară
(până în octombrie 1925). O nouă reeditare: Trei nuvele, editura "Cultura Naţională". În sumar: Catastrofa; Iţic Ştrul, dezertor;
Hora morţii
ADAM ŞI EVA
Pe data de 2 iulie 1924 , începe prima versiune a romanului Adam şi Eva.In 14 ianuarie 1925, scriitorul sfârşeşte prima versiune
a romanului Adam şi Eva iar în luna martie încheie şi versiunea pentru tipar. În luna mai apare romanul Adam şi Eva.
CIULEANDRA
La sfârşitul anului 1926, plecând de la proiectul unei nuvele (Nebunul), plănuieşte volumul Ciuleandra. între 2/10 martie 1927,
scrie prima versiune a nuvelei sau miniromanului Ciuleandra. Din 9 iulie/8 august datează cea de a doua versiune manuscrisă.
Apare Ciuleandra (reeditări în 1927, 1928, 1934, 1941, 1942).
NOI PROIECTE. ROMANUL CRĂIŞORUL
Un nou volum, cvasi-inedit: Cuibul visurilor (Nuvele şi schiţe), editat de "Casa Şcoalelor". În sumar: Cuibul visurilor; Omul
mic şi oamenii mari; Cumpăna dreptăţii; La urma urmelor; Cântectul lebedei; Ghinionul; Dumnezeu; Fiara; A murit o femeie
[toate inedite, "parabola" Dumnezeu fiind după Lev Tolstoi]; Răfuiala; Ţăranul şi coasa [imitaţie].
În colecţia "Manuscriptum" apare volumul Cântecul lebedei, cuprinzând facsimilul manuscriselor Cântecul lebedei şi Cuibul
visurilor; volumul se deschide cu o scurtă biografie a lui Rebreanu şi cu un portret al său desenat de pictorul Jean Alexandru
Steriadi. În luna august 1928, începe romanul Crăişorul. În anul următor, în 1929, apare romanul Crăişorul (va fi reeditat în
1930, 1940, 1942, 1944). Scriitorului i se conferă Premiul Naţional pentru proză.
DEMNITĂŢI PUBLICE
În decembrie, Este numit director al Teatrului Naţional din Bucureşti, funcţie pe care o va deţine vreme de un an. În nr. 1150 1150 bis din colecţia "Biblioteca pentru toţi", apare volumul Cântecul iubirii (Nuvele şi schiţe), la editura "UniversalaAlcalay". În sumar: Cântectul iubirii; Bibi; Vrăjmaşii; Pozna; Catastrofa. În 1929 La însărcinarea primului ministru, lucrează la
proiectele de organizare a Direcţiei Educaţiei Poporului, al cărei conducător va deveni la începutul anului următor. Pe 19
noiembrie 1930, În urma unor cumplite dezamăgiri înregistrate în conducerea treburilor publice, Rebreanu demisionează din
conducerea Direcţiei Educaţiei Poporului. Cumpără o casă şi o vie la Valea Mare, lângă Piteşti, unde vor fi scrise majoritatea
cărţilor sale de acum încolo.
METROPOLE
În anul 1931 scrie şi editează (25 iulie) volumul Metropole, conţinând însemnări de călătorie din (Berlin, Roma, Paris). Pe data
de 20 februarie 1932, tipăreşte, la Bucureşti, România literară (apare până la 6 ianuarie 1934). O nouă reeditare: Iţic Ştrul,
dezertor (Trei nuvele cu 30 gravuri în lemn de Paul Konrad Honich), la "Cartea românească". În sumar: Iţic Ştrul, dezertor;
Catastrofa; Fapt divers [Hora morţii].
RĂSCOALA
Din 12 august/28 septembrie datează o variantă abandonată din Răscoala. Între 8 mai/11 decembrie scrie versiunea definitivă a
romanului Răscoala. La sfârşitul anului 1933, apare romanul Răscoala. Tot pe 25 decembrie 1933, publică în ziarul Cuvântul, o
nuvelă inedită: Umbre.
JAR
Între 22 ianuarie/30 aprilie 1934, scrie versiunea pentru tipar a romanului Jar, ce se va tipări până la finele anului la editura
Adevărul (reeditări în 1939, 1941, 1942, 1944).
1935 – În volumul Nuvele inedite, culegere din creaţia prozatorilor contemporani, Rebreanu publică, la Editura "Adevărul",
povestirea Dincolo, reluată peste ani în Amalgam (1943). În 1936 apare volumul Calea sufletului (trei povestiri), fragmente din
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romanul Adam şi Eva. În nr. 14 din colecţia "Cartea satului", apare culegerea de nuvele Oameni de pe Şomeş, la Editura
Fundaţiilor Regale. În sumar: Dumnezeu; Cerşetorul; Proştii; Răfuiala; Nevasta; Pozna; Dintele; Hora morţii; Cuibul visurilor.
GORILA
Din 1 martie/11 iulie 1937, datează prima versiune, abandonată, a romanului Gorila. Pe 18 iulie reia lucrul la carte de la
început. În luna iunie, 1938, apare romanul Gorila la editura Universala Alcalay. După multe tergiversări pe 26 mai 1939 este
ales membru al Academiei Române, la propunerea lui Mihail Sadoveanu.
AMÂNDOI
În luna martie 1940, Apare la editura Socec & co romanul Amândoi. La începutul anului 1941, – Este numit din nou director al
Teatrului Naţional. Acceptă de asemenea numirea de director al cotidianului Viaţa (fără o participare esenţială). În luna ianuarie
1942, ia parte la un turneu de conferinţe despre cultura românească la Berlin, München, Stuttgart, Leipzig, Dresda, Görlitz,
Breslau, Viena. În luna martie călătoreşte la Zagreb şi Weimar, călătorii prilejuite de constituirea societăţii culturale paneuropene. Aici va susţine că "nu vrem nici un fel de politică, ci numai literatură". În 1943 apare volumul Amalgam (articole,
studii, conferinţe, cronici dramatice şi o nuvelă: Dincolo).
***
selecţie (critică!) de informaţii
wikipedia: prof. dr. Adrian Botez

VIOLENŢA METAFIZICĂ ŞI CRUCEA ÎN ROMANELE LUI
LIVIU REBREANU
Motto: ―Dumneata îţi închipui că cel ce ştie mai mult, înţelege
neapărat mai mult? Sau că ştiinţa merge mână de mână cu fericirea?‖ (Liviu Rebreanu - Adam şi Eva)
A-VIOLENŢA METAFIZICĂ - FORMĂ DE CUNOAŞTERE-ÎNŢELEGERE. CLIPA LUI DISMAS
Cine citeşte observaţiile lui G.Călinescu, din a sa Istorie a literaturii române18, despre violenţa fizică din romanele
rebreniene şi, mai ales, sugestia criticului precum că Rebreanu ar fi incapabil să vadă lumea deasupra instinctualităţii gloatei rămâne, probabil, surprins că, totuşi, ―suveranul‖ Călinescu îi face romancierului o concesie: ―Cu toate aceste inegalităţi, Liviu
Rebreanu este un mare scriitor şi pe drept cuvânt creatorul romanului românesc modern, cu mult asupra ceea ce epoca lui
produsese‖.19 De ce tocmai un apologet al violenţei să se instituie în creator al romanului românesc modern - când, slavă
Domnului, de la Filimon la Sadoveanu şi de la ―sburătorişti‖, la dadaişti - avem destui autori romaneşti şi moderni, şi paşnici
- în linia lui Balzac, ori Flaubert, ori Dickens, ori Proust, ori… Urmuz, cei atât de calini şi de paşnici?…‖Fără violenţă!‖…
Romanul Adam şi Eva este scris suficient de devreme (1925 - al treilea, după Ion-1920 şi Pădurea spânzuraţilor1922), pentru a ne naşte întrebarea legată de semnificaţia şi rostul violenţei din epicul rebrenian - şi a ne şi propune un
răspuns la această întrebare. La 6 dintre cele 7 personaje-întrupări ale Masculinului Călător prin Timp (Mahavira-indianul,
Unamonu-egipteanul, Gungunum-sumero-akkadianul, Axius-romanul, Gaston Duhem-raţionalistul ateu republican francez şi
Toma Novac-românul anamnezei finale) le este distrus corpul fizic prin violenţă, chiar violenţă maximă, complet
dezintegratoare a corporalităţii fizice, ţinând de arta sadismului ritualic (cazurile Mahavira şi Gungunum - orbiri, jupuiri ale
trupului viu, eventrare, decapitare etc.). Singurul care moare neviolent, aparent prin infarct (―o durere ascuţită i se înfipse în
inimă, răsucindu-se adânc ca un cuţit‖) este Hans-Adeodatus-medievalistul german milenarist. Întrebarea se naşte spontan:
de ce tocmai el ?
De observat că romanul conţine un Maestru Iniţiator în Absolut, pe Tudor Aleman 20. Acesta îi atrage atenţia neofitului
sceptic, Toma Novac21, asupra non-identităţii semantice, ba chiar opoziţiei mistice dintre a şti, a înţelege şi a fi fericit: ―D-ta
-Cf. G. Călineacu, Istoria literaturii române – de la origini până în prezent, Minerva, Bucureşti, 1982(reed. 1941), p. 735: ―Violurile bestiale, stâlcirile,
sugrumările, evirarea, spânzurarea, împuşcarea sunt povestite cu atenţie. Asta înseamnă că scriitorul trăieşte mai ales impulsiunea instinctuală pe care o
rotunjeşte epic, şi mai puţin prin stările de conştiinţă‖ - referirile sunt, în primul rând, la romanul Răscoala, dar implică şi pasaje din Crăişorul, Ciuleandra
şi, mai cu seamă, Adam şi Eva. Mult mai aproape de adevăr (adevărul demiurgiei epice rebreniene), chiar în raport cu romanul Răscoala, ne apare Al.
Săndulescu, în Introducere în opera lui Liviu Rebreanu , Minerva, Buc., 1976, p. 69: ―Liviu Rebreanu ne apare ca un Poseidon, sub al cărui trident, valurile
mulţimii se înfurie şi se domolesc, făcând să se audă vuietul negru al adâncurilor abisale‖; Al. Săndulescu este primul critic care intuieşte şi încearcă să
expliciteze (Constantin Cubleşan, în Prefaţa la Ciuleandra-Jar-Amândoi, 1990, doar intuieşte: ―o operă complexă, construită în ansamblu parcă după un
anume plan de evoluţie minuţios întocmit”)la Rebreanu un macrosistem epic: “Dar Crăişorul e o piesă de neînlăturat în sistemul gândirii epice a
scriitorului şi în cadrul viziunii sale de ansamblu‖. Ne intrigă, în acest sens, faptul că Al. Săndulescu se limitează, în linii mari, la un sistem Ion-CrăişorulRăscoala ( aducând doar nuanţări, prin Pădurea spânzuraţilor şi Ciuleandra) respinge/omite total, din sistemul epic rebrenian, romanele Adam şi Eva şi
Gorila - îngustând serios arealul semanticii epice rebreniene.
19
-Cf. G.Călinescu, op. cit, idem, p. 737.
20
-Surprinzătoare similitudine onomastică, cu Iniţiatul lui Vasile Voiculescu, din povestirea Lostriţa - Aliman: A-Liman, cel fără liman, sau, mai exact, Cel
Care Caută Limanul - Neliniştitul În Căutarea Liniştii Supreme, Mistice.
21
-Onomastica îl atemporalizează: Uriaşul-Gigant-Titan - Voinicul-Făt Frumos - dar sugerează, subtil, şi noviciatul.
18
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îţi închipui că cel ce ştie mai mult, înţelege neapărat mai mult? Sau că ştiinţa merge mână în mână cu fericirea? (…)Dar ce
are a face ştiinţa cu sufletul omului? Toate invenţiile şi descoperirile din lume au fost oare în stare să netezească pentru
vreun om calea fericirii adevărate, să-i dăruiască o merinde pentru clipa când trece poarta necunoscutului?‖
Chiar acestea sunt întrebările, care pun sub SEMNUL SUSPICIUNII/Amăgirii/Iluziei – EPOCA
GABRIELICĂ – şi răspunsurile, implicite, prin care se defineşte Epoca Trecerii Pragului Porţii „Necunoscutului” EPOCA VICTORIEI SPIRITULUI-EPOCA MIHAELICĂ!!!
Singurul personaj al romanului Adam şi Eva care, după ce află tainele Cărţii-Ştiinţă (―cartea cântecelor de vitejie şi
iubire‖), se leapădă de ea, chiar prin ardere: ―aruncă în foc volumul cu file îngălbenite, legat în piele de capră
sălbatică‖(simbol al dârelor terestre amăgitoare-hipnotice, care-l leagă pe Hans de ispita ―sânilor aţâţători‖ ai Margaretei22 ) păstrând doar icoana Sfintei Marii-Singura Neamăgitoare - şi care, o viaţă întreagă, se bate, cu maximă violenţă de duh,
pentru mântuirea sufletului, ca fericire a desprinderii de înjosirile cărnii - este medievalistul german Hans. Numai Hans, cel
care îl vede clar pe Satan - şi cunoaşte suprema ispită, aceea a ambiguizării Mariei-Fecioara Cosmică, cu Satan-Magdalena
Maria(dinainte de pocăire) are dreptul la eliberarea într-o a doua onomastică-identitate(conform normelor monahale) - cea
întru divin: Adeodatus(Închinat-lui-Dumnezeu). Lupta lui Hans-Adeodatus este deplină, de o violenţă metafizică teribilă:
a-împotriva destinului numeric: a intrat în mânăstire sub semnul cifrei 13 23, opuse Paştelui: ―La Paşti am împlinit
treisprezece[ani]‖ - dar sub semnul Viziunii de Dumnezeu - ca şi alt Novice al Lumii - Apostol Bologa, din romanul
Pădurea spânzuraţilor - , fapt care produce suprapunerea intrării în chilia abatelui, cu mantra sacră consacratoare de
Războinic al lui Dumnezeu: ―Benedictus qui venit in nomine Deus!‖, producând spaima iniţiatică a Călugărului-cu-Cheile,
dar şi identificarea, de către copilul ales de Dumnezeu, a abatelui - cu Imaginea Sacră Protectoare Supremă: ―Cu barba albă
şi capul tuns, cu ochii înflăcăraţi de o lumină pioasă, părea un pustnic sfânt, rătăcit printre oameni. Hans, parcă l-ar fi
cunoscut de mult, se apropie, îi sărută mâna şi rosti rugătoar: -Tată…‖ De observat, iarăşi, identitatea de privire vizionară,
peste obiectualitatea iluzorie a corporalităţii terestre, între copilul Hans-Adeodatus şi copilul Apostol Bologa: ―-Dumnezeu vrea
şi Sfânta Fecioară - răspunse copilul, cu o lumină mare în ochii limpezi‖(Adam şi Eva-1925) ; ―Pe obrajii albi, ochii albaştri
erau ca două izvoare de lumină: - Măicuţă, am văzut pe Dumnezeu!‖(Pădurea spânzuraţilor-1922);
b-(în registru magic-simpatetic) cu arhiepiscopul Willegis, din Mainz - simbol al degenerării sacerdoţiului, prin
acceptarea exclusivei identităţi umane terestre: ―aştepta din moment în moment să se pornească o ploaie de foc şi
pucioasă, care să nimicească cuibul nelegiuirii[palatul arhiepiscopal], precum au fost prăpădite odinioară Sodoma şi
Gomora‖ - căci conştiinţa necesităţii Sfârşitului Ciclului Mundan şi a Judecăţii Divine, Lumea Mundană ca Început al
Sfâşitului - se impun ca Realitate Unică, în sufletul celui ales, Războinicului Spiritual-Călugăr, care nu acceptă să părăsească
Axis Mundi-Crucea de Aur a Altarului (chiar dacă, precum Apostol Bologa, va rătăci mistic, prin Labirintul Iniţierii
Depline-Lumea şi Sufletul Îndoit): ―Toată lumea respiră uşurată şi se împrăştie. Adeodatus însă rămase în genunchi, în
acelaşi loc, cu ochii la CRUCEA DE AUR de pe altar (s.n.), cu ghimpele dezamăgirii în inimă [marea ispită “modernă” a
scepticismului…], aşteptând totuşi minunea‖;
c-cu lumea exterioară a ruinelor(simbolizată prin Cetatea Romei), în care nu găseşte Muntele Sfânt-Gargano
:‖Ruinele din vremurile păgâne îl supărau ca nişte sfidări. Rătăci pe străzile fără viaţă, călăuzit de un călugăr care cunoştea
bine Roma şi care(…)îi arătă uliţi întregi, pustii, părăginindu-se văzând cu ochii‖;
d-cu oamenii lumii ruinelor: ―războaie ce pustiesc în toate părţile, răspândind foametea, desfrâul şi moartea(…).
Ajunse să nu-l mai asculte nici copiii, ba unii răutăcioşi asmuţeau câinii asupra lui, când voia să intre în ogradă cu vestea
Domnului. Decepţiile nu-l descurajau. Îşi zicea că puterea Diavolului descătuşat e atât de mare că rătăceşte minţile cele mai
agere‖;
e-cu Cifrele (socoteşte Anii lui Dumnezeu-Vestea Adevărului - cu anii pământeşti…) şi cu Femeia-Ispită, ca Verb
Fals : “<<O viaţă întreagă m-am luptat împotriva Satanei şi l-am biruit>>. <<O viaţă pierdută!>> îi fulgeră prin
ascunzişurile minţii‖. Iar însuşi Satan Arătat, consecutiv viziunii ambiguizante Maria Sacră-Maria Păcatului Carnal, îi ―strigă
biruitor: -Pe Maria o cauţi, Hans? De ce n-ai căutat-o aievea până azi? Ţi-ai pierdut viaţa împotrivindu-te voinţelor mele, în
loc să o urmăreşti numai pe ea! N-ai iubit niciodată, nefericitule, şi doar nimic nu-I mai preţios în lume ca iubirea femeii!
Acum ai să mori şi simţi că ai trăit în zadar‖. Demonul devenit Apostolul Iubirii… - teribil! Demonul Zadarului insuportabil!
De fapt, contrar tuturor interpretărilor critice de până acum, noi suntem convinşi că Hans-Adeodatus este biruitor
asupra Ispitei Carnale - este ipostaza metempsihotică a Numărului Cinci, prin care toate celelalte ipostaze capătă mântuire şi
împlinire: toate imaginile carnale ale iubirii trebuiau să se echilibreze prin Ipostaza Iubirii Suprem-Ideale: Maria. Ipostaza
Marianică este ispita şi biruinţa ispitei, totodată - este victoria spirituală a Iubirii, în romanul rebrenian, în general, şi în
romanul Adam şi Eva, în particular. Finalul părţii 5 marchează întâlnirea, în absolut, a Alesului Divin-Vizionarului, cu Femeia
Cosmică - întru (în fine!) echilibrarea Imaginii Spirituale a Iubirii: Moartea şi “şoapta de iubire”, pentru Hans-Adeodatus,
cel ―prăbuşit cu faţa la pământ, cu icoana sfântă în braţe‖ - simbolizează aflarea, în ultima clipă a existenţei terestre, a
echilibrului între pământ şi cer, între cele două naturi ale Omului-Modelat-după-Hristos-Dumnezeu. Simbolizează
HIEROGAMIA (discret sau secret ascunsă în cartea rebreniană) - căci CINCI este ―semn al unirii, număr
22
23

-Trimitere clară la Margareta Păcatului, Margareta Ispitei Cărturarului, din Faust al lui Goethe…
-Cifra Demonului şi a Morţii.
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nupţial(…)număr al centrului, al armoniei şi echilibrului. El va reprezenta, deci, cifra hierogamiilor, însoţirea principiului
ceresc(3) cu cel pământesc al mamei(2)24‖ .
Muntele Sfânt-Gargano a fost aflat: el este Maria - Femeia Cosmică. De observat că Hans se naşte şi creşte sub
autoritatea exclusivă şi absolută, tiranică, a Tatălui - deci păstrează, mistic, în suflet, nostalgia Mamei, ca Imagine a
Paradisului Refuzat. Deci, în final, când buzele sale vor rosti numele ―Maria‖-Izbăvirea, iar nu ―Margareta‖-Ispita, se
presupune că lui Hans-Adeodatus a regăsit Paradisul Permisiv. Fericirea - consecutivă (şi real-izată prin), după cum afirmă şi
Tudor Aleman - suferinţei/suferinţa maxime/maximă, ajunsă pe muchia de cuţit a pierzaniei semantice a vieţii. Este
condiţia lui Dismas - tâlharul de dreapta, pocăit pe cruce, în ultima clipă.
Ca urmare, violenţa continuă, spre/dinspre lume şi sine, îndurată/oferită de Hans-Adeodatus, reprezintă tocmai
Şansa Salvării - Iniţierea întru Iubire-Cunoaştere-Înţelegere, ca Hotar al Infernului-Iluzie - spre Paradis. Iată, deci, ce numim
noi VIOLENŢĂ METAFIZICĂ: violenţa iniţiatică, absolut necesară, precum NAŞTEREA-CA-VIOLENŢĂ-SMULGEREDIN-INCREAT (naşterea fizică, dar, mai ales, a doua naştere, cea spirituală, prin labirintul iniţierii) - prin care omul accede
la tainele sacre ale universului şi fiinţei-fiinţării.
Considerăm că trebuie privită cu luare-aminte şi povestirea 2, despre egipteanul Unamonu, care nu moare prin chinurichinuiri savante - ci prin săgetare, în preajma Iubirii Nevăzute: el, înainte de săgetare, vede statuia lui Hator-Zeiţa Voluptăţii,
cea cu cap de pisică - dar buzele lui ţipă numele nevăzutei iubite Isit(de la Isis, zeiţa egipteană a misterului ―căsătoriei,
simbol al armoniei şi fidelităţii[…], zeiţă sapienţială, posedând arta magiei, a tămăduirii şi chiar pe cea a învierii din
morţi”)25. Unamonu trăieşte, şi el, sub nostalgia mamei Merit, de care este despărţit, pentru a fi închinat templului lui OsirisMasculinitatea Cosmic-Solară - dar, mai interesantă este ştiinţa-înţelegere a lui Unamonu (ca autoviolare spirituală), despre
moarte-întrupare, urmărind, în spirit-gând(deci, iniţiindu-se în moarte, în viaţă fiind!), traseul sufletului tatălui său, în lumea
cealaltă. Asistă la: a-pătrunderea sufletului în Casa lui Osiris; b-la cântărirea sufletului-inimă; c-la atitudinea favorabilă a zeiţeisoră-Lună Isis; d-la verdictul final al lui Osiris:‖Biruitor să iasă răposatul ca să umble prin toate locurile, printre duhuri şi
printre zei, iar paznicii porţilor Apusului deloc să nu-l oprească!‖ Iată de ce, prin suferinţa anticipată, a participării la fazele
mistic-iniţiatice ale Spiritului Tatălui - Fiului i se permite SĂGETAREA, ca Fixare întru Nevăzutul Divin, cu propensiune
spre regăsirea Maternului-Doi.
Dacă Hans-Adeodatus este străpuns de durerea inimii, Unamonu este străpuns de durerea gâtului:
a-inima - simbol al Centrului, Brahmapura(locuinţa lui Brahma, sau Tronul lui Dumnezeu, la creştini),
b-gâtul - simbol al intermediarităţii vitale, al comunicării sufletului cu trupul, ―sediu al vieţii, al sufletului sau al
frumuseţii‖.26
Săgetare-Fixare în Absolutul Crucii Cosmice(Nirvana buddhistă), prin cele patru focuri de revolver, realizează abia
Toma Novac - rezultanta în Absolut a traiectului labirintico-iniţiatic al metempsihozei, pusă sub semnul mistic 7 – al
(Auto)Creaţiei, prin eliberarea de karmă. El devine, astfel, paredrul existenţial al Numelui său - al Logos-ului Nume Divin:
Toma=Geamănul(lui Dumnezeu)27 şi Novacul-Titanul Cosmic, de tip prometeic, înlănţuit de Stânca Absolutului. El este
Titanul Inimii - Săgetatul în Inimă - deci este şi sub simbolul (Auto)Sacrificiului – 4(5) -Crucea, şi sub simbolul
Plenarităţii Divine - 1. Evident că Androginitatea se desăvârşeşte sub semnul Eva-Viaţă, dar şi a Ilenei-Elena-Focul Cosmic
Iluminator şi Constant(helàne=făclie, torţă, sau hèle=strălucirea soarelui).
Violenţa metafizică, între numerele-capitole-etape metempsihotice 2 - 5 - 7, din romanul Adam şi Eva, are trepte de
manifestare spirituală evolutivă - deci se dovedeşte a fi indispensabilă iniţierii spirituale, ba chiar considerăm că, la Rebreanu,
cel puţin, ea simbolizează însăşi iniţierea spirituală.
***
B-VIOLENŢA METAFIZICĂ - ŞANSA REVELAŢIEI IDENTITARE, A FUNCŢIEI SACRALE
Înainte de Adam şi Eva - a fost Ion (Ioannis=Dăruit de Dumnezeu, al lui Dumnezeu, devenit proprietate a Celui care
este izvorul vieţii şi al oricărui bine; în plus, Hristos îi numea pe Ioan şi Iacob - ―Fiii Tunetului‖)28. Ion este violent asupra lui
George şi Vasile, concurenţii săi sacrali la conducerea Lumii29 - şi violator-fertilizator - asupra Anei - al cărei nume este legat
de revărsarea milei-graţiei lui Dumnezeu. Să se observe că, fără moartea-autosuspendare a Anei, în grajd (echivalentul
răstignirii), esenţa invizibilă şi funcţia sacră ale lui Ion n-ar fi fost revelate, iar fără viaţa Anei, Ion nu şi-ar fi simţit originea sa
divină:
-Cf. Jean Chevalier / Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, vol. I, p. 310.
-Cf. Victor Kernbach, Dicţionar de mitologie generală, Albatros, Buc., 1983, p. 307.
26
-Cf. Jean Chevalier / Alain Gheerbrant, op. cit, vol. II, p. 99.
27
-Dar, probabil, şi simbolul Geniului Neliniştit şi Răzvrătit-spre-Cunoaştere-Absolută - Geniul Pustiu(pustia este locul iniţierii şi revelaţiei absolute) ,
Titanul eminescian.…
28
-Tunetul este Glasul lui Dumnezeu şi Puterea lui Dumnezeu, Dreptatea şi Mânia lui; a se vedea atât ciudata dedicaţie finală a romanului Ion: ―Celor mulţi
umili‖ - fără virgulă! (deci, Ion poate fi pluralitatea Elohimilor , cu eficienţă asupra HUMEI- humilis - sau Ion este…doi: dualitatea zalmoxiană, Gemenii
Călăreţi ai Fulgerului Zalmoxian) - cât şi dezlănţuirea stihinică a ―ionilor‖ din Răscoala; Tunetul vesteşte o teofanie; Tunetul, ca şi Fulgerul, sunt simboluri
ale fertilităţii; Tunetul şi Fulgerul se leagă de Marea Mumă mitică şi de primii Eroi Gemeni; Tunetul şi Fulgerul sunt legaţi şi de făurăria lui HephaistosVulcan - făuritori ai Noii Lumi, transcense.
29
-Ghiorghios=lucrător al pământului, deci ―slugă răzvrătită‖, în raport cu Ion-Anteu - iar Vasileos-Basileios=rege, deci, probabil, un Maestru iniţiator, tip
Spânu - din moment ce doar lupta cu Vasile îi revelează lui Ion - Pământul.
24
25
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a-Ion-al-Horei Solare şi fiu al Mamei Geea - Anteu. Cel care, în deschiderea romanului, joacă la horă - trebuie să
se bată şi cu Parul – substitut al Fulgerului, dar şi instrument de sondare a Styxului. Există două capitole succesive Sărutarea şi Ştreangul. În primul, Ion se (re)cunoaşte, esenţial şi funcţional, ca fiu al Mamei Geea - Anteu. Chiar dacă se
bănuise a avea o astfel de ascendenţă mitică, încă din capitolul intitulat sugestiv Zvârcolirea (întru căutarea de sine): ―Suspină
prelung, umilit, în faţa uriaşului(…).Se simţea atât de puternic încât să domnească peste tot pământul‖ - abia după ce (pe
cuptorul-athanor) o stăpâneşte pe Ana, călăuză mitică spre Pământ - Ion conştientizează deplin identitatea sa funcţională
anteică şi intră în relaţie ritualică hierogamică (mută şi sobră, dar întru SĂRBĂTOARE= definire a eului sacral, şi ―într-o
luni‖=reîncadrându-se ciclului originar) - cu ascendentul său mitic, Muma Geea: ―Ieşi singur, cu mâna goală, în straie de
sărbătoare , într-o luni. (…) Cu cât se apropia, cu atât vedea mai bine cum s-a dezbrăcat de zăpadă locul ca o fată frumoasă
care şi-ar fi lepădat cămaşa arătându-şi corpul gol, ispititor(…). Apoi încet, cucernic, fără să-şi dea seama, se lăsă în
genunchi, îşi coborî fruntea şi-şi lipi buzele cu voluptate de pământul ud.(…)Se vedea acum mare şi puternic, ca un uriaş
din basme care a biruit, în lupte grele, o ceată de balauri îngrozitori(…). Şi pământul parcă se clătina, se închina în faţa
lui‖. Ce să fie ―balaurii îngrozitori‖ - decât simboluri ale necesităţii violenţei metafizice iniţiatice - care nu doar justifică,
ci chiar explică bătăile, certurile şi violul, toate din partea lui Ion - ca faze ale unui război mistic pentru recucerirea identităţii
sale sacrale?
b-Consecutiv Sărutului de recunoaştere sacral-identitară - este capitolul Ştreangul. În creştinism, Hristos este
atârnat-ştrenguit pe/de lemn. Autosacrificiul Anei dezlănţuie evenimente violente şi funeste, în fenomenal - care, însă, vor
revela, în zona sacralului, funcţia anteică a lui Ion: eterna REGENERARE COSMICĂ, SUB SEMNUL VIOLENŢEIURAGAN: ―Suferinţele, patimile, năzuinţele, mari sau mici, se pierd într-o taină dureros de necuprinsă, ca nişte tremurări
plăpânde, într-un uragan uriaş‖. Uciderea ritualică(sacrificială-revelatoare-teofanică) a lui Ion de către ―sluga‖ sa mitică,
Gheorghe - se face sub semnul nopţii (simbol al misterelor eleusine - ţinând de Demeter şi Persephona, zeiţele fertilităţii
mistice)
dar, mai ales, sub semnul CELOR TREI LOVITURI SFINŢITOARE-CONFIRMATOARECONSACRATOARE ale lui Gheorghe, transformat, din slugă anteică, în preot, care realizează teofania: unealta eleusină a
sacrificiului este SAPA FERTILIZATOARE. Deci, Ion devine, prin revelare paradoxal-multiplicatoare - EI: Elohimii
(iudaici) sau Cabirii (greceşti). La a treia lovitură, Ion îşi redobândeşte identitate şi funcţie sacral-transcensă, eliberată din
chingile trupului :‖Gheorghe lovi a treia oară, fără a-şi mai da seama unde…‖ - apoi, fiinţa sa recapătă unitatea prin
metamorfozare: târându-se către AXIS MUNDI a satului - nucul bătrân - Ion se identifică deplin cu acesta, pierzând
conştienţa corporală, şi redevenind geamăt de ramuri şi zvârcolire telurică: ―…Sforţarea îl duse până sub nucul bătrân de
lângă gardul dinspre uliţă‖. Apoi, trece prin poarta întunericului vegetal: ―Mai avea doi paşi ca să ajungă la poartă. Sub nuc
i se întunecă iarăşi tot. Doar gemetele înăbuşite se mai zvârcoleau în trupul crâmpoţit…‖. De-acum încolo, Ion=Axis Mundi
Vegetală=Nucul Bătrân (Veşnic): punte între Pământ şi Cer - poartă către Cer şi Pământ. Din trunchiul şi sevele şi coroana
împlinirii lui se vor naşte-înălţa şi cădea înapoi spre Pământ-Geea(cum s-au şi născut-murit-înviat, mereu!) - IONIIŢĂRANII=CEI MULŢI UMILI (NĂSCUŢII ŞI STĂPÂNII HUMEI). Credem că această ipostază mundan-regeneratoare în
eternitate ―scuză‖ toate aşa-zisele violenţe ale romanului prim al ―violenţei rebreniene‖…
În linii mari, acelaşi mecanism ritualistico-mitologic ni se pare a funcţiona şi în cazul recunoscutei capodopere din
1932, romanul Răscoala. Ion este, acum, Petre Petre - pe de o parte, piatra inerţial-corporală - pe de alta, piatra rezistenţei
spirituale şi a tainei alchimice:‖În colţul cel mai întunecos, pe marginea patului de scânduri, şedea cu şapca pe genunchi,
mut, neclintit, parc-ar fi fost de PIATRĂ‖ – s.n.) - aflat, şi el, sub semnul lui Anteu:‖Mâna lui Petre era grea şi aspră şi
reavănă ca pământul‖. Prin simpatetism, terranus-ţăranul şi moşierul (stăpânul Mocşei-tărâmul sacru), sacrificatorul şi
sacrificatul - îşi revelează, prin moartea iniţiatică, morfologia spirituală similară, dacă nu chiar identică:
a-iată descrierea identităţii morfologice a lui Miron Iuga(yug, în sanscrită=unire-unificare), sacrificatul prin violenţă
metafizică - dobândirea unei stări de unire-nedisociere funcţională semnificativă, între stăpânii de drept, comuni, în
profunzimea lor spirituală, ai Mamei Geea (Ţăranul şi Autenticul Moşier - izotopii semantice ale Pământului-Geea şi,
concomitent, zei ai vegetaţiei):‖(…)Miron Iuga se prăbuşi cu faţa-n jos, scormonind pământul şi mirosindu-i mai lacom ca
totdeauna aroma dulce-amară(…).Îl călcau în picioare, apăsându-l şi FRĂMÂNTÂNDU-L CU PĂMÂNTUL ÎN CARE ÎŞI
ÎNFIPSESE DIN VIAŢĂ TOATE RĂDĂCINILE‖(s.n.);
b-iată şi revelarea structurii spirituale nedisociate, cu funcţie de Scară Cerească-punte divină, de la Dumnezeu, înapoi
spre Om : Petre-Omul Pietrei Filosofale este Anteu, situat între Ouranos şi Geea - în faza finală a sacrificiului Ţăranului,
pentru Dreptate (―oleacă de dreptate‖, cum spune Crăişorul Horia-Hristosul Românilor, căruia divinitatea-Monarh Ascuns îi
strigă din ceruri că ―Dreptatea nu se cerşeşte!Dreptatea se cucereşte!‖ - se cucereşte, evident, prin aceeaşi violenţă
metafizică, renăscătoare şi revelatoare a ESENŢEI FIINŢIALE; maiorul austriac le şi zice ofiţerilor, martori la martiriul lui
Hristos-Horia, despre acesta:‖Un om? Mai mult decât un om!‖- adică este TOŢI-Neamul în UNU-Omul): în ultima clipă a
vieţii terestre şi aparent anonime, Petre Petre, cel cu prenumele repetat ritualic, în loc de un nume - îşi geme-revelează
interiorul funcţional, Sfântă Treime a Spiritului Ţărănesc: ―-DUMNEZEUL…SOARELE…PĂMÂNTUL…‖(s.n.).
***
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C-CRĂIŞORUL HORIA, GORILA : EPOPEEA MASCULINULUI ŞI REALITATEA LUI “ALTCEVA DECÂT”…
Bineînţeles că triumful activării artistice a violenţei metafizice, ca iniţiere a Spiritului Naţional, ca Spirit al
Bărbatului Mistic, de această dată - se află în cele mai urgisite şi cu obstinaţie(şi premeditare) dispreţuite ori uitate romane
ale lui Rebreanu: Crăişorul Horia şi Gorila.
Străbătută de spirit epopeic şi baladesc, lucrarea rebreniană Crăişorul Horia n-a fost niciodată văzută decât ca
tentativă ratată a epicului romanesc. Noi afirmăm că, dimpotrivă, trebuie văzută ca fiind demonstraţia artistică cea mai izbutită,
a romanului românesc modern, de a descrie treptele evoluţiei spirituale ale unui neam, prin simbolul ei uman desăvârşit: HoriaHora(Roata) Solară - transformat în Hristosul cu Roată pe Cap:‖Căprarul făcu(…)o coroană de nuiele, în formă de roată,
pe care(…)o puse în capul lui Horia, strigând:-Uite craiul valahilor!‖(mistic, duşmanii lui Horia-Hristos s-au contaminat de
revelaţie!) . Noţiunea de Crăişor ascunde, în fapt, realitatea mitică şi mistică a Maestrului Spiritual al Neamului Românesc:
Magul Zalmoxian. De observat că noţiunea de Crăişor ţine de un limbaj esoteric, pe care nu îndrăzneşte să-l folosească, la
început, decât Femeia-de-la-Criştior (în traducere exoterică: lăcaşul ascuns al lui Hristos - Rafaela de la Criştior era, ea însăşi,
din neam de Crăişor: strănepoata voievodului Bour-Boariu, din herbul Moldovei Sfinte) - izotopică semantic, în egală
măsură, cu Muma Cosmică şi cu Fecioara Cosmică: Fecioara Cosmică întreabă”-Unde sunt crăişorii voştri?(…)Drum bun şi
sănătate, crăişorule!‖ - pentru ca la finalul Epopeii Discernerii, tot ea, devenită Mumă Cosmică, să-l identifice mistic:‖Da, el
e…Crăişorul!‖ Abia după ce este iniţiat în spiritul lui ALTFEL DECÂT…, având în imaginea minţii Centrul Lumii-Viena, dar
şi a Centrului Mistic-Golgota, al autosacrificiului total, desăvârşit, mântuitor - moşul Gavrilă Todea”de 80 de ani(…)a
strigat[spre consacrare ritualică a Logos-ului]:-Tu să fii crăişorul nostru, Ursule 30, şi să ne câştigi dreptatea întreagă,
MĂCAR DE-AR FI SĂ NE OMOARE PE TOŢI!(s.n.)‖ Revelaţia iniţierii Neamului prin violenţă metafizică-treaptă de
deşteptare a Spiritului Etnic îi este oferită de Războinicul-Grenadir(alter ego al Monarhului Ascuns) din Cetatea ÎmpăratuluiViena(Centrul Iniţiator - de aceea, situat în zona ambiguităţii perpetue şi depline: niciodată nu se va şti precis dacă Horia a
avut poruncile Împăratului-Monarhul Lumii, şi dacă da - ce conţineau acestea - formula esoterică a Monarhului Lumii,
pentru începerea violenţei metafizice a discernerii de neam fiind: ―Tut ihr das! - Faceţi voi treaba asta şi pe urmă lăsaţi pe
mine!‖):‖- Nici popoarele să nu aştepte tot numai de la împăratul! Că şi împăratul e om 31 şi face ce poate! Popoarele să mai
puie mâna şi pe par [din nou, parul, solar-jupiterian şi thanathic] când nu mai merge altfel!Dreptatea trebuie cucerită ca o
cetate!‖
Horia dezvoltă viziunea despre principiile yin şi yang, pasiv şi activ, în cosmosul Neamului Românesc:
a-în primă fază(cea istorică, refuzând revelaţia), Neamul este expresia inconştienţei-pasivităţii absolute, ignorând
însăşi esenţa etnică: discernământul, ca spirit de identitate-autoidentificare, de respingere a gregarităţii etnice şi umane, de
alcătuire întru ALTFEL DECÂT ALŢII - urmând: ŞI AŞA CUM TREBUIE SĂ FIM NOI. Dacă spiritul discernerii de
neam lipseşte, însuşi neamul e în pericol de dispariţie, prin starea de SLUGĂ şi de STRĂIN ÎN PROPRIA ŢARĂ (de fapt,
―străin‖ îşi spune tocmai cel care capătă începutul discernerii iniţiatice), prin stingere-deznaţionalizare: ―Nouă totdeauna fapta
ne-a lipsit. De aceea ne-au încălecat toţi veneticii, de am ajuns slugi şi străini în ţara noastră…‖ Pasivitate=stare de neant
existenţial-etnic: ‖Am primit mereu toate batjocurile pentru că ne-a fost frică de faptă(…)Până acum câţiva ani, oamenii
nici măcar a se jelui nu îndrăzneau‖.‖
b- Evident, moartea sentimentului discernerii cosmice de neam - pentru Dumnezeu şi planul său uranic, nu este o
tragedie - oricine/orice pasiv-yin poate fi înlocuit , prin oricine/orice purtător al principiului activ-yang :
‖Poporul care
rabdă toate asupririle le merită‖. În definitiv, yin-yang se complinesc demiurgic - dar taina cea mare e cum să fii yang-ul
discernerii-conştientizării: FIINŢA! Discernerea cosmică de neam e numită cu numele DREPTĂŢII - simbol dublu, al înfiinţării şi al re-echilibrării-re-armonizării cosmosului. Căci expresia cea mai simplă a principiului activ, prin care se face
discernerea-fiinţarea de neam - este DREPTATEA - prin care se neagă putrefacţia spirituală(yin-ul pasiv-feminin), având
ca rezultat nu doar deznaţionalizarea, ci chiar gregaritatea non-umană, în satanicul întuneric, numit TEMNIŢĂ: ―Până ne-or
vedea tot plecaţi şi neputincioşi, domnii dreptate nu ne-or face, măcar să vie oricâte porunci de la împăratul!Şi oamenii,
săracii, PUTREZESC prin temniţe!(s.n.)‖
A exista=BĂRBAT, Masculinitate, Spirit Activ, al DREPTĂŢII-discernerii. Dar principiul activ, la nivelul cosmoetnic, este ca un flux cu traiectul diferit accelerat-conştientizat, căruia trebuie să i se păstreze CĂLĂUZA SPIRITUALĂVÂRF, CAPUL “REBELIEI” - romanul propune două ipostaze ale Monarhului Ascuns: I-prima este cea oarecum exoterică,
a lui Iosif al II-lea, - II-cealaltă este a Monarhului Absolut Esoteric - Hristosul Neamului Românesc: se păstrează în
imaginea hieratică a ŢĂRANULUI-REGE, arhetip al Hristosului Român al Dreptăţii - din trupul căruia se împărtăşesc ceilalţi
ţărani (pentru transsubstanţierea creştină, învierea din zguri a Neamului): ―Avu iarăşi visul de odinioară, cu căpitanul
ţăranilor răzvrătiţi aşezat pe tron de fier înroşit, cu mirosul cărnii smulse din trupul lui cu cleşte înroşit în foc. Dar acuma,
în locul căpitanului de demult se afla el însuşi, pe tronul roşu sfârâia chiar carnea lui şi mirosul de carne arsă îi gâdila
nările. Se mira numai că nu simte nici o durere şi vru să strige cu glas izbânditor că nu-i pasă de tortură, că nu-l doare
nimic…‖

30
31

-Într-adevăr, în ritualul zalmoxian (rămas în obiceiurile de iarnă româneşti), URSUL este simbolul REGALITĂŢII!
-De fapt, doar jumătatea vizibil-exoterică a Monarhului Lumii - cel cu dublă natură: umană şi divină.
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c-Pentru că DREPTATE înseamnă REECHILIBRARE COSMICĂ, deci slujbă divină, Horia se simte erou mioriticzalmoxian(moarte=viaţă-Înviere), fiinţă îndumnezeită, direct prin acceptarea Misiunii Violenţei Metafizice(prin care se dă
identitate divină gregarului cenuşiu, se eliberează Domnul-Stăpânul-Craiul, BĂRBATUL COSMIC-NEAMUL, din sclavia
pasivităţii-nonfiinţării): ―Horia venise în realitate să se spovedească şi să se cuminece, ca şi când ar fi plecat la nuntă sau la
război sau la un drum lung cu primejdii, de unde nu se poate şti dacă se va mai întoarce, şi când. În faţa preotului, însă, se
simţi curat şi înălţat(…)‖ - iar în războiul metafizic-―rebelie‖ el e ARHANGHELUL, care conduce oastea angelică, oastea
albă: ―Apoi, peste capetele tuturor trecu scurt, aspru ca o săgeată de oţel, porunca crăişorului:-Hai, feciori! ŞI OASTEA
ALBĂ SE URNI‖(s.n.).
d- Momentul Crăişorului transformă calitativ starea de unitate: în loc de unitate în pasivitate autodistructivă unitatea în activitate definitorie, DREPTATE, în registru umano-divin:‖Suntem totdeauna uniţi în supunere şi umilinţă şi
niciodată nu ne putem uni ca să cucerim dreptatea‖.―Rebelia‖-Războiul Metafizic (cu decapitări, schilodiri etc. a câtorva
asupritori de profesie) al scoaterii din pasivitate-nonidentitate divino-umană Neamul - răspunde echilibrator unor acţiuni
unilaterale, de până atunci(deşi, oarecum, în efigie, în sinecdocă - un strop la un butoi… - dar contează NU CANTITATEA
DE ACŢIUNE, ci calitatea numită ACŢIUNE DE DIFERENŢIERE-DREPTATE-MASCULINIZARE-AFIRMARE DE
NEAM):‖Nu e sat în ţara asta unde să nu găseşti un sărman trup de iobagiu ba spânzurat, ba tras în ţeapă, ba frânt pe
roată şi ciopârţit în bucăţi, spre a băga spaima în oameni şi a-i ţine pe vecie în jug ca pe vite [n.n.: vita este asimilată
pământului-pasivitate feminină]‖.
Ridicarea-―rebelie‖a moţilor nu este nici cruzime, nici agresivitate
ci afirmare a Fiinţei, pe
deasupra‖batjocurii‖=ignorarea Fiinţei-Fiinţării lor: ―-Apoi dacă vine[colonelul austriac, care făcea promisiuni mincinoase,
tergiversa negocierile, pentru a-i risipi şi nimici pe răsculaţi], bine de bine, iar dacă nu, ne-om bate şi cu cătanele şi nu ne-om
lăsa batjocoriţi aşa de tare!‖(s.n.) - zice Cloşca, membru al Sfintei Treimi a Afirmării Fiinţei. ―Aşa de tare‖ marchează
percepţia mistică a limitelor vieţii şi morţii spirituale. Iar proclamaţia lui Horia pentru Geoagiu arată că un neam trebuie
trezit-înfiinţat şi cu forţa, când îşi întârzie neiertat revelaţia Fiinţei, producând inutilă primejdie şi adormire pentru cei deja
treji:‖Care sat s-ar ispiti a nu veni sau din care casă n-ar veni la această poruncă, întorcându-se să i se aprindă casa.
(…)Glumă nu vă paie. De nu îţi veni, ALŢII OR VENI LA VOI(s.n.)‖. Aceşti alţii-venitori-revelatori ai Focului, deplasaţi
către zona cenuşiului-nondiscernerii Fiinţei sunt din ORDINUL ANGELIC AL OŞTII ALBE - iniţiaţii în
Masculinitatea Neamului Românilor Ardeleni..
e-Horia duce războiul lui Hristos - pentru reidentificarea Cosmosului-Neam Românesc: în mod magic, ROMÂN va
deveni echivalentul semantic şi de facto al lui ORTODOX=OMUL CĂII DREPTE. Aceasta, în sensul identificării Calvarului
Cristic, cu Calvarul Neamului Românilor Ardeleni - întru mântuire-înviere sincronică, atemporală. Iar arderea demonilorîngeri căzuţi, cu biciul cristic-VIOLENŢA METAFIZICĂ, trebuie să-i re-metamorfozeze pe aceştia în îngeri înalţi. Opera
Crăişorului nu este numai una de exorcizare, ci şi alchimică, de transmutare a metalelor-spirite înjosite, în AUR FILOSOFAL.
O Apocalipsă (respectiv o Înviere) de Athanor. Şi Aurul Filosofal nu poate fi decât Neamul Cristic, Românii Ortodocşi-DrepţiMasculini. Numele generic-alchimice sunt ―unguri‖, pentru metalele josnice-înjosite spiritual, prin NEDREPTATE
PRACTICATĂ - respectiv ―români‖, adică ―ortodocşi‖, pentru metalele transfigurate înalt spiritual, prin suferinţaardere(numită CĂUTAREA DREPTĂŢII-MASCULINITĂŢII), în athanorul cosmic: ―Nimenea să nu fie cruţat deloc, fără
numai UNGURII CARE S-OR FACE ROMÂNI, botezându-se în legea şi credinţa creştinească[ortodoxă!]‖. De observat
cuplul lege-credinţă: lege, împotriva dezordinii cosmice-nedreptate - dar împlinirea legii cosmice nu poate fi făcută decât prin
ardere-credinţă-transcendere(prin transsubstanţierea BOTEZULUI şi NOII EUHARISTII COSMICE - GRIJANIA FIIND
EMINAMENTE SPIRITUALĂ: DREPTATEA!).
Regula lui „ALTCEVA DECÂT‖…, ca regulă a dobândirii FIINŢĂRII PRIN IDENTIFICARE - este pusă în
dezbatere, de data aceasta preponderent teoretică, în romanul psihologic-discursiv Gorila. Deci, departe de a fi doar un roman
politic-realist al Cetăţii - Gorila este un roman profund filosofic şi psihologic, al teribilelor zvârcoliri de conştiinţă (nu doar la
nivelul Dolinescu-Pahonţu-Ionescu, ci , mistic, la nivelul întregului neam-masculinitate românească). Crăişorul, din romanul
Crăişorul Horia - devine Tineretul Român. Iar Demonul Pasivităţii Autodistructive este unul global: Politica Românească
- aşa cum se face ea. Adică, stimulând urdorile anti-spirituale ale Neamului Românesc: Minciuna, Hoţia, Trădarea-Laşitatea.
Nesfânta Treime a MLAŞTINII Materialiste. Ca şi în romanul-epopee a Ardealului Românesc-Masculin, avem şi aici
împărţirea maniheistă între iniţiaţi (Monarhul Ascuns-Tineretul Român - studentul Ionescu nu e decât un surogat de
hierofanie) - şi neiniţiaţi(politicienii, cei labili moral). Iniţiaţii ştiu să DISTINGĂ-DISCEARNĂ, printre sensurile cuvintelor
- neiniţiaţii - nu. De aici se naşte conflictul-Războiul Metafizic(Violenţa Metafizică, necesară rămânerii în IDENTITATEMASCULINITATE ) - între:
a-partizanii(mai curând nevăzuţi, decât văzuţi) ai lui Dolinescu(care trebuie judecat critic dincolo de conjuncturalul
său antisemitism) , cel care afirmă: ―Nouă ne trebuie educaţie, nu politică!Trebuie smulse cu cleştele din suflete laşitatea
trecutului, capul plecat(…). DINAMICII (s.n.) cei mici să înveţe carte, să muncească, să zidească o ţară nouă. Mai târziu,
când lumea va avea în sânge dreptatea şi curăţenia, când va fi dobândit sentimentul demnităţii şi va fi uitat capul plecat,
ATUNCI ŞI NUMAI ATUNCI POFTIŢI LA POLITICĂ(s.n.)!‖ Şi continuă, pe acelaşi ton de vizionar exasperat:‖Am făcut
unirea, cu ajutorul lui Dumnezeu, dar trebuie s-o şi păstrăm!(…)Poporul nostru nu mai are nici un ideal şi nu mai crede
decât în burta plină(…). E bine?Cu idealul burţii pline credeţi dvs. că vom putea păstra unitatea neamului şi vom realiza
cultura românească adevărată, care să dea un sens existenţei noastre?…(…). Ne-ar trebui cel puţin 3 generaţii de muncă

87

aspră, de gospodărie exemplară, de uniune sacră, pentru a consolida aievea unirea. În loc de asta, ţara a fost împănată,
până în cele mai mici sate, cu cluburi şi scandaluri, care au învrăjbit pe oameni şi mai ales au înrădăcinat credinţa că
politica absolvă şi justifică tot. Să fii tâlhar, să fii orice, dacă eşti din partid, te acopăr! 32(…) România e un imens câmp de
jaf şi procopseală: politicianii înşişi fac toate sforţările ca să se acrediteze convingerea asta, fiindcă aşa, cei buni vor fierbe
într-o oală cu cei răi(…)Politicianul spurcă pe ce pune mâna.(…). PREOCUPĂRILE IDEALE NUMAI CEI TINERI LE
ÎMBRĂŢIŞEAZĂ ŞI LE TRĂIESC AIEVEA (s.n.). Numai ei sunt în stare să viseze şi să trăiască în sufletul lor lumea de
mâine. Ei sunt capabili să moară pentru înfăptuirea ei, ţinându-se de mână şi cântând imnul biruinţei. Pentru ei,
comandamentele naţionale, imperativele totalitare nu sunt vorbe goale, ca pentru eseiştii de azi, ci trăiri efective…Numai
atunci neamul românesc va respira în sfârşit scăpat din îmbrăţişarea monstruoasă a gorilei politice!‖ Iată, din nou, ca şi în
Crăişorul Horia, idealul coeziunii întru ACTIV-BINE-MASCULIN - împotriva coeziunii între PASIV-RĂU-FEMININ.
Plinul Dreptăţii (Masculine) - contra golului Demagogiei (Feminine) - prin definiţie, desacralizantă a Logos-ului Demiurgic,
deci nedreaptă-demonică,
b-şi cei care, premeditat, creează confuzia semantică a cosmosului, voind, astfel, să-l desacralizeze - şi-i răspund
apărătorului manifestărilor energiilor ideale ale Tineretului Român: ―Adică, înlocuieşti o gorilă cu altă gorilă(…). Nu va mai
fi gorilă, ci… un animal mai simpatic pentru imaginaţia mulţimii‖. La care simbolul oportunismului şi labilităţii morale Pahonţu, adaugă:‖Politica nu se poate suprima. Poţi să-i schimbi numele(…), dar ea rămâne! E esenţa vieţii!‖ Ei bine, cei
comozi spiritual (pasivi-feminini) - mai exact, cei interesaţi de rămânerea în inerţia materialistă, în egală măsură ucigaşă şi
sinucigaşă spiritual - nu accept (procustian) să numească decât ceea ce sunt ei înşişi: o gorilă nu poate avea drept oponentalter, decât TOT O GORILĂ! Din start, identitatea prin discernere spiritual (ALTCEVA DECÂT…) este respinsă, negată
chiar ca existenţă! În stilul ţăranului care, văzând, la Grădina Zoologică, pentru prima oară în viaţa lui - girafa, spune
categoric:‖Aşa ceva nu există!‖
Faptul că spectacolul vizionat, obsesiv, de societatea bucureşteană a partizanilor POLITICII MLAŞTINII, este O
scrisoare pierdută, spune, credem noi, totul, despre opinia auctorială (discretă, lizibilă doar printre rânduri) a romancieruluifilosof Rebreanu…
Asupra celui care vine la poliţie, cu curajul răspunderii, cu asumarea integrală a răspunderii faptei-făptuirii, să
mărturisească ―rebelia‖ sa împotriva Trădării şi Minciunii(uciderea lui Pahonţu33) - tânărul student Ionescu34 - se dezlănţuie,
cu totul disproporţionat, ―vijelia‖ comisarului (un perfect Ipingescu-Pristanda - ―curat neconstituţional, da' umflaţi-l!‖),
teribil de afectat de moartea unui ziarist imoral şi arivist crâncen:‖-Cum, banditule, va să zică tu l-ai omorât ?(…)Paştele şi
bisericile…‖. Iar, pe de altă parte, ziarele, Camera şi Senatul - toate ştiau totul despre infidelităţile de tot felul, conjugale printre
altele - şi despre divorţul jalnic al lui Pahonţu, dar stârnesc adevărate viscole de osanale evidenţiind moralitatea acestuia, şi
cumplite diatribe împotriva unui prezumtiv complot anti-stat - tocmai pentru a discredita şi paraliza complet orice încercare de
―rebelie‖ contra unui stat putred-efeminat, mafiotic, cu miezul fals:‖Toate ziarele, ca după un consemn, lăsau să se înţeleagă
că ne aflăm în faţa unei vaste conspiraţii de răufăcători (…)că asasinarea lui Pahonţu , săvârşită de Ionescu, e opera unei
complicităţi pe care justiţia trebuie s-o lămurească şi s-o sancţioneze cu ultima severitate(…)la Cameră, cât şi la Senat, s-a
făcut elogiul regretatului Pahonţu, subliniindu-se(…)bunătatea şi cinstea omului(…).Vicarul încheie(…) cu o
cuvântare(…)că mâna criminală a răpit(…) pe părintele unor copilaşi nevinovaţi, pe soţul unei femei iubite(vorbitorul nu
ştia că Pahonţu îşi părăsise căminul)‖…
***
D-CRUCEA, „DINAMICII” ŞI REGRESIA SPRE ORIGINAR. “CUCERITORII” LUI REBREANU. LIRISMUL
MITOLOGIC
O lectură atentă a romanelor lui Rebreanu lasă a se observa un amănunt semnificativ: unde este mediu urban lipseşte simbolul CRUCE. CRUCEA apare doar în romanele despre SAT şi MASCULINITATE (evoluţie către
masculinitate). În romanul urban al autosacrificiului sacrificator, Amândoi, pentru nefericita Solomia(ţărancă, ajunsă
servitoare la oraş - şi ucigaşă a stăpânilor ei cămătari-demonic-arghirofili, din dragoste disperată pentru iubitul ei Lixandru,
care se stingea fără leac) apare doar un crucifix 35 - urmat de invocarea, în celulă, a divinităţii (“-Doamne, Dumnezeule, fie-ţi
milă şi iartă-mă!Doamne…‖), înainte de sinuciderea teribilă, cu acul de păr: ”-A avut o poftă de moarte titanică!‖ - spune

-Ni se pare nouă, sau ne sunt cunoscute ecourile acestor exasperate şi, deci, sincere amărăciuni…?
-Însăşi onomastica vorbeşte concludent: pahonţ=soldat infanterist, din armata ţaristă (pahonţii erau renumiţi pentru atitudinea lor cumplit de prădalnică, din
timpul războaielor).
34
-De subliniat că gestul lui Ionescu(un singuratic, chinuit de idei şi viziuni) este unul venit dintr-o atitudine strict individualistă, iar prietenii săi, ori logodnica,
sau Dolinescu - habar n-au avut de decizia studentului în cauză - decizia de suprimare fizică a lui Pahonţu fiind, anterior, una confuză(―Gorila lubrică se
pregăteşte de culcare, îşi zise Ionescu(…)O să ne răfuim noi altă dată!‖) - iar cea definitivă fiind luată fără premeditare, în ultimul moment. De remarcat că
însăşi soţia lui Pahonţu,Virginia, are revelaţia, prin oglindă, a gorilei din soţul ei: ‖Mi s-a părut că văd un duşman fioros sau un tâlhar…” . Ironia sorţii face
ca Pahonţu să fi avut teza de doctorat cu subiectul ―crima politică‖ - făcând apologia acesteia…La propriul proces, Ionescu uimeşte prin ―căldura glasului
lui, prin patima şi preciziunea cu care mărturisea(…)cu un fel de mândrie stranie, că moartea e totdeauna o pedeapsă meritată pentru cel ce-şi trădează
fraţii(…)Numai la sfârşit, aruncându-şi ochii alături, lângă boxă, şi văzând o fetiţă care plângea, faţa i s-a mai îndulcit şi s-a înmuiat. -Asta e logodnica
lui!şopti d-na Cornoiu‖. Şi la interogatoriul prefectului, Ionescu declară răspicat:‖N-am minţit niciodată - şi mai bucuros voi merge la ocnă cu adevărul,
decât în libertate cu minciuna!‖
35
-Cf. Ciuleandra, Jar, Amândoi - Dacia, Cluj, 1990, p. 414.
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doctorul legist. Acest melanj de origine rurală şi comportament urban (bazat pe idealizarea valorilor moarte - banii) nu-l
încântă prea mult pe intransigentul ―senator‖ Rebreanu36.
Sugestive pentru frivolitatea , efeminarea existenţială şi corupţia spirituală pe care le întruchipează mediul urban sunt replicile personajelor şi comentariile auctoriale, din romanul, strict citadin, Jar: ―Pe omul modern, ameţit (s.n.) de
civilizaţie, numai nenorocirile îl întorc la Dumnezeu…‖ Civilizaţia modernă este, deci, o ―ameţeală‖, o pierdere a
sentimentului şi nevoii imperios-masculine a DISCERNERII-ÎNFIINŢARE DEMIURGICĂ. Este preludiul unei dulcege
sinucideri spirituale, generale şi absurde - al cărei prolog a fost semnat de ―prea inteligenta‖ Liana, cea mefientă atât faţă de
creaţia divină (―Pe buzele ei VOPSITE dăinuia un surâs…‖-s.n.), cât şi faţă de ritualul în-fiinţător:‖Nimic…Sunt puţin
emoţionată…Ceremoniile ASTEA…‖-s.n. - dispreţuitorul astea sugerând că totul, în societatea citadin-modernă, nu e decât
convenţie şi ipocrizie, trădând secarea totală, sinucigaşă, a spiritualităţii-atitudine-discernământ . Astfel, Cetatea Modernă
debilitează atât de mult sensul vieţii şi morţii, încât sinuciderea Lianei cu somnifere (dezertarea, laşă, din viaţa reală), după ce
se înjosise, îndelung şi penibil, faţă de cel ce-i înşelase sentimentele - capătă mai curând aura ironiei absurde, decât a
tragismului.
Pentru re-spiritualizare, mediul citadin are nevoie de DINAMICII-zeităţile mistic-masculine, amintind, iarăşi, de
Călăreţii Gemeni Zalmoxieni şi de o Sfântă Treime Înfiinţătoare - despre care vorbeşte Dolinescu, în romanul Gorila: cel
puţin trei generaţii de făpturi clar-hominide - regresate benefic-spiritual, către originaritatea MASCULINITĂŢII
SPIRITUALE, manifestată prin DREPTATE, CURĂŢENIE, DEMNITATE.
Este şi motivul pentru care romanul Crăişorul Horia este dominat, obsesiv, de SIMBOLUL ŞI IMAGINEA
CRUCII LUI HRISTOS: căutarea Dreptăţii-Reechilibrare cosmică, prin reiterarea Principiului Masculin, în Neamul
Românesc - şi autosacrificiul de tip cristic, desăvârşit oferit şi atotizbăvitor, pentru relevarea eternă, în planul misticii
existenţial-etnice, a obiectului luptei metafizice. ―Oastea albă‖ este condusă, efectiv, de Principiul Masculin-Cristic - căci în
fruntea ei (avându-l pe Horia-Hristos prim şi drept-următor) este CRUCEA GALBENĂ-SOLARĂ, care porneşte poporul
―rebeliei‖-violenţei metafizice re-înfiinţătoare - către originea sa demiurgică, PRIMA ZI A CREAŢIEI: ―Horia(…) pică
într-o seară, fără veste, la casa lui Crişan, aducând şi o CRUCE GALBENĂ (s.n.) împodobită frumos, care să slujească
drept steag în lupta ce are să pornească. ERA CHIAR ZI DE LUNI‖( s.n.).
Originea Crucii Mari-Steag - este în Crucea-Simbol Esoteric (crucea densificată-condensată în nevăzutul nocturn al
traistei lui Horia - iarăşi, simbol germinativ-spiritual), care poartă pe ea chipul însuşi Monarhului Lumii, Monarhului Ascuns
- şi n-au dreptul s-o vadă decât iniţiaţii de taină: ―Cu mare băgare de seamă mai scoase din traistă o cruce mică aurită, cu
chipul împăratului Iosif37 şi o carte sfântă în trei limbi, legată în piele roşie şi cu dungi de aur pese tot‖. Este Cartea
Destinului Lumii - sau Cartea Paradisului-Izbăvire-Împlinire - călăuză prin cele Trei Lumi. Prin izbânda martirică întru
Cruce şi Cartea-Călăuză-prin-Lumile-Lui-Dumnezeu - Horia(Hristosul Neamului, dar şi Sinecdocă a Crucii-Roată!38) devine
, în momentul suirii Golgotei (Roată Solară şi de Sânge) de la Alba Iulia, negrăbitul şi demnul confident al lui DumnezeuAltarul :‖Sărută crucea, se închină, sărută şi mâna preotului şi zise : -Doamne, iartă-mă şi ajută-mă! Apoi urcă pe estradă
fără şovăire, cu capul sus, liniştit, parc-ar fi mers la cuminecătură‖. Iată-l pe Supraomul Benefic - Eroul-Sinecdocă a
Neamului Înfiinţat-Remasculinizat: ―Un om?…Mai mult decât un om!- zise maiorul cu ochii umezi‖.
Ecouri ale acestei hierofanii din mai târziul Crăişor Horia se află şi în unele pasaje din romanul Ion. În evoluţia sa
spirituală, Titu Herdelea39 ajunge şi la stadiul de vizionar. După ce vede şi aude ţipetele isterice ale învăţătorului ungur din
şcoală:‖Numai ungureşte!…Ungureşte!…Trebuie ungureşte!…Ungureşte!…‖ - Titu are două viziuni, ambele ţinând de
violenţa metafizică, restauratoare a Masculinităţii Neamului Românesc:
a-prima este discursivă: ―O cetate încercuită de o oştire desculţă!(…)Mulţimea noastră înaintează mereu…Zidurile
lor meşteşugite se clatină şi se fărâmiţesc îndată ce le atinge suflarea vieţii noastre încătuşate…Stăpânii tremură în faţa
slugilor!Slugile! Noi suntem slugile!Al lor este trecutul, al nostru este viitorul!…‖ Aceeaşi ―Cetate‖ a Blestemului
Complacerii în Feminitate Opresivă, ca blocare în trecut-neînţelegere, obturare a sacralului - ca şi cetăţile din Crăişorul Horia
(cu centrul în cetatea care TREBUIE să redevină, prin martirajul autosacrificial-cristc - ALBĂ: Alba Iulia);
b- a doua este un vis nocturn, ―cu ochii mari, înlăcrimaţi‖: „Iată-l în Cluj(…)Pretutindeni numai grai
românesc…(…)Parcă toată lumea vorbeşte<<ca-n ţară>>!(…)Firmele magazinelor , străzile, şcolile, autorităţile…tot, tot e
românesc…Statuia lui Matei Corvin zâmbeşte către trecători şi le zice: <<Aşa-i c-a venit ceasul dreptăţii?>>‖. MartirulHristos Înviat este însuşi Logos-ul Românesc. Iar identificarea Ceasului Învierii cu Ceasul Dreptăţii, ca manifestare plenară a
violenţei metafizice restauratoare de Spirit este cea din Crăişorul Horia.
Dar mai există o a treia viziune, de data aceasta transferată, dinspre Titu Herdelea, asupra unui fost renegat român ―băiatul unui ţăran cărăuş din Armadia‖ - învăţătorul Zăgreanu, înfocat ―ungurist‖, pân-atunci - reconvertit la Logos
Românesc şi(cum altfel?) la Ortodoxie=Calea Drept-Spirituală. În finalul romanului, Zăgreanu-Apostatul se căieşte, mut şi
-Ne referim la afirmaţia unui critic român, că lui Rebreanu îi lipsea numai toga, pentru a întruchipa un senator roman…
-Iosif - simbolul eternului logodnic al Mariei Veşnic Fecioara , logodnic al Lumii Tatălui .
-În definitiv, şi romanul Răscoala, prin “moderna‖ Roată a dinamismului istoriei - TRENUL (începutul şi sfârţitul romanului) - sugerează autosacrificiul
DINAMICILOR, pentru izbăvirea-masculinizarea Neamului…Grigore Iuga din final este simbolul masculinizatului mistic - în opoziţie cu existenţa-discurs
inert, a etern-placentarului Rogojinaru. Cavalerii Albi există - la fel şi Vodă-Monarhul Ascuns, cel etern-favorabil ţăranilor…
39
-Titu Herdelea este un alter ego vagant al lui Ion al Glanetaşului: Ion al Orfismului interior, Ion-Anteu, găsitor al Centrului Cosmico-Spiritual Identitar - îl
are ca paredru profund uman, etern căutător şi ne-găsitor al Centrului Spiritual, pe Titu.
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37
38

89

deplin, în faţa BISERICII BIRUITOARE ÎNTRU LUMINĂ şi a CRUCII-TROIŢĂ, lepădându-se de Satana-Râpa Trădării:
‖La Râpele Dracului, bătrânii întoarseră capul. Pripasul de-abia îşi mai arăta câteva case. Doar turnul bisericii noi,
strălucitor , se înălţa ca un cap biruitor. Zăgreanu însă era tot în drum, în faţa crucii, cu capul gol şi, cum stătea acolo aşa ,
parcă făcea un jurământ mare‖. Ca şi reconvertitul Ursu Uibaru, din Crăişorul Horia, care, ulterior reconvertirii, se oferă
deplin martiriului pentru Dreptatea Remasculinizatoare de Neam - şi Zăgreanu, după modelul evanghelic al lui DismasTâlharul Pocăit, îşi identifică propriul CAP cu CAPUL BIRUITOR AL LUI HRISTOS-BISERICA.
Vom încheia cu două dintre cele mai cunoscute cazuri de reconvertire întru Masculinitatea Neamului: cazul Apostol
Bologa, din romanul Pădurea spânzuraţilor - şi cazul Puiu Faranga, din romanul Ciuleandra:
a- cazul Puiu Faranga trebuie văzut ca o reconvertire întru OM, prin regresie mitico-magică: dinspre frivolitatea
criminală a societăţii-Cetăţii moderne, aritmice, ajunsă la infarct - spre originaritatea ritmică, spre Inima Cosmică a Neamului
(violent-gâfâit metafizic) - Logos şi Dans - simbolizat prin dansul esenţial, vital românesc - Ciuleandra. Către tată, se aude
discursul izmenit, în franceză - a se vedea şi avertismentul auctorial, prin litere italice(discurs ca simbol al parodiei-existenţă
a Cetăţii Moderne, cu adevărat alienat-dementă, care s-a înstrăinat de Logos-ul Originar-Divin: ―C'est Ciuleandra, Vous
savez?(…)Et puis c'est très amusant…oui…très…‖) - dar Puiu MOARE, în sensul mitic - adică renaşte întru
NEOSTENEALA DIVINĂ, ca OM - din fosta Gorilă… - recăpătând Ritmul Inimii-Centrului Cosmic, de care acum
aparţine iar, integral, sub masca nebuniei sacre:‖De alături, se auzeau paşii lui Puiu, neosteniţi, într-un ritm săltăreţ,
stimulaţi de o melodie găfâită, ca respiraţia unui bolnav pe moarte‖;
b-cazul Apostol Bologa e mult mai complex, dar, în genere, cunoscut. Apostolul a fost, întâi, Apostat. Apostat faţă de
Cruce şi Inocenţă. Şi-a trădat Viziunea-Misiunea - revelate în copilărie, în faţa Altarului: CRUCEA DE AUR, Crucea
Luminii Izbăvitoare-Biruitoare: ―(…)pe urmă însă rămase numai crucea aurită, sus, parc-ar fi plutit în văzduh(…)se
deschise deodată cerul şi, dintr-o depărtare nesfârşită şi totuşi atât de aproape ca şi cum ar fi fost chiar în sufletul lui, apăru
o perdea de nouraşi albi, în mijlocul cărora strălucea faţa lui Dumnezeu ca o lumină de aur, înfricoşătoare şi în acelaşi
timp mângâietoare ca o sărutare de mamă…[din nou, obsesia Mumei Cosmice, alăturată, până la identificare, Originii
Mântuitoare] Din strălucirea dumnezeiască însă se limpezea o privire vie, infinit de blândă şi de măreaţă, care parcă
pătrundea în toate adâncurile şi ascunzişurile…Arătarea aceasta a durat numai o clipă şi a fost atât de nemărginit de dulce,
că inima lui Apostol şi-a oprit bătăile, iar ochii i s-au umplut de o lucire stranie, bolnavă. Totuşi, sufletul îi era atât de plin
de fericire, că ar fi fost bucuros să moară atunci acolo, privind minunea dumnezeiască…‖
Voind să-şi sfideze destinul şi identitatea (este Fiul biblo-evanghelic, al lui Iosif şi al Mariei - dar şi Fiul Logosului Neamului Românesc - trăgându-se din crăişori, din apropiaţi ai lui Horia, respectiv Avram Iancu!)- ajuns adolescent,
Bologa se ascunde de Dumnezeu sub uniforma de paradă a Războinicului Fals. Apoi, se ascunde de Logos-ul Divin, în spatele
Falsului Logos - ―datoria‖ faţă de criminali, faţă de ucigaşii războiului metafizic, prin perversul şi alienantul de esenţe război
fizic. Dar ―Dumnezeu nu doarme‖, nici în cer şi nici în om - şi, paradoxal, tocmai când să ucidă lumina fizică(a reflectorului
rusesc) - lumina fizică se re-converteşte în lumină spirituală, interiorizată definitiv( sub semnul Fecioarei Cosmice): ―boala de
moarte‖, care-l reconverteşte pe Puiu Faranga 40: ―În fundul sufletului, însă, simţea clar cum pâlpâie dragostea de lumină,
blândă, mângâietoare(…).În loc de răspuns, în suflet îi răsări deodată lumina albă pe care o gâtuise adineaori, strălucind
ca un far într-o depărtare imensă. (…)Lumina îi înăbuşi întrebările şi-i linişti inima, ca şi cum i-ar fi deschis o cale dreaptă,
netedă, într-un ţinut sălbatec şi neumblat(…). Acuma era sigur că mai curând se va pune de-a curmezişul soartei, decât săşi mai pângărească sufletul, fiindcă în suflet, în lumină i se călea mântuirea…‖ Departe de ―a se pune de-a curmezişul
soartei‖ - abia acum Apostatul devine Apostol, confirmându-şi soarta, ca predestinare (reîntâlnim ideile metempsihotice din
Adam şi Eva). Intrând în Casa Morţii (se logodeşte cu Fata Morţii, fata groparului Vidor), Apostol intră, de fapt, în labirintul
re-iniţierii, de fapt, al re-naşterii spirituale-Învierii. De aceea, TREBUIE să trecă pe la poarta balaurului-demon, Paznicul
Tainelor Divine - Deţinătorul Vergelei-Smicelei din Copacul Paradisului: locotenentul-grănicer simbolic Varga (calitativ
ungur, precum cei supuşi botezului-reconvertirii, în Crăişorul Horia). Şi astfel, începe regresia către originarul autentic, spre
identitatea cea adevărată - odiseea APOSTOLULUI-VESTITOR AL LUMINII (şi, implicit, ca în cazul lui HansAdeodatus ori Horia: vestirea Lumii Acesteia - ca Început al Sfârşitului) - odiseea spiritului eliberat spre ―strălucirea
cerească‖ a Izbânzii-Învierii, a recuperării paradisiace - aducând aminte de Hritosul-Luciferul-Luceafărul eminescian, cel
autosacrificat pentru izbânda cosmică a ANDROGINULUI SOLAR-PARADISIAC: ―Drept în faţă, lucea tainic luceafărul ,
vestind răsăritul soarelui. Apostol îşi potrivi singur ştreangul, cu ochii însetaţi de lumina răsăritului. Pământul i se smulse
de sub picioare. Îşi simţi trupul atârnând ca o povară. Privirile însă îi zburau, nerăbdătoare, spre strălucirea cerească, în
vreme ce în urechi i se stingea glasul preotului:- Primeşte, Doamne, pe robul tău Apostol…Apostol…Apostol…‖ De
observat triada reconfirmării apostolice - aducând aminte de triada reconfirmării apostolice a fostului lepădat-apostat Petru, pe
care Hristos îl obligă să-şi repete de trei ori DA-ul iubirii - după ce pronunţase de trei ori NU-ul apostaziei…
Personajele centrale ale romanelor lui Rebreanu nu sunt, neapărat, Fericiţii - ci Căutătorii. Şi, deseori, Aflătorii de
Absolut-Adevăr. Cei care, o viaţă-existenţă întreagă, aparent, vagabondează - în ascuns, însă, se pregătesc pentru Revelaţia care, totdeauna (după calitatea râvnei spirituale a fiecăruia), vine, ca la Dismas, în ultima clipă; alteori, nu se-arată nimic.
Unele dintre personajele rebreniene, Cavaleri ai Ultimei Clipe - pot fi numite Cuceritorii lui Rebreanu în Absolut - dar
-De observat că ambii, şi Faranga şi Apostol, aparţin, formal, mediului urban - dar Apostol este din Parva (cea mică!) - trimitere către zicala biblică despre
―cei din urmă, care vor fi cei dintâi‖…Iar prin regresie mitic-spirituală, spre originile sacre, APOSTOL devine CRĂIŞOR! (prof. dr. Adrian Botez)
40
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toţi, născuţi de Cetate ori Sat - devin Ţăranii-Iniţiaţii-Iluminaţii : Ion e Napoleonul-Ţăran asupra Pământului, Horia este
Robespierre-ul-Ţăran, orăşeanul Apostol devine Răstignitul-Ţăranul Luminii, orăşeanul Puiu Faranga devine ŢăranulDansator al Ritmului Cosmic; chiar Solomia devine, întrucâtva, Ţăranca-Dobânditoare a Uitării Nirvanice. Iar Toma Novac redevine Novacul - Ţăranul-Titan Cosmic al Iubirii: un Adeodatus al Mariei-Héléne - Muma Focului Cosmic.
Rebreanu, alături de autorul Baltagului, modifică radical datele scrierii şi citirii romanului românesc: de la RebreanuSadoveanu încoace, nimic epic nu mai poate să rămână doar epic, dacă nu conţine şi germenii lirismului mitologic. Nimic nu
mai este ―poveste gratuită‖ - deci nu mai poate fi citită ―liniştit‖, dacă nu deţii cheile Cetăţii Sacre a Tuturor Poveştilor. A
tuturor gândurilor şi râvnelor, nemăsurat de adânci, ale Omului. Cu alte cuvinte - romanul redevine Cartea Cărţilor BIBLIA - în cel mai general şi profund sens. (De fapt, nimic nou sub soare: tot aşa erau construite epopeile antice şi
medievale...). Iar cititorul este silit să se transfigureze într-un devot - mai domestic sau mai sălbatic, în funcţie de gradul său de
Iniţiere Spirituală, într-o nouă epocă de evoluţie spirituală terestră: EPOCA MIHAELICĂ, a Schimbărilor Spirituale Radicale!
Aceasta este, în opinia noastră, ―modernitatea‖ autentică, de esenţă esoterică, de care poate fi ―învinuit‖ Liviu Rebreanu.
Dimpreună cu ceilalţi Doi Magi interbelici…Sadoveanu şi Mircea Eliade!
prof. dr. Adrian Botez
***

aniversare vasile voiculescu
VASILE VOICULESCU 130 (…1884-2014)
(1884-1963)
V. VOICULESCU (pseudonimul lui Vasile Voiculescu, n. 27 noiembrie 1884, Pârscov,
Buzău, România - d. 26 aprilie 1963, Bucureşti, România) a fost un scriitor şi medic român. În
domeniul literar s-a distins ca poet, prozator, dramaturg.
Vasile Voiculescu s-a născut în comuna Pârscov, judeţul Buzău, ca fiu al lui Costache Voicu (ulterior
scriitorul luand numele de Voiculescu), gospodar cu stare, şi al Sultanei (născută Hagiu), fiica unui
negustor. Şcoala a început-o în satul Pleşcoi, Buzău în 1890. Cursul primar l-a absolvit la Buzău. A
urmat studii liceale la Liceul „Alexandru Hâjdeu‖ şi apoi la Liceul Gheorghe Lazăr din Bucureşti.
Preocupat de materialism, pozitivism şi evoluţionism, îi citeşte pe Littré Claude Bernard, Auguste
Comte, Darwin şi Spencer. Studiază opera lui Wundt, Harald Høffding, Pierre Janet şi W. James, fiind atras de psihopatologie
şi psihofizică.
Studiile universitare le-a început la Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti (1902 - 1903) şi le-a continuat la Facultatea
de Medicină, în 1903. Doctoratul în medicină l-a obţinut în 1910.
S-a căsătorit cu Maria Mittescu, studentă la medicină, cunoscută din satul său natal, Pârscov. I-a dedicat poezii şi scrisori de
dragoste. Voiculescu a debutat în Convorbiri literare (1912). A practicat medicina la ţară. În timpul Primului Război Mondial a
fost medic militar la Bârlad, unde a participat la serile culturale ale lui Vlahuţă. Editorial, a debutat cu volumul Poezii (1916).
Din acelaşi an a colaborat la Flacăra lui C. Banu, la recomandarea lui Macedonski. A primit Premiul Academiei pentru
volumul Din ţara zimbrului şi alte poezii (1918).
A fost membru titular al Academiei de Ştiinţe din România începând cu 21 decembrie 1935[1].
El a decedat în anul 1963. La Pârscov există „Casa Memorială Vasile Voiculescu‖.
POETUL, DRAMATURGUL ŞI PROZATORUL
Începuturile poetice ale lui Vasile Voiculescu au stat sub influenţa poeziei lui Vasile Alecsandri, Alexandru Vlahuţă, George
Coşbuc. Lirica sa din perioada interbelică se distinge prin puternice accente religioase, generate de convingerea că există
Dumnezeu. Ea se înscrie în curentul tradiţionalismului interbelic, care se va transforma în poezia gândiristă. Înclinaţia spre
teluric şi elementar, spre sentimentul religios, este transpusă în simboluri şi alegorii. Apar treptat semnele expresionismului:
tumultul vieţii pulsând în vegetaţia din jur, sufletul devine spaţiul unor frământări ca în pragul apocalipsului. Temele religioase
preferate sunt Naşterea, venirea Magilor, moartea Mântuitorului. În volumul Poeme cu îngeri sunt foarte multe prezenţe
angelice, întreg universul poetic e cuprins de această hierofanie.
Devine medic şi doctor în medicină la Bucureşti, ţine la radio o serie de conferinţe de medicină pentru ţărani (emisiuni
renumite), dar pasiunea pentru scris se amplifică. A scris şi povestiri fantastice. În proză îi apar postum Capul de zimbru,
Ultimul Berevoi, ambele volume de povestiri; romanul Zahei orbul şi Teatru, unele dintre povestiri au fost scrise în perioada
când a fost exclus din viaţa literară, iar din dramaturgie între altele: Duhul pământului, Demiurgul, Gimnastică sentimentală,
Pribeaga.
În 1941 i-a fost conferit Premiul Naţional de poezie.
MATURITATEA ŞI BĂTRÂNEŢEA
A fost timp de patru ani deţinut politic în închisorile comuniste (1958 - 1962). A fost condamnat din eroare judiciară alături de
alţi membri sau colaboratori ai Rugului Aprins (Sandu Tudor, Sofian Boghiu, Dumitru Stăniloae, Benedict Ghiuş, Alexandru
Mironescu, Adrian Făgeţeanu, Roman Braga etc.)
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Poetul român care, după 1948, a suferit cumplit pentru convingerile sale democratice, devenind deţinut la vârsta de 74 de ani, şi
luându-i-se dreptul de a publica, a lăsat o operă literară de mare rafinament artistic, [judecată de valoare] din care fac parte şi „Ultimele
sonete închipuite ale lui Shakespeare ...‖. Creaţiile au fost elaborate între 1954 - 1958. Cele 90 de sonete sunt o monografie
închinată "paradisului şi infernului iubirii", conform criticului Ovid S. Crohmălniceanu.
În închisoare s-a îmbolnăvit de cancer şi a murit doborât de boală în noaptea de 25 spre 26 aprilie 1963, în locuinţa sa din
Bucureşti (strada Dr. Staicovici nr. 34).
Recunoaştere postumă
În 1993 Vasile Voiculescu a fost ales post-mortem membru al Academiei Române.
POEZIE
-Poezii, Bucureşti, Editura pentru literatură, 1964;
-Din ţara zimbrului, Bârlad (1918)
-Pârga, Editura Cartea românească, (1921)
-Poeme cu îngeri, Editura Cartea Vremii, (1927)
-Destin, Editura Cartea românească, (1933)
-Urcuş (poeme), Fundaţia pentru literatură şi artă, (1937)
-Întrezăriri (poeme), Fundaţia pentru literatură şi artă, (1939)
-Ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare în traducere imaginară de Vasile Voiculescu, Bucureşti, Editura pentru
literatură, (1964).
PROZĂ
-Capul de zimbru, nuvele postume, 1966
-Ultimul berevoi, nuvele postume, 1966
Zahei orbul, roman elaborat intre 1947- 1958 dar publicat postum, 1966
DRAMATURGIE
-volumul Duhul pământului, conţinea piesele Umbra şi Fata ursului
-Demiurgul, 1943
-Gimnastică sentimentală, 1972
-Pribeaga
***

POEME VOICULESCIENE
RUGĂCIUNEA
Ceresc bumerang al sufletelor noastre,
Fulger ţintit de inimă spre Dumnezeu,
Tu, rugăciune, biruitoare mereu
Peste orice înfrângeri, orice dezastre

Străbaţi genuni, la Domnul te sui
Şi de-L atingi te întorci îndată
Înapoi la cei ce te-au trimis, încărcată
De toate bogăţiile milelor Lui.
***

DE PROFUNDIS
Am căzut, fiindcă m-ai smuls Tu din Tine,
Pentru că m-ai svârlit am căzut...
Aşa strigă toată eternitatea din mine.
Umple-mă cu păcat, umple-mă cu ruşine,
Sfânt am fost, sfânt rămân, ca la început,
Vina mea s-a iscat în lut.

Eu, a patra-ţi ipostază, ţip din ruine:
Cine, Doamne, mă va pune la loc? Cine?
Nu dragoste, nu milă, nu iertare,
Vreau dumnezeiasca mea stare,
Dă-mi-o, dă-mi înapoi ceea ce am avut,
Întregeşte-mă şi întregeşte-te Doamne iar cu mine.

***
PE DECINDEA DUNĂRII
Pe decindea
Dunării, la vale,
Printre triste mirişti cu ciulini,
Trece-n baltă, legănat agale,
Un chervan cu coviltir de rogojini.

Şi slomnesc un fel de doin-a lor.
Omul stă cu capul gol şi mână, înfundat în maldărul din
car;
Şi-aţipit, cu jordia în mână,
Se tot duce drum fără hotar.

În tot câmpul nici un fir nu-i verde,
Mişcă vântul albe colilii,
Drumul lung în zări pustii se pierde
Sub un cer de mari melancolii.

Cât un urs, întins, el dormitează
Peste sarica din patru piei de oi,
Numai ghioaga aprigă-l veghează,
Ghintuită cu alămuri noi.

Boii moi se lasă pe tânjeală,
Grebenele roase-i dor,
Osiile gem cu-ncetineală

Când deschide ochii, vultureşte,
Peste roata zărilor năprui,
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Inima-i se umple-n piept şi-i creşte,
Parcă şesul, tot, ar fi moşia lui.

Cântă căruţaşul cătinel
Şi, treziţi, cu el odată cântă sciţii
Ce-au trecut cândva prin stepă, ca şi el!

„Foaie verde firul peliniţii"
selecţie informaţii biografice şi texte literare: prof. dr. Adrian Botez
***

şezători cu octavian goga…
ŞEZĂTORILE ORGANIZATE DE OCTAVIAN GOGA LA
RĂŞINARI
O fotografie din satul Ruszt, comitatul Sopron (fost Oedenburg) din Ungaria, datând din 20
noiembrie 1916, găsită în vrafurile prăfuite lăsate de străbunii familiei noastre, ne-a dat imboldul de
aducere aminte a luptei intelectualităţii româneşti din Ardeal contra măsurilor draconice de
maghiarizare forţată a populaţiei româneşti, cât şi pregătirea populaţiei în ajunul primului război
mondial, pentru marea unire din 1918.
Din mărturisirile tatălui meu, Valeriu Popovici, născut în Gura Rîului în 1889 (anul otrăvirii şi morţii marelui nostru poet şi
patriot, Mihail Eminescu), Octavian Goga organiza la începutul secolului al 20 lea « şezători » la Răşinari cu participarea
intelectualităţii din împrejurimi, preoţi, învăţători, notari, negustori, cât şi a unor scri-itori, Coşbuc, Slavici ş.a. La aceste
« şezători » preoţii din împrejurimi aduceau cu ei copii cu voci melodioase şi cu talent la cîntece, care ştiau pe de rost toate
cîntecele patriotice pe versuri populare cât şi pe versurile poeţilor noştri. Bunicul meu, Valeriu Popovici preot în comuna Sibiel
îl lua cu el la Răşinari şi pe tatăl meu care avea voce şi talent la cîntat şi care mi-a mărturisit toate cele pe care vi le expun în
aceste rînduri.
Scopul acestor « şezători » mascate era ca Octavian Goga, care primea directive din Vechiul Regat – sau chiar el făcea
deplasări peste munţi – să le împărtăşească participanţilor şi aceştia, la rîndul lor să le difuzeze fruntaşilor din satele lor. Corul
copiilor avea rolul să acopere vocile şoptite din camera unde se desfăşurau şedinţele secrete, iar jandarmii şi organele de securitate maghiară, un fel de NBIH-işti de astăzi, vegheau afară, curioşi să afle ce
se instigă înăuntru. Ca şi în perioada comunistă la noi, încă de pe acea vreme, Securitatea ma-ghiară cerea o autorizaţie pentru
orice întrunire publică. De aceea se căuta să se invoace pentru autorizare o săr-bătoare religiosă, cele naţionale fiind interzise.
Vocile armonioase ale coralei acopereau şoaptele participanţilor la şedintele secrete ale « şezătorilor ». Nimic din cele discutate
la aceste şedinţe secrete n-a respirat în afară, corala şi ea n-auzea nimic, iar patrioţii noştri, chiar dacă au fost interpelaţi apoi, nau divulgat nimic.
Cu cît se apropia primul război mondial, aceste şezători s-au intensificat dar, odată cu declanşarea războiului ele au încetat.
Tatăl meu, de frica represiunilor maghiare s-a refugiat în Vechiul Regat în ajunul războiului.
În momentul intrării României în război de partea Antantei în 1916, Securitatea maghiară a recurs la ares-tarea tuturor
complotiştilor, participanţii la « şezători », persoane mature, chiar şi tineri din întregul Ardeal.
Pe unii dintre ei, printre care şi bunicul meu, preotul Valeriu Popovici din Sibiel cît şi pe mama lui Octavian Goga – poetul
fugise încă de la începutul războiului în Vechiul Regat – au fost arestaţi şi duşi sub excortă în Ungaria de astăzi, în satul Kuszt,
comitatul Şopron, unde au fost încartiruiţi în casa unui sas înstărit, Rudolf Hölzl.
Odată cu înaintarea trupelor române în Ungaria, patrioţii români au fost eliberaţi din lagărul şi « pensiunea Hölzl » şi trimişi
cu trenul la casele lor din Ardeal.
Alăturat vă înfăţisez lista şi fotografia «exilaţilor politici» luată la sosirea lor în lagărul pensiune Hölzl, în noiembrie 1916,
fotografie care mi-a fost înmânată de către verişoara mea Veronica Roajdă din Sibiu, cu numele fiecăruia, funcţia sau meseria şi
locul lor de reşedintă. Ordinea persoanelor am scris-o după străvechea tradiţie cultică română, anul «facerii lumii» la noi
românii, sau de când fiinţam scriptic ca stat fiind 5508 î. Hr., începând de jos în sus şi de la dreapta spre stânga, aşa cum s-a
descifrat şi tăbliţa rotundă de la Tărtăria, datată din 5500 î. Hr. şi Rahonczi Codex². Acest an ar corespunde şi cu anul 5600
î.Hr. pe care l-au stabilit doi geofi-zicieni americani William Ryan şi Walter Pitman în cartea Noah’s flood ca fiind ruperea
barierii de stânci de la Bosfor şi revărsarea apelor Mediteranei în fostul lac de apă dulce care exista înainte, creând Marea
Neagră de astăzi.
1-George LERIC, econom din TROAŞ , comitatul ARAD
2-Eremia DONCĂŞ, neguţător din Răşinari, comit. SIBIU
3-Toma DOICAN, preot greco-ortodox, Sebeşul Inferior, comit. SIBIU
4-Secstil Marcu MĂCELARIU, şcolar în cl. IIa la gimnaziu, Mercurea, comit. SIBIU
5-Dumitru ROMAN, învăţător pensionat, Marina Radna, comit. ARAD
6-Sergiu MEDIAN, presbiter greco-ortodox, Szászbes, comit. SIBIU
7-Marioara MORUŞCA născ. BĂLAN, preoteasă, Şeica Mare – Nagykükülö
8-Aurelia GOGA (mama poetului Octavian GOGA) preoteasă, vaduvă, Răşinari, comit.SIBIU
9-Agnes Dr. George MĂCELARIU, Mercurea, comit. SIBIU
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10Ioan SIMU, presbiter geco-catolic, Szászbes, comit. SIBIU
11-Iosif OCNEAN, preot greco-ortodox, Soborşin, comit. ARAD
12-GeorgeMOLDOVAN, neguţător, Alsákönes, comit. ARAD
13-Frida HÖLZL, copila lui Rudolf HÖLZL – gazda « Cazinei » internaţilor din RUSZT
14-Ilarion BOGZA, învăţător, director de şcoală de stat, în pensiune din Borgoprund Besztersze-NASZOD
15-Ilie BEU, preot gr. ortodox în Apoldul Mic, comit. SIBIU
16-Dr. Sebastian STANCA, preot gr. ortodox în Szaszebes, comit. SIBIU
17-Pavel MURĂŞAN, hotelier Besztereze, comit. BESZTEREZE-NASZÁD
18-Iacob CHIFA, preot greco-ortodox în Meszöszopor, KOLOZS
19-Dr. Sabin DAN, avocat în Buteni comit. ARAD
20-Vincenţiu PANDREA, preot greco-catolic, Aranykut Kolozs
21-Ioan POPENCIU, preot greco-catolic, Balozstelke Kiskükülo
22-Ioan RADU, neguţător SIBIU
23-Valeriu POPOVICI, preot greco-ortodox, Sibiel, comit. SIBIU
24-Zaharia CUPĂRESCU, proprietar, Solymosvár, comit. ARAD
Notă
Denumirile localităţilor au fost date după
maghiarizarea lor, operaţie care s-a derulat progresiv
din anul 1867, anul alipirii Transilvaniei la Ungaria.
Alipirea Transilvaniei la Ungaria în sec. al XI-lea
cum afirmă istoriografia maghiară este un
neadevăr istoric, capcană în care au căzut, din
păcate şi o serie de istorici români şi, din
nefericire, mediatizată în toate dicţionarele şi
enciclopediile române şi străine!
Din statistica rezidenţilor din lagărul din Kuszt de
mai sus se observă că jumătate din ei erau preoţi,
presbiteri sau soţii văduve de preoţi, preoţii
reprezentând clasa intelectuală cea mai numeroasă
care s-a învestit pentru pregătirea actului unirii de
la 1 decembrie 1918. Altă constatare este că, în căminul caselor preoţeşti, preotesele purtau stindardul patriotismului românesc,
alături de soţii lor şi chiar văduvele contribuiau la transmiterea ştirilor care trebuiau difuzate în satele din împrejurimi.
Solidaritatea românească se adevereşte şi prin participarea activă la făurirea actului de la 1 decembrie 1918 a
preoţilor români romano-catolici (uniaţi), având parohii în Ungaria de astăzi, sate întregi româneşti găsindu-se între
România de astăzi şi Tisa !
***

românia: vatra europei
ROMÂNIA ESTE VATRA EUROPEI ŞI A LUMII!!!
“Un mare savant german, Harald Haarmann, specialist în istorie culturală, arheomitologie, istoria scrisului, evoluţia limbii
şi istoria religiilor, autor a 40 de cărţi traduse în diverse limbi de circulaţie internaţională, editor şi co-editor a 20 de
antologii, face o declaraţie de mare importanţă pentru noi, rezultat al cercetărilor sale. El spune că cea mai veche scriere
din lume e cea de la Tărtăria – România şi că Civilizaţia Danubiană este PRIMA MARE CIVILIZAŢIE DIN ISTORIE,
MAI VECHE CU MII DE ANI DECÂT CEA SUMERIANĂ (considerată încă leagănul civilizaţiei).
Rezultatul cercetărilor sale sunt prezentate într-un film documentar numit Civilizaţia Danubiană (Danube Civilization)”.
Fără îndoială că această perspectivă dată de un savant german, premiat de instituţiile europene, pentru contribuţiile sale
ştiinţifice, membru al Centrului de Cercetare pentru Multiligvism de la Bruxelles, poate să schimbe şi să ―deranjeze‖ , tot ceea
ce se credea ca fiind deja bine stability, în legătură cu istoria străveche a umanităţii.
Desigur, el nu este primul care susţine că spaţiul carpato-danubiano-pontic este locul primelor mari culturi europene. Astfel,
savanta americană de origine lituaniană, Marija Gimbutas, a afirmat ceva asemănător acum mult timp: “România este vatra a
ceea ce am numit Vechea Europă, o entitate culturală cuprinsă între anii 6.500 – 3.500 î.Hr., axată pe o societate
matriarhală, teocratică, paşnică, iubitoare şi creatoare de artă, care a precedat societăţile indo-europene patriarhale de
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luptători din epocile bronzului şi fierului” – cf. ziarul online EFEMERIDE – PASIUNEA MISTERELOR., din 14
Decembrie 2013.
…Aceeaşi idee (de data aceasta, în legătură cu prioritatea, cel puţin europeană, a LIMBII ROMÂNE!) a fost transmisă lumii
terestre şi de către Michael Ledwith, fost consilier al Papei Ioan Paul al II-lea, fost decan al Sf. Petru Diocescan College din
Wexford, fost preşedinte al Conferinţei şefilor de universităţi irlandeze şi fost membru al Biroului de conducere al Conferinţei
Rectorilor Universităţilor Europene (CRE), care face următoarea declaraţie (pe care noi am semnalat-o şi am redat-o integral,
încă din numărul 30 al revistei ―CONTRAATAC‖, Anul XIV/mai 2013!): ―Chiar dacă se ştie că latina este limba oficială a
Bisericii Catolice, precum şi limba Imperiului Roman, iar limba română este o limbă latină, mai puţină lume cunoaşte că
LIMBA ROMÂNĂ, SAU PRECURSOAREA SA, VINE DIN LOCUL DIN CARE SE TRAGE LIMBA LATINĂ, ŞI NU
INVERS. Cu alte cuvinte, NU LIMBA ROMÂNĂ ESTE O LIMBĂ LATINĂ, CI MAI DEGRABĂ LIMBA LATINĂ ESTE
O LIMBĂ ROMÂNEASCĂ. Aşadar, vreau să-i salut pe oamenii din Munţii Bucegi, din Braşov, din Bucureşti. Voi sunteţi
cei care aţi oferit un vehicul minunat lumii occidentale‖ (declaraţie tradusă din limba latină – limbă pe care a folosit-o, în
declaraţia sa, Michael Ledwith) – cf. adevaruldespredaci.ro.
Declaraţia consilierului Vaticanului este făcută, însă, cu peste două secole mai târziu, decât aceea a românului nostru, PETRU
MAIOR: ‖(…)măcar că ne-am deprins a zice că limba română e fiica limbii latinesti, adeca acei corecte, TOTUŞI DACĂ
VOM AVEA A GRĂI OBLU, LIMBA ROMÂNEASCĂ E MUMA LIMBII CEI LATINEŞTI‖ (cf. Petru Maior, Istoria
pentru începutul românilor în Dacia, p 316 - 1812)‖. …Şi, fireşte, declaraţiile acestea spun infinit mai puţin, decât au spus
Nicolae Densuşianu (autorul BIBLIEI ROMÂNO-VALAHILOR – “DACIA PREISTORICĂ”!) şi Mihai Eminescu (elev
al lui N.D. şi iniţiat de către N. Desuşianu!), în veacul al XIX-lea, şi mulţi concetăţeni de-ai noştri, în veacul XX…şi în veacul
XXI… (…Napoleon Săvescu, Geo Stroe, Ion Pachia-Tatomirescu, Adrian Bucurescu, Paul Lazăr Tonciulescu, Viorica
Enăchiuc etc. etc. - …dar cine-i ia în seamă, oare, în Valaho-România de azi,? - …poate, doar, câţiva patrioţi români… - …
atât de puţini, de parcă A FI APARŢINĂTOR AL UNUI POPOR CARE A ÎNTEMEIAT VIAŢA ŞI LIMBA
EUROPEANĂ ŞI TERESTRĂ ar fi o atât de groaznică crimă şi un lucru atât de periculos, încât trebuie închis, TOTUL,
într-o ―sectă”! – care ―sectă‖, fireşte, TREBUIE să fie supusă celei mai crunte, grosolane şi cumplite prigoane!).
Semnalează, selectează, consemnează, comentează: prof. dr. Adrian Botez
***

folclor daco-românesc
ZALMOXIS

BLAJINII/ROHMANII/URICII ŞI „MEMENTO MORI”/”ODIN
ŞI POETUL” - sau: OARE AR FI PUTUT SĂ MOARĂ
ZALMOXIS?!
La 7-8 zile după Sfântul Paşte Ortodox (adică, duminica sau/şi lunea următoare, după Luminata
Duminică a Paştelui Ortodox!) – există o sărbătoare stranie: „Paştele Blajinilor‖ i se spune.
Există, deci, în Tradiţia Ortodoxă (cât despre celelalte forme de creştinism european, din Occident,
ele nu-şi înţeleg propria doctrină, d-apoi să li se mai ceară şi „respectarea Tradiţiei‖?!) sud-est europeană (şi, în primul rând, la
valaho-români!) o problemă extrem de interesantă: cine sunt „blajinii‖ – zişi şi „rohmani‖, sau „urici‖? Dar asupra acestei
probleme, Biserica manifestă o discreţie destul de mare...Să (între)vedem, totuşi!
―Părintele Ioan Herţa, paroh al bisericii <<Sfinţii Arhangheli>> din satul Slobozia Mare, Cahul, ne-a spus că Paştele
Blajinilor este, în primul rând, sărbătoarea închinată celor adormiţi şi de aceea se mai numeşte Paştele celor adormiţi. În
unele localităţi, Paştele Blajinilor se prăznuieşte în Duminica Tomei, în altele - după Săptămâna Luminată. De obicei,
enoriaşii se adună la biserică şi, după Sfânta Liturghie, în sunetele clopotelor, cu steaguri şi lumânări aprinse, se îndreaptă,
împreună cu preotul, spre cimitir, unde se oficiază slujba pentru pomenirea celor adormiţi. În unele localităţi, se practică de
a merge la cimitir cu ouă încondeiate, cozonac, mâncare, unde sunt sfinţite de către preot şi se împart tuturor, în special
celor sărmani şi oropsiţi.
Tot de Paştiele Blajinilor, potrivit părintelui Ioan Herţa, în unele localităţi creştinii merg la cimitir înainte de răsăritul
soarelui, "precum s-au dus mironosiţele la mormântul Mântuitorului nostru, cu miresme şi toate cele pregătite". "La fel, şi
enoriaşii, în zilele de azi, vin la morminte, aprind candele pentru cei adormiţi, tămâind mormintele şi împărţind pomeni
pentru amintirea lor", a spus preotul.
Creştinismul i-a "adoptat" pe Blajini, transformându-i într-o categorie aparte
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Tradiţia sărbătoririi Paştelui Morţilor este legată şi de numele Blajinilor, considerate fiinţe mitice. Potrivit site-ului crestinortodox.ro, credinţele despre blajini sunt multe şi contradictorii. SE SPUNE CĂ BLAJINII AR FI REPREZENTĂRI ALE
OAMENILOR PRIMORDIALI SAU ALE STRĂMOŞILOR, CĂ EI AR FI LUAT PARTE LA FACEREA LUMII ŞI CĂ,
DE ATUNCI, SUSŢIN STÂLPII DE SPRIJIN AI PĂMÂNTULUI. CREŞTINISMUL I-A ADOPTAT,
TRANSFORMÂNDU-I ÎNTR-O CATEGORIE APARTE. AU CALITĂŢI MORALE DEOSEBITE, PRECUM
BUNĂTATEA, BLÂNDEŢEA ŞI SIMPLITATEA, CARE-I FAC ADEVĂRATE MODELE PENTRU OAMENI. EI SUNT
FOARTE BUNI LA SUFLET, CREDINCIOŞI, BLÂNZI ŞI ÎNŢELEPŢI. SE CREDE CĂ BLAJINII SE BUCURĂ
FOARTE MULT DE ACEASTĂ SĂRBĂTOARE ŞI DE LEGĂTURA DINTRE EI ŞI OAMENI, CARE SE MENŢINE
PRIN INTERMEDIUL ACESTUI PRAZNIC” – cf. basarabeni.ro.
Sau: ―Iată ce a spus despre Paştele Blajinilor părintele Valeriu Potoroacă, paroh al bisericii <<Sfântul Pantelemon>>, din
Chişinău, într-un interviu acordat agenţiei Info-Prim Neo:<< Nu există nici o referinţă în Vechiul sau Noul Testament
care ar trimite la vreun eveniment sau la vreo lege, prin care Dumnezeu ar fi lăsat această sărbătoare. (…)Pe parcursul
anului bisericesc sunt stabilite anumite zile pentru pomenirea deosebită a celor răposaţi. Una din aceste zile este Paştele
Blajinilor şi, deoarece nu este rânduită în mod strict canonic, în diferite regiuni ale lumii ortodoxe este ţinută la diferite
date, începând cu luni după Duminica Tomei (8 zile după Paşti) până la Duminica Mare. La unele popoare ortodoxe
această sărbătoare lipseşte. (…)Pe parcursul anului bisericesc sunt stabilite anumite zile pentru pomenirea deosebită a celor
răposaţi. Una din aceste zile este Paştele Blajinilor şi, deoarece nu este rânduită în mod strict canonic, în diferite regiuni ale
lumii ortodoxe, este ţinută la diferite date, începând cu luni după Duminica Tomei (8 zile după Paşti) până la Duminica
Mare. La unele popoare ortodoxe această sărbătoare lipseşte”.
Nicolae Băieşu, doctor în filologie şi etnograf a spus astfel cu privire la originea cuvântului ―blajin‖, într-un articol publicat de
săptămânalul Timpul: <<Denumirea de blajin vine din slavonul BLAJENÎI - blând, bun, cuvios. Conform imaginaţiei
populare, blajinii trăiesc într-o lume îndepărtată, la hotarul între <<lumea asta>> şi <<lumea cealaltă>>, ori aproape de
rai, pe o insulă înconjurată de Apa Sâmbetei. Se zice că blajinii descind din Set – unul din fiii lui Adam. Totodată, se crede
că ei umblă goi, sunt oameni scunzi, buni la suflet, paşnici, înţelepţi şi foarte credincioşi. SE HRĂNESC NUMAI CU
FRUCTE. Bărbaţii se întâlnesc cu femeile doar o dată pe an, timp de câteva zile la Paşti, când SE ÎMPERECHEAZĂ
(PENTRU PROCREARE). Blajinii NU ŞTIU SĂ CALCULEZE TIMPUL, SĂ ŢINĂ SĂRBĂTORI. Semnul că a venit
Paştele este SOSIREA PE APĂ (APA SÂMBETEI) A COJILOR DE OUĂ ROŞII PE CARE CREŞTINII LE ARUNCĂ PE
UNDELE CURGĂTOARE ÎN VINEREA ORI SÂMBĂTA DIN SĂPTĂMÂNA PATIMILOR>>.
Părintele Valeriu Potoroacă susţine, însă, astfel:<<Înţelesul cuvântului «blajin» e clar. Iar în slavonă «blajenâi» înseamnă
«fericit». Cei răposaţi cu adevărat sunt fericiţi în comparaţie cu noi, pentru că ei au trecut în viaţa veşnică «unde nu este
nici durere, nici scârbă, nici suspinare» >> / cf. revista Moldova creştină.
Sau: ―Paştele Blajinilor sau <<Paştele morţilor>>, este ziua în care se face pomenirea la cimitir a tuturor celor dragi care
nu mai sunt printre noi. În această zi se depun ofrande pe morminte, se împart pomeni, se întind mese la cimitir lângă
biserică sau, în unele regiuni, chiar şi în câmp. Se crede că de Paştele Blajinilor sufletele morţilor sunt libere şi pot gusta
din mâncărurile pregătite special pentru ei şi date de pomană.
Paştele Blajinilor se sărbătoreşte în a opta zi după Paşti. Creştinii aduc bucuria Învierii lui Hristos, trăită în Săptămâna
Luminată şi celor adormiţi. Pomenirea celor dragi care nu mai sunt vii trebuie să se facă cu bucurie.
Pentru Paştele Blajinilor se fac pregătiri din timp şi la cimitir şi acasă. Femeile vin la cimitir, curăţă buruienile uscate de pe
morminte şi vopsesc crucile. Acasă roşesc iarăşi ouă, pentru <<Blajini>>.
De obicei, enoriaşii se adună la biserică şi, după Sfânta Liturghie, în sunetele clopotelor, cu steaguri şi lumânări aprinse, se
îndreaptă împreună cu preotul spre cimitir, unde se oficiază slujba pentru pomenirea celor adormiţi. Oamenii merg la
cimitir cu ouă încondeiate, cozonac, mâncare şi vin, iar după ce bucatele sunt sfinţite de către preot se împart tuturor, în
special celor săraci. Se crede că fîrîmiturile care cad din mâncăruri şi vinul care se varsă nu sunt pierdute, ci ajung la cei
care nu mai sunt printre noi‖ – cf. Dorina Garabajiu, Ce semnifică Paştele Blajinilor şi cum se pregătesc moldovenii
pentru pomenirea celor morţi.
Sau: ―Paştele Blajinilor (din prima zi de luni de după săptămâna luminoasă a Paştelui) este una dintre sărbătorile
precreştine, cu origini care se pierd în timp. Se spune că Blajinii sunt chiar primii oameni, moşi-strămoşii, cei care ar fi
participat la facerea lumii. Se mai spune despre blajini că susţin pilonii pe care se sprijină Pământul.
Dincolo însă de legende, mai trebui spus că blajinii au fost adoptaţi de creştinism pentru calităţile lor morale: buni, blânzi,
simpli şi înţelepţi.
Paştele Blajinilor nu este însă doar o metaforă. În această zi se face praznic pentru cei plecaţi în lumea de Apoi, se depun
ofrande pe morminte, se fac pomeni în cimitire, pentru că se spune că de Paştele Blajinilor sufletele morţilor se pot bucura
de mâncărurile pregătite de familii special pentru ei. Paştele Blajinilor mai este cunoscut şi ca Prohoadele, Lunea Morţilor
sau Paştele Morţilor‖– cf. www.etno.ro.
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Şi: ―Paştele sau Paştile Blajinilor este o sărbătoare religioasă, considerată de unii ca fiind creştină, iar de alţii ca fiind o
sărbătoare cu rădăcini păgâne cu influenţe creştine considerabile. Sărbătorită preponderent, în Europa de Sud-Est, această
sărbătoare are la bază pomenirea celor decedaţi, şi anume a rudelor şi prietenilor apropiaţi.
De obicei, Paştele Blajinilor se sărbătoreşte după 7 sau 8 zile de la Paştele propriu-zis, Duminica şi Lunea respectiv.
Ţara unde sărbătoarea ia cea mai mare amploare este Republica Moldova, unde ziua de luni la o săptămână după Paştele
creştin-ortodox este declarată ca fiind zi liberă‖ – cf. Wikipedia.
…Ce concluzii (parţiale, fireşte!) putem trage, în legătură cu atitudinea Bisericii Ortodoxe ―de zid‖ (oficiale), faţă de aceşti
―blajini‖?
În primul rând (şi acesta este un merit foarte important, în raport cu ceea ce s-a întâmplat în Biserica Creştină Romano-Catolică,
în veacuri nu demult trecute!), este de observat că Biserica Ortodoxă nu respinge, categoric, cultul ―blajinilor‖ – ci-l impinge
într-un soi de ―surdină a discreţiei‖. Nu-l respinge nu pentru că i-ar fi ei deosebit de simpatici ―blajinii‖, ba se află şi preoţi
care se cam ―zburlesc‖, cu destul parapon, la acest cult/la această Tradiţie (―Nu există nici o referinţă în Vechiul sau Noul
Testament care ar trimite la vreun eveniment sau la vreo lege, prin care Dumnezeu ar fi lăsat această sărbătoare‖ – zice
preotul Valeriu Potoroacă), dar, se pare că nici nu-i dă mâna să-i ia de rău pe enoriaşi, pentru faptul că ţin această Tradiţie. Şi,
după cum se vede clar, încearcă, prin diplomaţie, să împace şi capra, şi varza, făcând eforturi considerabile, de a-i ―încreştina‖
pe ―blajini‖, aducându-i, cu binişorul, în preajma înţelesurilor şi tâlcuirilor din Sfintelor Scripturi Creştine (―Înţelesul
cuvântului «blajin» e clar. Iar în slavonă «blajenâi» înseamnă «fericit». Cei răposaţi cu adevărat sunt fericiţi în comparaţie
cu noi, pentru că ei au trecut în viaţa veşnică «unde nu este nici durere, nici scârbă, nici suspinare»‖). Oricum, chiar dacă,
vezi bine, constată, şi ea, marea ciudăţenie a acestor ―blajini‖ (în raport cu dogma creştină) şi nepotrivirea lor, integral, cu
tipicul şi mentalitatea cultică creştin-ortodoxă - le caută şi le află, într-o oarecare măsură, trăsături morale, prin care să împace
dogma creştină şi cu Tradiţia ―păgână‖ (―CREŞTINISMUL I-A ADOPTAT, transformându-i într-o categorie aparte. au
calităţi morale deosebite, precum bunătatea, blândeţea şi simplitatea, care-i fac adevărate modele pentru oameni. ei sunt
foarte buni la suflet, credincioşi, blânzi şi înţelepţi. se crede că blajinii se bucură foarte mult de această sărbătoare şi de
legătura dintre ei şi oameni, care se menţine prin intermediul acestui praznic” ‖ – spune Părintele Ioan Herţa) şi să-i şi
adopte (pe ―blajini‖) şi să-i integreze, oarecum, în acest tipic, în lumea duhovnicească creştină: ―Tot de Paştiele Blajinilor,
potrivit părintelui Ioan Herţa, în unele localităţi creştinii merg la cimitir înainte de răsăritul soarelui, "PRECUM S-AU
DUS MIRONOSIŢELE LA MORMÂNTUL MÂNTUITORULUI NOSTRU, CU MIRESME ŞI TOATE CELE
PREGĂTITE" – sau: “(…) enoriaşii se adună la biserică şi, după Sfânta Liturghie, în sunetele clopotelor, cu steaguri şi
lumânări aprinse, se îndreaptă, ÎMPREUNĂ CU PREOTUL, spre cimitir, unde se oficiază slujba pentru pomenirea celor
adormiţi. În unele localităţi, se practică de a merge la cimitir cu ouă încondeiate, cozonac, mâncare, unde sunt sfinţite de
către preot şi se împart tuturor, în special celor sărmani şi oropsiţi”.
…Biserica Ortodoxă a convertit, oarecum, sărbătoarea ―blajinilor/rohmanilor‖, într-un cult al strămoşilor, cult al morţilor –
ceea ce, în sine, nu e deloc rău: ―Paştele Blajinilor sau <<Paştele morţilor>>, este ziua în care se face pomenirea la cimitir a
tuturor celor dragi care nu mai sunt printre noi. În această zi se depun ofrande pe morminte, se împart pomeni, se întind
mese la cimitir lângă biserică sau, în unele regiuni, chiar şi în câmp. Se crede că de Paştele Blajinilor sufletele morţilor sunt
libere şi pot gusta din mâncărurile pregătite special pentru ei şi date de pomană‖.
Ceea ce-a făcut şi ce face Biserica Ortodoxă este un lucru bun, în esenţă. Imediat după aşa-zisa ―cucerire romană‖ a Daciei
(Marea/Suprema Minciună a Istoriei noastre valaho-româneşti!), adică la începutul veacului doi, după Hristos - apăruseră, pe
pământul Daciei, aşa-numitele ―Collegia fabrorum‖, grupări de iniţiaţi în Sacra Tradiţie Eternă – care lucrau pentru
―împăcarea‖ celor două etape ale Duhului religios geto-dacic: etapa zalmoxiană şi etapa creştină – care ar fi însemnat, de fapt,
aflarea şi dezvăluirea miezului de veşnicie şi de sacralitate, comun, din ambele faze ale evoluţiei Duhului religios dacic. Nu
avem date prea multe despre cum au evoluat lucrările acestor ―Collegia fabrorum‖ – dar, ceea ce ştim sigur, este că ele nu şi-au
încetat lucrarea lor de înaltă spiritualitate: în veacul al XIX-lea, Ion Creangă, care făcea parte dintr-o ―sectă/organizaţie secretă
de povestaşi‖ (ne spune Vasile Lovinescu) refuză să adapteze basmele sale, la creştinismul canonic (deşi el era dascăl şi diacon,
pe la diverse biserici ortodoxe din Iaşi!), şi păstrează, în ele, elementele de Tradiţie Eternă şi Sacră, în aşa măsură, încât această
Tradiţie poate fi studiată şi recuperată, parţial, chiar din basmele crengiene (ceea ce se şi străduieşte să facă, nu fără rezultate cu
totul deosebite, esoteristul valaho-român Vasile Lovinescu, în lucrarea ―Creangă şi Creanga de Aur‖!).
E adevărat că Biserica Ortodoxă ―de zid‖ (oficială) încearcă, mai curând, să asimileze şi să ―topească‖, fără prea multă
cumpănire (şi fără prea multă înţelegere, ― dar fără prea multe fasoane‖, cum cred, unii preoţi mai mărginiţi spiritual, că chiar
ar fi cazul!), elementele Tradiţiei Zalmoxiene, în Tradiţia Creştină - fără un discernământ prea rafinat şi fără o cunoaştere
aprofundată şi luminată a adevăratelor ―punţi‖, care, cu adevărat, există şi leagă zalmoxianismul de creştinism (EXISTĂ
ACESTE PUNŢI! – cu mult mai mult, chiar, decât îşi închipuie slujitorii altarului Lui Hristos-Mântuitorul Lumii!). Dar nici
nu se poate afirma că ar fi existat, cândva, vreo prigonire a non-dogmaticei credinţe în ―blajini”! Tot e ceva! – ba, chiar,
Biserica Ortodoxă se poate institui, cu fruntea sus, în model de convieţuire spirituală şi de toleranţă, pentru bisericile
occidentale, din care Sfânta Tradiţie a fost alungată brutal, sau distrusă cu totul! Nivelul Sacru se ―răzbună‖, în felul său
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―dharmic‖ (adică, printr-un mechanism, logic şi legic, de reacţiune spirituală, care apare ignoranţilor drept nivel punitiv: nu,
ci singuri ne pedepsim, atunci când nu respectăm divinitatea din noi!).
…Din păcate, nouă nu ne sună deloc bine cuvântul ―toleranţă‖, atunci când este vorba de problemele Duhului: CEVA ORI
ESTE ADEVĂRAT, ORI NU ESTE! Nu au nevoie de mila nimănui (preot sau mirean), nici Zalmoxis, cum nici
Dumnezeu-Hristos!
…Şi iată ce informaţii, cu totul deosebite de încercările ―pacifiste‖ (iar nu profund înţelegătoare!) ale Bisericii Ortodoxe, aflăm,
prin intermediul etnologilor şi etnografilor: ―Paştele Blajinilor (din prima zi de luni de după săptămâna luminoasă a
Paştelui) este una dintre sărbătorile precreştine, cu origini care se pierd în timp. Se spune că Blajinii sunt chiar primii
oameni, moşi-strămoşii, cei care ar fi participat la facerea lumii. Se mai spune despre blajini că susţin pilonii pe care se
sprijină Pământul‖ – cf. www.etno.ro.
…Dar este cazul, pentru a afla mai multe şi în mod mai corect, să mergem chiar la sursele de informaţie, ale celor ce lucrează la
site-ul de etnologie şi etnografie valahă: în primul rând, la lucrarea lui ROMULUS VULCĂNEASCU – Mitologie română.
…Să vedem, deci, ce spun autenticii oamenii de specialitate, despre ―blajini/rohmani/urici‖:
―III-ANTROPOGONIA. 5-URICII. Ultima specie umană, conform antropogoniei române, sunt URICII (numiţi uneori
rohmani şi blajini), opuşi ca dimensiune şi ca fire uriaşilor: mici cât o şchioapă, buni, cinstiţi şi drepţi, ducând o viaţă de
privaţiuni, de pustnici şi sfinţi. Deşi în parte coexist cu oamenii, ei sunt meniţi să înlocuiască pe pământ spiţa actuală a
oamenilor.
În folclorul mitic românesc, URICII sunt înfăţişaţi uneori ca primii oameni creaţi de Fărtaţi, dar lăsaţi în taină, undeva, ca
rezervă a creaţiei. Ideea primogenităţii antropogonice a uricilor contrazice însă întreaga structură germinativă a
antropogoniei române. Cum am constatat până în prezent, creaţia mitică a oamenilor a fost experimentată în patru timpi
mitici, prin patru spiţe umane: 1-CĂPCĂUNII, 2-URIAŞII, 3-OAMENII PROPRIU-ZIŞI şi 4-URICII. (…) În
gigantomahie, oamenii şi URICII au sărit în ajutorul Fărtaţilor – oamenii luptând efectiv cu uriaşii, iar URICII reparând
stricăciunile făcute de uriaşi, în cer şi pe pământ.În timp ce uriaşii începuseră să dărâme cerul, URICII reconstruiau în
grabă stâlpii cerului, proptind cerul jur-împrejurul pământului (…) Fărtatul a dezlănţuit fulgere şi trăsnete şi un potop care
i-a înecat aproape pe toţi uriaşii. Uriaşii care au scăpat de potop s-au zbătut de moarte, provocând cutremure groaznice,
încât pământul s-a clătinat pe apele cosmic, gata să se scufunde. URICII, acum ajutaţi de Nefărtat, au început să
construiască repede alţi stâlpi, pentru sprijinirea pământului, pe care i-au fixat PE SPINĂRILE A PATRU PEŞTI URIAŞI
(n.n.: deja, Biserica Ortodox-Creştină putea să ―ciulească urechea‖, pentru că PEŞTELE este mitonimul esoteric al Lui Iisus
Hristos, Mântuitorul Lumii!). Aşa se face că uriaşii au pierit, în această luptă pornită de ei (…). Aşa se face că oamenii au
pus stăpânire pe pământ, iar URICII s-au retras la marginea pământului, după stâlpii cerului, în Ostroavele Apei Sâmbetei.
Aici floclorul mitic le menţionează încă prezenţa, în aşteptarea sorocului lor, când, după dispariţia spiţei oamenilor propriuzişi, vor putea lua ei în stăpânire întregul pământ (…)Fărtatul îi ţine în rezervă pe URICI (s.n.), ca făpturi blajine, drepte şi
cinstite, cu care va putea încheia seria EXPERIMENTELOR ANTROPOGONICE[s.n.] (…). URICII vor fi ultimele făpturi
terestre. (…) Prin rădăcina UR- şi prin sufixul –IC, mitonimul UR-IC se opune mitonimicului UR-IAŞ şi, în consecinţă,
subliniază contrastul dintre cele două mărimi astfel exprimate. Aceasta pentru că uriaşii intră, prin gigantismul lor, în
peisajul încă neumanizat al macrocosmosului – şi invers, URICII, prin micimea lor, intră în peisajul umanizat al
cosmosului redus la Terra. (…) Ce inseamnă la origine fiecare mitonim: URIC, ROHMAN şi BLAJIN? (…) Etimologia
mitonimului URIC pare a fi mai puţin controversată. Mitonimul BLAJIN prezintă două ipoteze: una slavă şi una tracă.
Ipoteza slavă se referă la termenul BLAJIN, care înseamnă EVLAVIOS. (…) Termenul de BLAJIN, deşi slav, este adoptat
numai de românii din Moldova, slavii îl folosesc pe cel de ROHMAN. Ipoteza tracă a lui Constantin Daniel îi prezintă pe
BLAJINI ca pe nişte HOMINES RELIGIOSI, sau ABIOI, cum îi descrie Homer în Iliada. (…)ABIOI sunt de origine tracogetică. Numele lor, dat de greci, A-BIOI, înseamnă <<CEI CE DUC VIAŢĂ PAŞNICĂ, CIVILIZATĂ>> (A+BIOI: FĂRĂ
FORŢĂ, FĂRĂ VIOLENŢĂ), deci oameni blajini. Istoricii greci îi considerau , pe ABIOI - HIPERBOREENI (…). În
aceste condiţii, Constantin Daniel susţine că ABIOII sunt traco-geţi, adică nord-dunăreni, carpatici. (…) În schimb,
mitonimul ROHMAN e confruntat de mai multe ipoteze (…).Ipoteza lui Th. Speranţia îl derivă din apelativul ROMAN.
Ipoteza indiană a lui I. J. Hanuş: termenul ROHMAN e un fel de metateză a termenului BRAHMAN, adică OM SFÂNT.
(…)Cea mai veridică, mai sugestivă şi inedită – ipoteza lui Gabriel Ştrempel (după ce trece în revistă 5 legende: 1ROHMANI – un popor migrator nedeterminat etnic; 2-români care au fugit de popoarele migratoare, români colonizaţi
peste mare, înainte de a fi creştini; 3-făpturi ce ţin de cultul morţilor; 4-făpturi mirifice create de huţuli şi, în fine, 5-urmaşii
lui Sith/Seth, care trăiesc în preajma raiului pământesc) – analizează scrierea medievală CETANIA LUI SVETI ZOSIMA,
tradus din limba rusă, în sec. XIII (…). Un călugăr Zosima i-a întâlnit peste apa Ermilisului – pe care el, ca fiinţă sfântă, la gtecut pe <<punţi verzi>>, de ramuri - şi cum Ermilisul nu putea fi trecut de nimeni, când i-a văzut, pe malul celălalt, pe
oamenii mici şi goi, şi-a dat seama că are în faţa lui pe ROHMANI. Ei i-au zis că se trag din cetatea Ierusalimului –
părintele lor, Rohman, era rege acolo (fiu al lui Asaf!) – dar după moartea lui Rohman s-a ridicat un împărat la Ierusalim,
din alt neam şi care nu voiau să respecte poruncile prorocului Ieremia. Ca să nu se amestece cu ei şi cu cele rele, rohmanii
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au refuzat să se supună noii stăpâniri. Ca urmare, au fost azvârliţi în temniţă, de unde i-a tras de păr, afară, spre libertate,
un înger – i-a eliberat să plece undeva unde să-şi poată respecta legile binelui. (…)
Ca personaje mitice, URICII îndeplinesc 3 funcţii mitice, aproape unanim acceptate de cercetători:
1-de PARTICIPANŢI INDIRECŢI LA COSMOGONIE, şi anume la întărirea cerului cu stâlpi de piatră scumpă furnizaţi
de ei şi cu stâlpi tot din piatră scumpă, pentru susţinerea pământului pe apele cosmice. Stâlpii cereşti i-au aşezat la
marginea cerului, unde Apa Sâmbetei înconjoară pământul de 3 ori, ca un şarpe încolăcit, iar stâlpii pământului i-au fixat
pe 4 peşti mari, care înoată lin în apele cosmice.
2-URICII AU GRIJĂ DE ÎNTREŢINEREA ACESTOR DOUĂ PERECHI DE STÂLPI “PÂNĂ LA COADA VEACULUI”,
şi sunt consideraţi participanţi continui la soteriologia mitică, la salvarea specie umane, prin posture şi rugăciuni. Sunt
consideraţi uneori semi-divinităţi, alteori homines religiosi.
3-URICII AJUTĂ SUFLETELE ÎN MAREA TRECERE., DE PE LUMEA ASTA PE LUMEA CEALALTĂ, zădărnicind
toate piedicile puse în calea lor de Vămile Văzduhului şi Apa Sâmbetei (Apa Morţilor).
Pentru aceste servicii aduse sufletelor morţilor, românii le-au dedicat un cult discret, într-o sărbătoare modestă: PAŞTELE
BLAJINILOR/PAŞTELE ROHMANILOR – sărbătoare care alcătuia în trecut un complex de rituri şi practice, din care sau păstrat numai relicve etnografice şi reminiscenţe folclorice: prima luni, după Duminica Tomei, care era, de fapt, Lunea
Morţilor, consacrată pomenilor pascale (la români numai sâmbetele sunt închinate pomenii morţilor), a căpătt cu timpul
numele de Paştele Morţilor. (…) Blajinii ajută constant pe oameni să fie buni şi drepţi, combătând escatologia lumii sau
dispariţia lumii, provocată de răutatea, devenită între timp tot mai activă, a Nefărtatului pe pământ. Luptă împotriva marilor
distrugeri, a cataclismelor universale, <<cutremure, diluvii, scufundarea lumii în apele cosmice, căderea cerului şi a
astrelor pe pământ, întunecarea soarelui şi a lunii, incendiul cosmic sau îngheţarea lumii>>. (…) Nu vor să încheie
antropogonia cu ei, chiar dacă după ei ar veni <<o nouă primăvară cosmică>>‖ – Romulus Vulcănescu, Mitologie română,
cap. III-Antropogonia, subcap. 5-Uricii, Ed. Academiei Române, Buc., 1987, pp. 260-264 .
...Evident, multe amănunte şi expresii din cartea lui ROMULUS VULCĂNESCU (în special, cea referitoare la „experimentul
divin‖) i-au „trezit la treabă‖ chiar pe „fanii‖ extraterestrismului! Dar au fost destui şi dintre amatorii care şi-au adus aminte
de Agartha şi de Shambala41 (speculând spusele lui ROMULUS VULCĂNESCU în acest sens!42), de Avalon43 - precum şi
41

- Acesta este numele general ce defineste lumea din interiorul Pamintului, precum si toate coloniile, capitala fiind Shambala, aflata in interiorul Muntelui
Meru, in Tibet.
42

- In cartea "Mitologia romana" Romulus Vulcanescu in capitolul "Pamantul muma" vorbeste despre lumea alba (in care traiesc oameni), din care
fac parte si Ostroavele albe.
"Acesti urici locuiau la marginea lumii intr-un Ostrov alb sau in mai multe Ostroave albe din albia Apei Sambetei. Ostroavele rohmanilor sau blajinilor sau ridicat din Apa Sambetei in conditiile cosmogonice ale ridicarii pamantului din apele primordiale. Ceea ce inseamna ca in conceptia mitica ostroavele
simbolizeaza pamanturi neintinate, iesite in stare pura din Apa Sambetei, care la randul ei este o apa sacra, numai ca gradul ei de sacralitate tine de
impuritatea ei progresiva in directia Iad. Dupa o legenda straveche, Apa Sambetei izvoraste dintre radacinile bradului cosmic si inconjoara pamantul de 7
sau 9 ori si se varsa in Iad. La izvoarele ei este pura si sus pe pamant e un panaceu universal. Pe masura ce inconjoara pamantul, gradul ei de puritate
scade, iar cand intra in Iad clocoteste in flacari. De Pastele blajinilor, in unele sate, pe malurile apelor curgatoare se puneau in blide de lemn coji de oua,
faramituri de cozonac si lumanarele carora li se dadea drumul pe apa, ca sa ajunga pe Apa Sambetei in Ostroavele Albe la rohmani sau blajini, ca sa
serbeze si ei Pastele.. .....Uricii albi tineau multe posturi albe si se imbracau in alb, semn al puritatii lor sufletesti. ....La romani doliul alb pentru batrani
(codalbi) s-a mentinut pana in vremea noastra in unele sate din Baragan si Carpatii estici."
„Maura Anghel despre Paştele Blajinilor
Paştele Blajinilor, Paştele Morţilor sau Lunea Morţilor este o sărbătoare populară cu dată mobilă, dedicată spiritelor strămoşilor. Rădăcinile acestei
sărbători vin din timpurile precreştine, când strămoşii noştri erau păgâni. Despre aceasta ne mărturisesc şi o mulţime de legende din tezaurul folcloristic al
neamului nostru.
BLAJINII (ROHMANII SAU RUGMANII) SÎNT REPREZENTĂRI MITICE ALE PRIMILOR OAMENI DE PE PĂMÎNT. SE SPUNE CĂ BLAJINII
TRĂIESC SUB PĂMÎNT, PE TĂRÎMUL CELĂLALT, DINCOLO DE APA SÎMBETEI. SE SPUNE CĂ EI AU LUAT PARTE LA FACEREA LUMII ŞI
CĂ SUSŢIN STÎLPII DE SPRIJIN AI PĂMÎNTULUI. IMAGINAŢI CA OAMENI BLONZI ŞI SOCOTIŢI URMAŞII LUI SET (AL TREILEA FIU AL
LUI ADAM ŞI AL EVEI), BLAJINII DUC O VIAŢĂ CUVIOASĂ ŞI LIPSITĂ DE GRIJI, ÎNTEMEIATĂ PE VIRTUTE ŞI PE INCAPACITATEA DE A
FACE RĂU. Bărbaţii se întîlnesc cu femeile o dată pe an, la Paştele Blajinilor, pentru a procrea. Băieţii sînt crescuţi de mame pînă merg în picioare şi pot
să se hrănească, după care trăiesc în izolare, împreună cu bărbaţii. Blajinii sînt credincioşi, buni la suflet, blînzi şi înţelepţi, incapabili de a face rău, duc o
viaţă austeră, cu posturi severe.
În popor se crede că locuiesc pe malurile unor rîuri mari sau lîngă ostroave sau la hotarul cu Raiul şi că în ţara lor este mereu cald. Blajinii nu ştiu să
calculeze sărbătorile, de a căror sosire sînt anunţaţi de către oameni. Ei ştiu că este Paştele atunci cînd văd că sosesc pe Apa Sîmbetei coji de ou roşu
aruncate special de gospodine pe ape în vinerea sau sîmbăta din Săptămîna Patimilor. Cînd văd cojile de ou în ţara lor îndepărtată, ei serbează Paştele, iar
oamenii prăznuiesc Paştele Blajinilor sau Paştele Morţilor. În această zi credincioşii depun ofrande pe morminte, împart pomeni, întind mese în cimitir,
lîngă biserică sau în cîmp, la iarbă verde.
Dupa cum am putut citi, dovezi despre existenta Agarthei sunt nenumarate, atat din vechime cat si din zilele noastre. (...)Doamne , ajuta ca aceste lucruri
sa se intample cat mai repede !
- ―Numele Avalonului derivă din celticul afal/abal ce se tălmăceşte cu înţelesul măr.Prin urmare, Avalonul este „ insula merelor”. Or, mărul în tradiţia
celtică este considerat Arborele Vieţii ce susţine şi leagă între ele cele trei tărâmuri fiindu-le în acelaşi timp sursă a hranei spirituale. Conform legendelor
43
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despre vasta teorie a „pământului gol pe dinăuntru‖44 - nelipsind, însă, şi interpretările mult mai profund esoterice, privind
INSULA ŞERPILOR45 şi DACIA-CENTRU SUPREM AL TRADIŢIEI TERESTRE (teoria bine documentată şi
argumentată, a esoteristului român, VASILE LOVINESCU):
-„ (Dacia) a fost centrul suprem al unei tradiţii mult mai puternice şi mai pure decât tradiţia celtică.(…) Astfel , când în
sec XIII-XIV când au fost întemeiate principatele Moldovei, Valahiei şi Transilvaniei, a căror reunire avea să formeze
România modernă, Dacia era neatinsă de istorie, ea se găsea în sensul cel mai riguros şi literal al cuvântului ,în aceeaşi
stare ca pe vremea în care domnea peste ea Ler Împărat”! „Apa trece , pietrele rămân” - spune tradiţia românescă şi acei
ţărani de prin crângurile şi cătunele munţilor, puţini şi bătrâni care mai stiu legendele şi tradiţiile legate de Centrul
Lumii, de Regele Lumii şi de Marea Maică Dochia - se încăpăţânează, cu îndârjire, să păstreze intactă Înţelepciunea
Sfântului Graal şi inviolabilitatea misteriosului Avalon, locul unde se ascunde acesta‖ – Vasile Lovinescu, Dacia
Hiperboreană, Ed. Rozmarin, Buc., 1994.
-―In mitofolclorul romanesc, Blajinii se numara printre cele mai curate fiinte, ducand o viata casta, aproape monahala. Sunt
un soi de ingeri, luand parte la facerea lumii, si sustinand stalpii de sprijin ai Pamantului. Li se mai spune si Rohmani,
Rogmani, Urici sau Oameni Rosii. Ei traiesc dincolo de lumea vazuta, pe Celalalt Taram, pe unde se varsa Apa Sambetei, in
delta ei, pe Ostroavele Albe. Se spune ca, dupa Judecata de Apoi, ei vor reveni pe pamant, pe care il vor face ca un colt de
Rai. Se mai spune ca Apa Sambetei ocoleste de trei ori pamantul, ca un sarpe facut de trei ori colac. Iar apoi intra in pamant
celtice acest măr creşte pe o insulă din Cealaltă Lume purtând pe ramurile sale fructele imortalităţii, din care dacă mănâncă cineva, se vindecă de orice
boală şi devine cunoscător al tainelor de dincolo de lume ( iniţiat). Din acest punct de vedere Avalonul este identic cu Centrul Spiritual Suprem, cu
Paradisul Terestru care este identic cu Centrul Lumii. Mai mult, el este identic cu Grădina Hesperidelor, unde cresc merele de aur, pe care autorii antici
o plasează în regiunile hiperboreene în apropiere de Coloanele lui Hercule, situate la Okeanos Potamos, vechea denumire a Istrului ( Dunărea)”.
44
- „Cele mai puternice orase subterane:
POSID – primul refugiu al atlantilor, cu intrare in zona Matto-Grosso, cu populatie de 1,3 milioane de locuitori;
SHONSHE – refugiul uigurilor, o ramura a lemurienilor, intrare in Himalaya, 3,5 milioane locuitori;
RAMA – langa Jaipur, in India, 1 milion de locuitori;
SHINGWA – la granita dintre China si Mongolia, cu 1,5 milioane de locuitori;
TELOS – langa Mount Lassen, California, cu 1,5 milioane locuitori. Orasele se afla la adancimi variind intre 1,5 si 2 mile sub scoarta terestra‖.
- Multe legende venite de dincolo de timp vorbesc despre pamânturi sfinte aflate pe locul unde acum domină Marea Neagră. Unii cercetători afirmă că
aici este localizată străvechea Atlantida, cu templele sale, în special Templul lui Apollo, zeul soarelui, a cărui origine hiperboreană începe să capete un
contur tot mai precis. Din străvechea Atlantida, se zice, că a rămas doar Insula Şerpilor.Insula Şerpilor a fost un teren mistic, un loc de trecere între două
lumi. Aici, pe colţurile de stâncă acum pustii, se ridica pe vremuri un superb templu care a fost închinat solarului Apollo. Apele mării îi protejau pe preoţii
solari de vizitele curioşilor şi ale profanilor.
Marele Diodor amintea în scrierile sale Insula Şerpilor, cunoscută ca Insula Leuky: “În faţa ţinutului celţilor, în parţile Oceanului, este o insula numită
Leuky, adică Albă. Latona, mama lui Apollo, s-a născut aici şi din cauza asta Apollo este mai venerat aici decţt ceilalţi zei… Această insulă era numită şi
Helixea (Felicia) sau “nesos makaron”, Insula Preafericiţilor. Nu departe de acolo erau munţii Riphei (Carpaţi)…”
PREAFERICIŢII SAU BLAJINII ERAU URMAŞII ATLANŢILOR, CUNOSCUŢI ŞI SUB NUMELE DE RĂMĂNI. Despre ei textele vechi amintesc că
locuiau pe lângă apele cele mari în care se varsă toate apele, iar folclorul românesc spune că în acele tarâmuri îşi are Dumnezeu cetatea de unde
guvernează toate ale lumii, bune şi rele. Ipoteza existenţei unei Atlantide pe teritoriul actualei Mări Negre a fost îmbraţişata şi de Robert D. Ballard, fost
ofiţer al armatei maritime a Statelor Unite şi oceanograf specializat ân arheologie acvatică, printre altele fiind descoperitorul rămăşiţelor Titanicului şi a
navei de luptă Bismark. Acesta susţine că în urmă cu circa 7.000 de ani, fâşia de pămâînt care separa Mediterana de lacul Mării Negre a cedat sub
presiunea apei. Revărsarea acesteia a fost catastrofală pentru civilizaţia momentului respectiv. Forţa apei a distrus totul în calea ei, iar egalizarea celor
două nivele s-a făcut abia după 40 de zile. O serie de construcţii ciudate au fost depistate, cu ajutorul sonarului, pe fundul mării. Să fie oare vorba despre
Atlantida? Susţinătorii plasării Atlantidei în Marea Neagră cred mai departe că adevăratele dovezi sunt îngropate în apropierea coastelor României, iar
Insula Şerpilor e o rămăşişă a înfloritoarei civilizaţii de acum 10.000 de ani.
Etnograful Adrian Bucurescu arată că Atlantida s-a scufundat în marea denumită de egipteni Siriath, adică Marea Neagră. În cinstea lui Orpheus,
împăratul-zeu numit de atlanţi, şi urmaşii lor direcţi, tracii, egiptenii au ridicat acum mai mult de 5.000 de ani, la Giseh, enigmaticul Sfinx. În 1913, în
„Dacia preistorică“, Nicolae Denşuşianu localiza Atlantida între Porţile de Fier şi Sfinxul din Bucegi. „Atlantis“ este tradus de unii lingvişti prin
„Fericire“, iar grecii antici denumeau actuala Insula a Şerpilor din Marea Neagră, (Nesos) Makaron, adică „A fericiţilor“. Nu departe de ea, arheologii
ruşi au descoperit impresionante ruine subacvatice atribuite, dupa unii, atlanţilor. În apropiere, la Hamangia, au fost găsite uimitoarele figurine din lut,
intitulate generic „Gânditorul“ şi datate 5000-3000 î.Hr., într-o perioadă când de gândire abstractă nu putea fi vorba.
Însaşi cetatea Histria conţine o ciudaţenie: pare a fi construită pe role. Este vorba despre un sistem de coloane orizontale peste care a fost construit zidul
propriu-zis. Pentru cei care nu sunt specialişti, le spunem doar că astfel de construcţii folosesc, la ora actuală, arhitecţii japonezi pentru a atenua şocul
cutremurelor. Este celebrul sistem de “clădiri pe role” care asigură siguranţa înaintea cutremurelor de orice fel. De unde cunoşteau grecii veniţi aici, pe
ţărmul Mării Negre, această tehnică? Şi dacă o cunoşteau, de ce cetaţile din patria lor (mult mai încercată din punct de vedere seismic) şi din alte zone
colonizate nu au fost construite în acelaşi mod?…
Charles Berlitz a publicat într-una din carţile sale, „Atlantis, al optulea continent“, o hartă modernă a planşeului Oceanului Atlantic. În zona Insulelor
Canare, el arată că exista şi azi, acoperit de ape, un masiv muntos numit Dacia. De aici, presupunerea că atlanţii au plecat către zona Carpato-Danubiană,
iar tracii ar fi urmaşii atlanţilor. Poate au ajuns în Insula Şerpilor (Alba) unde există acel templu al Zeului Soare (atlanţii aveau o religie bazată pe cultul
Soarelui), apoi unul închinat lui Ahile sau chiar mormântul semizeului. Edificiul antic avea formă pătrată, fiecare latură având 29,87 m şi se pare că avea
nouă altare. Funcţiona şi ca oracol şi se spune că aproape totul era din aur, marmură albă şi mărgăritare. Legendele romane spuneau că templul alb nu a
fost construit de mâna oamenilor, ci era de origine divină. Motiv pentru care întreaga insulă a fost numită Insula Sfântă. Atlanţii e posibil sa fi ajuns şi
prin parţile Braşovului, dacă ar fi să dăm crezare ipotezei care susţine că enigmaticul Templu al Ursiţelor de la Sinca Veche a fost întemeiat de aceeaşi
civilizaţie care a ridicat şi Templul Alb din Insula Şerpilor. Un lucru e sigur şi uimitor: tracii au avut cunoştinte extraordinar de avansate pe care nu prea
avea de unde sa le ia decât de la nişte colonizatori, necunoscuţi deocamdată.
45
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si merge pana in iad si duce acolo sufletele celor rai. Asa e scris, ca sufletele pacatosilor sa se adune pe fata apelor, iar apele
sa le duca spre Apa Sambetei. si de aceea e bine sa faci cruce si sa sufli peste apa din rauri, cand te scalzi, si sa sufli peste apa
din donita si sa versi putin din ea, pana nu bei, ca sa fuga si sa se scurga sufletele pacatosilor, care s-au adunat pe fata apei.
Numele de Rohmani vine din limba traca, fiind atestat intr-un epitet al Cavalerului Trac, Zeind-Roymenos, talmacit prin
"Domnul Luminii; Sfantul Luminos" (cf. rom. sant "sfant"; rumen; romanita "musetel"; albanezul sundoj "a domina"),
intarit de antroponimul, de asemenea trac, Eurymenes, confirmand calitatile sub care se prezinta in mitofolclorul nostru.
Femeile si fetele lor sunt asa de frumoase incat, prin Bucovina, se spune despre o pamanteanca mai chipesa ca "este frumoasa
ca o Rohmanita". Blajinii, respectiv Rohmanii, nu locuiesc in case ca noi, pentru ca ei nu au case, ci traiesc la umbra pomilor,
umbla goi si se hranesc cu poame. Dupa moarte, merg de-a dreptul in Rai, unde petrec apoi laolalta cu ingerii si sfintii.
Prin unele sate din Bucovina se spune ca "Rohmanii sunt jumătatea de sus om, iar jumătatea de jos peşte şi traiesc intr-un
pârâu; femeile si fetele lor cânta foarte frumos, încât răsună văile de cântecele lor melodioase". Blajinii se roaga permanent
pentru noi, necerand nimic pentru ei. De aceea, romanii le sunt recunoscatori, consacrandu-le o mare sarbatoare populara,
anume Pastele Blajinilor sau Pastele Rohmanilor, care se tine de obicei la o saptamana dupa Pastele ortodox. Ca sa le
anunte Rohmanilor evenimentul, oamenii trimit pe ape curgatoare, in Vinerea Mare sau in Sambata Pastelui, coji de oua
inrosite si incondeiate. Plutind pe ape, cojile vor ajunge intr-o saptamana la Apa Sambetei, vestindu-i pe Blajini ca a venit
vremea sa sarbatoreasca si ei Pastele. Acolo, pe Ostroavele Albe, cojile se fac iarasi oua intregi, cu care se hranesc
Rohmanii, despre care se spune ca mananca foarte putin, un ou ajungandu-le la 12 dintre ei. Dupa datina, cojile de oua
sunt aruncate in aple curgatoare numai de fete neajunse la pubertate sau de femei batrane.
Dupa ospat, Blajinii si Blajinele se dragostesc, ramanand impreuna intre 6 si 30 de zile. Apoi, pana la Pastele urmator
postesc si duc o viata casta. De altfel, barbatii si femeile de acolo traiesc separat si se intalnesc o data pe an, la Pastele lor,
cand se pot casatori. Copiii sunt crescuti de mame pana ce merg in picioare, dupa care baietii sunt crescuti de barbati iar
fetele de femei.
Pentru pamanteni, Pastele Rohmanilor este si un prilej de pomenire a mortilor. In aceasta zi se pun bucate si flori pe
morminte, se impart pomeni, se intind mese in cimitir, langa biserica sau in camp, la iarba verde, ramasitele fiind lasate acolo
spre a se hrani cu ele sufletele mortilor, indeosebi ale celor care nu au avut parte de o inmormantare cum se cuvine. Se spune
ca de Pastele Blajinilor sufletele mortilor sunt slobode si pot gusta din mancarurile pregatite chiar pentru ei si date de
pomana. Inainte de aceasta sarbatoare se fac din vreme anumite pregatiri si la cimitir si acasa. Femeile cu copiii vin la
cimitir si curata buruienile de pe morminte, le aduna tarana la cele vechi si le oranduiesc frumos, precum vopsesc sau varuiesc
crucile. Unii rasadesc pe morminte liliac sau stanjenei. Femeile au grija si de mormintele strainilor, morti sau gasiti morti,
despre care se stie ca nu au pe nimeni care sa-i pomeneasca. Acasa, pe langa altele, rosesc si incondeiaza iarasi oua, pentru
Blajini.
In ziua de Pastele Rohmanilor, fiecare femeie aduce cu ea un stergar strans la un capat si legat cu o lumanare. Aceste stergare
se daruiesc preotului care citeste pomelnicele.Pastele Blajinilor se tine mai cu seama si pentru ferirea de dureri de picioare si
de maini, precum si pentru rodirea tarinilor. Romanii ies prin lunci si dumbravi, unde se afla poieni ierboase, cu fel de fel de
mancaruri si bauturi, cum ar fi: pasca, oua rosii si incondeiate, miei fripti, slanina, rachiu si vin. Apoi petrec toata ziua
mancand, band si dansand. De aceea, la aceste petreceri sunt adusi si lautari.
Se crede ca firimiturile din mancaruri care cad, ca si rachiul sau vinul care se varsa nu sunt pierdute, ci aceia ucisi de hoti, cei
impuscati, cei spanzurati, cei inecati, mananca si beau din ele si se infrupta si ei macar cu atat. Deci cu cat mai multe firimituri
cad si cu cat mai multe picaturi se varsa, cu atat e mai bine si mai placut lui Dumnezeu” – cf. Adrian Bucurescu, art. Paştele
Blajinilor, în România liberă, 23 aprilie 2009.
***
...Am înşirat toate opiniile mai importante şi relevante (întâi pe cele ale unor reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe ValahoRomâne, apoi, pe cele ale specialiştilor etnologi/etnografi valaho-români), cu privire la aceşti misterioşi
„BLAJINI/ROHMANI/URICI‖. Dar, atunci, de ce n-am fi obligaţi, moral, să subliniem şi contribuţia INIŢIATULUI
EMINESCU (l-a iniţiat, întru tracism, însuşi părintele modern al tracismului: NICOLAE DENSUŞIANU!), la dezlegarea
marelui secret al acestor „semi-divinităţi‖ (căci aşa le zice şi le şi consideră ROMULUS VULCĂNESCU!)? Iată ce spune
Eminescu în poemul postum Memento mori, dar şi în alt poem postum, Odin şi Poetul:

1-MEMENTO MORI:
„Din fundul Mării Negre, din înalte-adânce hale,/Dintre stânce arcuite în gigantice portale/Oastea zeilor Daciei în lungi
şiruri au ieşit /Şi Zamolx, cu uraganul cel bătrân, prin drum de nouri,/Mişcă caii lui de fulger şi-a lui car. Călări pe
bouri,/A lui oaste luminoasă îl urma din răsărit (…)/Zeii daci ajung la marea, ce deschide-a ei portale,/Se reped pe trepte
nalte şi cobor în sure hale./Cu lumina, ei îngroapă a lor trai întunecos;/Dară ea, înfiorată de adânca ei durere,/În imagini
de talazuri cânt-a Daciei cădere/Şi cu-albastrele ei braţe ţărmii-i mângâie duios‖.
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2-ODIN ŞI POETUL:
-„ O, mare, mare îngheţată, cum nu sunt/De tine-aproape să mă-nec în tine!/Tu mi-ai deschide-a tale porţialbastre,/Ai
răcori durerea-mi înfocată/Cu iarna ta eternă. Mi-ai deschide/A tale-albastre hale şi măreţe;
Pe scări valuri coborând în ele,/Aş saluta cu aspra mea cântare/Pe zeii vechi şi mândri ai Valhalei.
/ „Bine-ai venit, tânăr cu ochi din ceriuri",//Râzând Odin şi ridicându-şi cupa/M-ar saluta. Şi haina ceea lungă
Şi albă creţii ar arunca de neauă/Şi părul lung mi s-ar îmfla de vânt./ „Un scaun pentru bard" şi-n scaunul nalt
De piatră, cu sprijoanele lui nalte,/Eu m-aş simţi că-s uriaş./Şi zeii mângâind lungele barbe,/Nălţând privirea-n bolţile
antice/Spre a-şi aminti dulci suveniri,/M-ar asculta spunându-le de lumea/Cea de PITICI, ce viermuieşte astăzi/Pe ţărâna
ce-au locuit-o ei(…)/Dar un bătrân ce sta-ntr-un colţ de masă/Ridică cupa lui cu mied: „Ascultă,/Nu mi-i şti spune ce mai
face ţara/Ce Dacia se numea regatul meu?/Mai stă-nrădăcinată-n munţi de piatră,/Cu murii de granit, cu turnuri
gote,/Cetatea-mi veche Sarmisegetuza?"/„Nicicum, o, Decebal. (…)/„(Poetul)Am răsărit din fundul Mărei Negre,/Ca un
luceafăr am trecut prin lume,/În ceruri am privit şi pe pământ/Şi-am coborât la tine, mândre zeu,/Şi la consorţii tăi cei plini
de glorii./De cântec este sufletul meu plin (…)/(Odin) ... Din cupa mea de aur bea auroră/S-între seninul blândei
dimineţe/În pieptul tău. Şi ţi-oi deschide-atunci/Portalele nalte de la hale/Cu lungi coloane de zăpadă, cu-arcuri/De neauă
albă, ca argint din Ophir,
Cu bolţi mai nalte decât însuşi cerul./Acolo printr-acele lungi coloane/Suspendă lampe mari ca nişte albe lune
Ce împlu lumea visurilor mele/Cu o lumină dulce, albă, caldă./Stâlpii sclipesc, bolţile-s strălucite,/Cărările-s de pulbere mai
albă/Ca-argintul cel de viu. Un aer/Blând argintiu îţi va îmfla tot părul,//Vei răsufla miroase dulci de crin,/Talarul tău va
lumina în noapte /Prin hale vei zări blândele-mi zâne,/Şi-atunci să cânţi. Vei şti ce e frumos (…)/Şi Odin îşi deschise ochii
albaştri/Şi mari, râzând cu ei iar zeii/Lin şoşoteau între ei bătrâneşte
Şi surâzând îşi aduceau aminte/De-a tinereţii zile dulci a lor, ascunse/În negura secolilor trecuţi".
...La Eminescu, „Apa Sâmbetei‖ este Marea Neagră. Pentru că Marea Neagră se instituie, la Eminescu, în Hotarul dintre Lumi
– dar şi în TEMELIA MORAL-EXISTENŢIALĂ a UMANITĂŢII. POETUL devine un nou „SVETI ZOSIMA‖, evocat de
Romulus Vulcănescu (atunci când dezvoltă teoria lui G. Ştrempel!) – cu diferenţa că Poetul este, prin însuşi harul său divin (har
legat de Logos-ul Demiurgic), un SEMI-INIŢIAT – care, deci, va trebui să suporte, din partea ZEITĂŢILOR
ROHMANICE - INIŢIEREA COMPLETĂ!
Dar Marea Neagră se instituie şi într-un loc de retragere şi de „conservare‖ a zeităţilor zalmoxiene ( „zeii vechi şi mândri ai
Valhalei” – Empireul getic şi cel gotic se confundă!), respinse de aşa-zişii „noi oameni‖, în frunte cu slujitorii „noii‖ religii
(pentru zalmoxieni, cei care ştiau despre ÎNVIERE, nu era nimic, esenţial, NOU – ci totul intra intra într-o continuitate
sacrală, de profunzime!), cea creştină. De observat că zeii lui Odin-Zalmoxis/Decebal (regele DECEBAL, fiind DEPLIN
INIŢIAT ZALMOXIAN, se identifică, sacral, cu ZALMOXIS!) nu oferă doar „servicii psihopompe‖ – ci-l re-modelează
spiritual, pe cel care a ajuns la ei/Poetul (în urma unui gest, disperat şi categoric, de abstragere din lumea prea profund coruptă,
moral-spiritual, de la Faţa Pământului – urmat de adoptarea unei poziţii retrospective, faţă de spiritualitatea terestră!): îl reînvaţă elementul central al Tradiţiei: neofitul-Poet să-şi re-dobândească FRUMUSEŢEA ARMONICĂ a SPIRITULUI. Căci
numai Poetul, exponent al Logos-ului Umano-Divin, poate să intre în rezonanţă cu Antropogonicii Zei „submarini‖ (de fapt,
trecuţi DINCOLO DE MAREA/APA SÂMBETEI! – dincolo de Styx, într-un fel de „limb al aşteptării‖: să nu uităm ciudata,
dar plina de adevăr afirmaţie, în esenţa ei, a lui ROMULUS VULCĂNESCU: „Fărtatul îi ţine în rezervă pe URICI , ca
făpturi blajine, drepte şi cinstite, cu care va putea încheia seria EXPERIMENTELOR ANTROPOGONICE‖).
Deci, conform iniţierii eminesciene:

1-URICII sunt, de fapt, ZEII DACICI!
2-Cum afirma şi Paul Barbăneagră, în serialul său celebru, Architecture et Géographie sacrée ("Arhitectură şi geografie
sacră") – zeii au fost, la început, reprezentaţi cu COZI DE ŞARPE (adică, aparţinând de RĂDĂCINA LUMII, de zona
Tainelor/Misterelor Cosmogonice!); de aceea, COADA DE PEŞTE/”I+CH+THEOS” A ROHMANILOR (“Rohmanii
sunt jumătatea de sus om, iar jumătatea de jos peşte şi trăiesc într-un pârâu; femeile şi fetele lor cântă foarte frumos, încât
răsună văile de cântecele lor melodioase” – cf. Adrian Bucurescu) trimite, în mod egal, la IISUS HRISTOS-―ICHTHEOS”,
cât şi la idea de STĂPÂNITORI AI MISTERELOR DEMIURGIEI. Înfăţişarea lor ―sirenoidă‖ şi ―cântecele lor fascinantmelodioase” nu fac decât să sublinieze, mai apăsat, apartenenţa lor la Tainele Oceanului Cosmic ORIGINAR “AMNIOTIC”
(factor pasiv, de amprentare demiurgică INFINITĂ!) - PARADISUL – precum şi la CÂNTECUL DEMIURGIC
ORIGINAR – FASCINANTA PARASHABDA/”VIBRAŢIA ORIGINARĂ”, DEMIURGICĂ !!!

3-Zalmoxis, dimpreună cu paredrul său „gotic‖ („ducii daci erau conducătorii goţilor‖, afirmă Iordannes Gotul46, în lucrarea
sa fundamentală, Getica!), Odin, aflaţi într-un ospăţ al luminii, dincolo de „valurile‖ Apei Sâmbetei/Mării Negre-HOTAR
46

- Iordanes a fost un istoric got romanizat, originar din Moesia (mijlocul secolului VI).
A lăsat două lucrări cunoscute sub numele de Romana ș i De origine actibusque Getarum, pe scurt Getica. Pentru prima lucrare a folosit informaț ii din istorici
mai vechi, iar pentru a doua, o operă a lui Cassiodorus, azi pierdută.
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ÎNTRE LUMI – aşteaptă să le vină, din nou, rândul, în Istoria Evoluţiei Spirituale a Terrei, pentru a-şi afirma, explica şi
impune normele lor moral-spirituale superioare (dintre care se desprinde, categoric, LEGEA FRUMUSEŢII ARMONICE care se exprimă prin DREPTATE, BUNĂTATE-ca-ÎNŢELEGERE SUPERIOARĂ şi prin ECHILIBRU SACRU
EXISTENŢIAL).

4-Atlanţi sau nu, ZALMOXIS-ROHMANUL („Domnul Luminii; Sfântul Luminos") şi ai lui nu pot muri/dispărea, pentru
că ei stau la TEMELIA LUMII VIITOARE – care va fi Lumea Armoniei/CÂNT. Poetul „scufundat până la TemeliaHotar al Sâmbetei‖ spune: „De cântec este sufletul meu plin” – iar Odin/Zalmoxis îl confirmă, dar îl şi amendează, prin
afirmaţia că Autenticul Cântec/Logos Cosmogonico-Antropogonic nu poate fi cunoscut, în esenţa lui, decât după Iniţierea
Deplină întru FRUMUSEŢE SACRALĂ „BLAJINO-ROHMANICĂ‖ – „blânde zâne‖ (n.n.: zeităţi): „Vei răsufla miroase
dulci de crin,/Talarul47 tău va lumina în noapte /Prin hale vei zări blândele-mi zâne,/ŞI-ATUNCI SĂ CÂNŢI. VEI ŞTI CE
E FRUMOS‖.

5-Diferenţierea sufixionară a

lui ROMULUS VULCĂNESCU, legată de „ur-iaşi‖, respectiv, de „ur-ici‖ , nu-şi are
valabilitate şi relevanţă, în lumea sacră, atotrelativizatoare (a se observa că, în lumea zeilor, înseşi urcarea, respectiv
coborârea nu au sens – ci „înălţarea‖ şi „coborârea‖‖ se identifică, întru infinit şi eternitate: „[Zeii zalmoxieni]Se reped pe
TREPTE NALTE şi COBOR în sure hale‖): ZEII-„BLAJINI/ROHMANI/URICI” sunt entităţi calitativ-spirituale
copleşitoare (pot fi, deci, EXTREM-CONDENSATE!), ele nu se măsoară, deci, cu metrul, ci sunt evidenţiabile prin efectul
acţiunii lor co-demiurgice. NANISMUL şi GIGANTISMUL sunt parametri MORALI, la Eminescu – dar sunt valabili, şi
aceştia, numai pentru lumea „aceasta‖, umano-desacralizată, din spaţio-temporalitatea istoriei (de)căzute, „viermuinde‖: „Mar asculta spunându-le de LUMEA/CEA DE PITICI, ce VIERMUIEŞTE ASTĂZI/PE ŢĂRÂNA ce-au locuit-o ei(…)‖.
Deci, ZEII au locuit în „lumea aceasta‖ – dar misiunea lor, de a prezerva rezultatele cosmogoniei şi ale antropogoniei, se va
evidenţia într-un viitor nedefinibil, dar înscris în legea categoricului necesar. Ei/ZEII/”BLAJINII/ROHMANII/URICII” sunt
„blajini‖, adică nu urăsc nimic (nimic din ce-a fost - deci, cu atât mai puţin, din ce va fi, adică se va înscrie în parametrii
spirituali ai Zodiei lor Moral-Spirituale: „Şi Odin îşi deschise ochii albaştri/Şi mari, râzând cu ei iar zeii/Lin şoşoteau între ei
bătrâneşte/Şi surâzând îşi aduceau aminte/De-a tinereţii zile dulci a lor, ascunse/În negura secolilor trecuţi" – „râsul‖ lui
Odin şi „surâsul‖ celorlalţi zei zalmoxieni anuţă, deja, valenţele demiurgice şi re-demiurgice ale existenţei lor BLÂNDSFÂNT-AUTORITARE, la cârma universului!) – pentru că EI CUNOSC TOTUL, de la Facere şi până la...RELUAREA
FACERII, SUB ZODIILE ROHMANICE – adică, AUTENTIC şi NECLINTIT SFINTE – conform teoriei lui Constantin
Daniel, despre „rohman-brahman”!
...Deci, în persoana „BLAJINILOR/ROHMANILOR/URICILOR‖ nu avem de-a face doar cu „ABIOI”/”HOMINES
RELIGIOSI”, ci cu ZEI AUTENTICI! În cazul lui Eminescu, se afirmă, clar, că avem de-a face cu „ODIN‖, ipostaza neolingvistică a VECHIULUI ÎNTEMEIETOR DE LUME - ZALMOXIS!
...Pentru cei care se mai întreabă (poate că şi dintre preoţii creştin-ortodocşi, de azi!), ce s-a întâmplat cu Zalmoxis şi ale lui
zeităţi, în primul rând, cu dubla lui ipostaziere (Apollon-Cel ALB şi Artemis-Cea ROŞIE! – „DALBII PRIBEGI”, PRIN
COSMOSUL CREAT DE EI!) - şi dacă este posibil ca ei, ZEII (în primul rând, ZALMOXIS!), să fi dispărut-„murit‖ răspunsul lui EMINESCU este unul cât se poate de ferm şi clar: NU! – EI NICI N-AU MURIT, NICI N-AR FI PUTUT SĂ
MOARĂ, pentru că au o MISIUNE SUPREM-COSMICĂ şi DEMIURGICĂ: ei aşteaptă sfârşitul istoriei noastre „căzute‖
(dar, totodată, ei fac tot posibilul ca Sfârşitul Lumii să nu fie unul violent, ci să se realizeze, steiner-ian, printr-o evoluţie, către
un nou nivel spiritual, DEFINITIV SUPERIOR!) – pentru a-şi începe, ei înşişi, „mandatul oficial‖ de autoritate cosmică
(„mandat‖ care va consta în ridicarea şi menţinerea unei lumi a Bunătăţii şi a Luminii Dreptăţii! - ...astfel, Apocalipsa Ioanică
va căpăta noi forme, termene şi sensuri).
...Adică, ar zice doctorul Rudolf Steiner, azi: se va ajunge la „STADIUL VULCAN‖, în care cei BUNI-BLAJINI-PROSPIRITUALI vor prospera, vertiginos, întru Duh, iar cei RĂI-ANTISPIRITUALI se vor auto-elimina din lume, devenind,
pur şi simplu...PROŞTI!!! Şi noi n-am zice că acele vremuri sunt prea departe, având în vedere gradul ameţitor de prostie, care
se manifestă, azi, pe Terra; mai rămâne ca respectiva „prostie‖ să fie şi sancţionată, iar nu răsplătită...cu „atenţia şi interesul
opiniei publice‖ – cea formată, evident, din grămezi enorme de gură-cască!
...Se pare că geto-dacii sunt, cu adevărat, poporul cel mai sfânt şi mai instruit spiritual, din cosmos – şi vor fi, din nou, Centrul
Suprem al Tradiţiei Spirituale, pe Terra.
…Ceea ce ar însemna că, de fapt, ―BLAJINII-ROHMANII-URICII‖ - putem deveni şi NOI, dacă ne vom iniţia în Tradiţia
Zalmoxiano-Creştină!
prof. dr. Adrian Botez
***

747 - Talar : haină neagră şi lungă până la călcâie (purtată de preoţi şi călugări).
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valachica
CEL MAI VECHI POPOR EUROPEAN – POPORUL ROMÂN
VALERIU D. POPOVICI-URSU, Paris/FRANŢA
Va veni o vreme când se va acorda atenţie acestui popor, prea puţin luat în seamă.
Cântece şi armonii se vor auzi venind din această ţară despre care nu se prea vorbeşte.
După mii de ani de vieţuire, acest neam se va ridica şi lumea întreagă se va uimi ca de-o
minune, aflând în sfârşit, de câte lucruri a ştiut neamul acesta despre conştiinţa universală.
Bucuriile acestui neam au rămas ascunse, nefericirile lui n-au fost cunoscute.
Nimeni nu i-a scris mitologia. Puţini i-au cunoscut istoria şi totuşi, oamenii aceştia
au avut, poate mai mult decât oricare alţii, geniul mitului...
Prinţesa Martha Bibescu
De curând a apărut un articol scris de Mihai Floroiu student la Facultatea de Istorie din Bucureşti, în care remarcă cu
indignare că în programa analitică istoria noastră, nu se mai numeşte Istoria Românilor, ci simplu“Istorie”. Ne-am pus atunci
întrebarea: la ce a slujit strădania arheologilor români care au descoperit atât în trecut, cât şi în prezent nenumărate comori în
subsolul ţării noastre şi în toată Peninsula Balcanică, comori care sunt rodul strămoşilor noştri?
În anul 2012 s-a editat cartea ,,Adevărata obârşie a poporului român”1, în care s-a combătut falsa teză a romanizării
strămoşilor noştri, teză adoptată de Academia Română şi de istoriografia oficioasă actuală.
Autorul cărţii, în baza documentelor şi studiilor aprofundate asupra descoperirilor realizate de arheologi şi oameni de ştiinţă
străini şi români, reuşeşte să restabilească adevărul istoric cu privire la obârşia şi limba poporului român.
Falsa teză a romanizării a avut ca repercusiuni şi în Dicţionarele limbii române, în care nu găsim nici-un cuvânt de origine
română, în schimb, peste patru mii de cuvinte de origine necunoscută. Ori tocmai aceste cuvinte au ca origine, limba
noastră populară arhaică.
Că suntem cel mai vechi popor european o atestă descoperirile arheologice şi datarea vechimii osemintelor descoperite pe
teritoriul României, cât şi în Peninsula Balcanică, datări stabilite la cele mai reputate laboratoare din Europa şi America. Cităm
în continuare pe cele mai importante.2
- Existenţa încă acum 2 milioane de ani a unui hominid în Oltenia, cel mai vechi din Europa şi de aceeaşi vârstă cu cel
descoperit în sudul Africii.
- Cele mai vechi elemente de civilizaţie din lume; dovezi arheologice corespunzând Culturii Gravetiene din
Paleoliticul Superior 25.000 – 15.000 î. Cr. – Cotu Miculinţi (sat, comuna Coţuşca-jud. Botoşani) – vechime 16.000 î. Cr.
(locuinţe în bordeie, ciocanul de minerit, lancea cu două tăişuri, harponul de pescuit), vechiul Bucureşti, Peştera (sat,
comuna Moeciu – jud. Braşov), Buda şi Lespezi – jud. Bacău, Bistricioara şi Boiu Mic (com. Ceahlău – jud. Neamţ), Stracova
– Sendriceni (jud. Botoşani), Lapoş – jud. Prahova, Boineşti – jud. Satu Mare, Banat, Ţara Oaşului3
- Prima scriere elementară pictografică din lume descoperită la Turdaş, (cca.mil. IX î. Cr.)
- Atestarea existenţei agriculturii (7800 î. Cr.), cea mai veche din lume
- Anul 5.508 î. Cr., este anul de când scriptic noi rumânii fiinţăm ca popor, aveam conducători religioşi şi politici, o
patrie, un teritoriu unde trăim şi astăzi şi aveam o limba formată cât şi un scris picto-ideografic; anul 5.508 î. Cr.
reprezintă anul morţii Zeului Moş (Zalmoxe la greci 4i Saturn la egipteni, bustul lui fiind sculptat în stânca din Bucegi,
vârful OMUL
- Prima scriere picto-ideografică din Europa - tăbliţele de la Tărtăria (5300 î.Cr.)
- Aşezări şi necropole (mil. V î. Hr.) : sanctuarele de la Căscioarele şi Timişoara (5000 î. Cr.);
- Cultura Cucuteni–cea mai veche ceramică pictată multicolor din Europa (4500 î. Cr.).
- Cultura Hamangia–figurinele Gânditorul şi însoţitoarea sa (4500 î. Cr.)
- Urme de existenţă subterană: fortăreţe, clădiri, sanctuare şi drumuri încă din mileniul al V-lea, (4200 î.Cr.), sub traseul
autostrăzii tansilvane
- Prelucrarea metalelor preţioase (mil. IV î. Cr.).
- Existenţa cuptoarelor pentru turnarea metalelor (mil.IVî., Cr.)

104

- Cunoştinţe medicale foarte avansate pentru acea vreme (2700 î. Cr.): cea mai mare intervenţie craniană din preistoria
Europei.
Cele menţionate mai sus, ne îndreptăţesc să afirmăm că strămoşii noştri din Spaţiul carpato-dunăreano-pontic, prin
geniul şi înţelepciunea lor, sunt creatorii celei dintâi civilizaţii europene încă din mezolitic cât şi a limbii europene
arhaice.
Susţinerea acestei teze este bazată pe argumente ştiinţifice, fiind rezultatul cercetărilor de paleo-genetică moleculară la
populaţiile vechi din Epoca Bronzului şi a fierului de pe teritoriul României – evidenţierea relaţiilor genetice cu populaţia
românească şi alte populaţii europene actuale.
Rezultatul acestor cercetări vin să confirme şi cele consemnate în erudita lucrare a Universităţii din Cambridge „The
Cambridge history of India”4 vol. I, pag. 68 arată că: (după datele conţinute în Cărţile Vedice - cele mai vechi monumente
literare ale umanităţii) universitarii englezi ajung la concluzia că leagănul de formare a arienilor poate fi delimitat astfel:
„Există, după toate aparenţele, o singură astfel de arie în Europa, anume aria mărginită la est de Carpaţi, la sud de
Balcani, la vest de către Alpii Austriei şi Bömer Wald, iar la nord de către Erzgebirde şi Munţii care fac legătura cu
Carpaţii”. Tot în această lucrare, la pag. 71, se arată că: din acest spaţiu, au plecat, începând de pe la jumătatea mileniului III
î. Cr., indo-iranienii, grecii, latinii, celţii, germanii, etc.
Datorită înmulţirii populaţiei Spaţiului Carpatic, începând cu mileniul VI – V î.Cr., s-a ajuns, pe parcursul timpului, la o
supra populare pentru care resursele (naturale) nu mai erau suficiente ... este cazul roirilor neolitice din Spaţiul Carpatic, în
urma cărora s-a populat, treptat, toată Europa şi Asia vestică. Toţi cei care au roit din Carpaţi au dus cu ei în locurile în care
s-au aşezat: limba, antroponimile, toponimele, obiceiurile şi tradiţiile din leagănul primordial.5
Dacă probele genetice ale populaţiei de pe teritoriul României de azi atestă că sunt aceleaşi cu ale populaţiei care-a trăit
pe acelaşi teritoriu acum 5000 de ani, populaţie care nu a fost romanizată, nu vedem cum această populaţie să-şi piardă
limba, sau să preia tot vocabularul dela hoardele care s-au perindat în decursul primului mileniu al erei noastre! Exemplul
flagrant îl găsim în DEX, Dicţionarul EXplicativ al limbii române, în care nici-un cuvânt nu este de ORIGINE ROMÂNĂ!
Nu căutăm să intram într-o polemică cu actuala linie academică a istoriografiei şi lingvisticii româneşti, datoria noastră este
însă, de a informa publicul doritor să cunoască adevărata obârşie a poporului nostru şi a limbii nostre multimilenare.
O mărturie de dată recentă, care atestă că „strămoşii noştri n-au fost romanizaţi şi că limba strămoşilor noştri a fost
premergătoare limbii italioţilor, ne-a fost furnizată de fostul consilier al Papei Ioan Paul al II-lea, dl. Miceal Ledwith.6
Personalitate ştiinţifică, domnia sa, fost decan al Sf. Petru Diocescan College din Wexford–Irlanda, fost preşednte al
Conferinţei şefilor de universităţi irlandeze şi fost membru al Biroului de Conducere al Conferinţei Rectorilor Universităţilor
Europene (C.R.E.), într-un interviu acordat postului de televiziune TVR Cluj la sfîrşitul anului 2012, a făcut o declaraţie poate
şocantă pentru unii, dar totodată revelatoare:
„Chiar dacă se ştie că latina este limba oficială a Bisericii Catolice precum şi limba Imperiului Roman, iar limba română
este o limbă latină, mai puţină lume cunoaşte că limba română, sau precursoarea sa, vine din locul din care se trage limba
latină şi nu invers. Cu alte cuvinte, nu limba română este o limba latină, ci mai degrabă limba latină este o limbă
românească. Aşadar, vreau să-i salut pe oamenii din Munţii Bucegi, din Braşov din Bucureşti. Voi sunteţi cei care aţi
oferit un vehicul minunat al lumii occidentale (limba latină). Oare această declaraţie făcută recent de o personalitate
occidentală, care nu avea interese personale în România, să aibă legătură şi cu faptul că Papa Ioan Paul al II-lea a spus cu
ocazia vizitei în ţara noastră din anul 1999, că România este „Grădina Maicii Domnului‖? Ce ştiu cei de la Vatican iar noi nu
ştim? Ce documente se ascund în arhivele secrete ale Vaticanului? Adevărul este că la Vatican se găsesc documente secrete
care se pot consulta numai cu acordul Papei. Părerea noastră este că Papa Paul II, consultând documentele Vaticanului şi aflând
date revelatoare privind strămoşii noştri, a programat vizita în România, special pentru a cunoaşte adevărata ţară HAVILA
din Biblie.
Într-un alt interviu luat d-lui Miceal Ledwith de către TVR-Cluj pe data de 2 martie 2014, amintind din lucrările d-lui Mark
Pagel de la University of Reading, în care scrie că: „limba PIE (Proto-Indo-Europeană) a evoluat de pe teritoriul de azi al
României şi Bulgariei în urmă cu 15.000 de ani”, se confirmă cele relatate de domnia sa în interviul din 2012. Menţionăm că
PIE este de fapt limba pe care strămoşii noştri o vorbeau în străvechime, româna arhaică.
Un alt document, de dată recentă, spulberă şi el „utopica teză a romanizării strămoşilor noştri geto-daci”. În anul 2013 a
fost publicat studiul de paleogenetică realizat în Germania de către profesorul universitar dr. Alexander Rodewald, directorul
Institutului de Biologie Umană şi Antropologie al Universităţii din Hamburg cu aportul doamnei dr. Georgeta Cardoş,
cercetătoare ştiinţifică, biologă, specialistă în genetică.7
Concluziile studiului comparativ între genele populaţiei antice şi a celei actuale din ţara noastră sunt următoarele:
- Între actuala populaţie a României şi populaţiile care au trăit pe teritoriul acestei ţări acum 2.500-5.000 de ani,
există o clară înrudire genetică, ceea ce probează continuitatea incontestabilă a poporului român pe aceste meleaguri.
- Actuala populaţie a României se înrudeşte genetic în special cu populaţiile Greciei şi ale Bulgariei, care s-au dezvoltat
într-un spaţiu locuit de strămoşii noştri geto-daci, şi doar într-o mică măsură cu populaţia italiană.
- S-a mai dovedit că o parte dintre italieni, în special cei din nord, sunt la rândul lor înrudiţi genetic cu populaţiile
vechi care au trăit în Arcul Carpatic acum 2.500-5.000 de ani.
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- Dacă de la mijlocul Italiei în jos, comparaţia etnogenezei nu arată o înrudire apropiată, rezultă din faptul că populaţia de la
mijlocul Italiei în jos, s-a amestecat încă de la începutul Imperiului roman, cu sclavii aduşi din întregul imperiu, iar invaziile
ulterioare căderii Imperiului roman de Apus (476 d.Hr.), au contribuit la amestecul de populaţii.
Pentru „ştiinţificii oficiali‖, le recomandăm citirea cărţii lui Titus Livius, istoric latin (59 î.Hr.-17 d.Hr), care în cartea sa
Histoire romaine–La fondation de Rome, explică din, şi cu cine s-a format Roma în anul 753 î. Hr.! 8
Studiul privind paleogeneza mai multor populaţii europene, corespunde cu adevărul istoric privind migrările populaţiilor
europene din Spaţiul Carpatic.
Din toate aceste mărturii, bazate pe elemente ştiinţifice, reiese clar că românii reprezintă cel mai vechi popor
european, iar limba arhaică românească s-a format încă din epoca Paleoliticului Superior, când dezgheţul în anumite
zone ale Europei, a permis ieşirea omului din peşteri şi locuirea în colibe, luând astfel contact cu mediul înconjurător.
VALERIU D. POPOVICI-URSU, Paris/FRANŢA - 1 prier 7522 (aprilie 2014)
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dragonul şi călugărul voragine
Cercetător GEORGE LIVIU TELEOACĂ

FALSUL CARE A FRÂNT FUNDAMENTUL
UNITĂŢII TEOLOGICE A LUMII
Motto: Singura şansă de supravieţuire a creştinismului răsăritean este aceea a unui
război întru cuvânt.
(Gheorghe Calciu şi Nicolae Steinhardt)
După ce şcoala americană de vexilologie a arătat, încă din anul
1975, că sub semnul Lui s-a făcut istoria lumii, timp de 2500 de ani, din
Persia până în Britania lui Richard al III-lea (1453-1485), toate religiile
sunt chemate să ia act, dar şi să valorifice funcţia axială a Dragonului în
teologia lumii. Adorat în spiritualitatea chineză, în cea persană, ca şi în
spiritualitatea galeză Dragonul a fost eliminat treptat din spiritualitatea
creştină de uriaşul fals al dominicanului Jacoppo de Voragine.
Complexat de neputinţa sa şi a confraţilor săi, de a înţelege motivul pentru
care creştinii au continuat să lupte sub semnul Dragonului şi în Cruciade, Voragine a urmărit să scoată Dragonul din inimile
credincioşilor, dar şi dintre simbolurile de mare prestigiu ale Bisericii, imaginând legenda uciderii Lui de către Sfântul
Gheorghe, care ar fi salvat astfel pe singura fiică a regelui cetăţii Silene din ţinutul Beirutului. Bine ticluită pentru ignoranţa
acelor timpuri, legenda a făcut carieră lansată în lume de volumul intitulat „Legenda sanctorum‖, sau „Legenda aurea‖, care
a fost terminat de Voragine, imediat după anul 1260.
Alături de falsul lui Kadlubek, care ucide cu o altă povestioară Dragonul din Cracovia, falsul lui Voragine este bine
cunoscut şi recunoscut ca fals şi cu toate acestea el dăinuie oblojit cu
formula „legendă pioasă‖, „expresie a curajului în lupta cu diavolul‖, de parcă Diavolul n-ar îmbrăca mii de alte forme dintre
cele mai insidioase. Ne amăgim duios de parcă drumul spre iad n-ar fi pavat cu aşa zisele „bune intenţii‖. Între ele şi toleranţa
noastră faţă de un fals respingător, toleranţă care ne face părtaşi la perpetuarea falsului, pentru a batjocori în continuare unul din
simbolurile sacre ale religiozităţii universale aparţinând şi creştinismului, aşa cum indică prezenţa expresivă a Dragonului pe un
sac episcopal păstrat în muzeul mânăstirii Santa Maria de Guadalupe – Spania, construită la începutul secolului XVII. Cei care
au realizat acest sac episcopal au ştiut să treacă peste hidosul fals pentru a menţine în adoraţia creştinilor marele simbol religios
cinstit în toată lumea.
Departe de ideea că sacul episcopal din Spania ar fi un caz izolat, Europa mai păstrează şi alte dovezi de cinstire
creştină a Dragonului. În acest sens remarcabil este faptul că marele simbol religios al lumii a fost adoptat şi de Sigismund de
Luxemburg, care în numele lui Iisus Cristos a înfiinţat Ordinul Dragonului la sfârşitul anului 1408, pentru a întări biserica
creştină în lupta sa cu duşmanii interni şi externi, cum erau pe atunci turcii. Dacă în cazul spaniol s-ar putea reţine prioritar
Pag. 61 din tratatul lui W. Smith
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valoarea ornamentală a broderiei, în cazul insignelor purtate de cavalerii Ordinului, mai evidentă este valoarea simbolică a
Dragonului ca robust purtător al crucii, etalând, ca şi Dragonul de pe sacul episcopal din Guadalupe o limbă hiperbolizată,
simbolul consacrat al rostirii, care în context religios devine Logos.
Lumea a progresat şi aşa după cum ştim să cinstim icoanele prin semnificaţiile lor, tot aşa va trebui să cunoaştem şi
semnificaţiile marilor simboluri moştenite în numele lui Iisus Cristos, care este Treime, şi care a preţuit toate cele cuvenite ale
trecutului spunând:

Ordinul Dragonului

Imagini din muzeul de broderii al Mânăstirii Santa Maria de Guadalupe, Spania

„N-am venit să stric, ci să plinesc Legea‖, iar Dragonul se dovedeşte a fi un simbol moştenit de importanţă universală,
pe care nu-l mai putem lăsa batjocorit de falsul dominicanului, care ne-a determinat să-i uităm semnificaţia originară.

Sf.Cristofor cu cap de Dragon (lup)
Psaltirea din Kiev, 1397
Ca dovadă că i-am cunoscut-o, Sfântul Cristofor a fost zugrăvit uneori cu cap de Dragon în numele unui înţeles simbolic
bine ştiut la vremea aceea, dar astăzi, în mod oficial, se pretinde că Sfântul şi-ar fi cerut urâţirea cu un asemenea chip pentru a
scăpa de asaltul feminin. Ne consolăm neştiinţa uitării cu o altă basnă neavenită, având darul să îngroape definitiv acel adevăr,
în numele căruia în Psaltirea de la Kiev Iisus are în jurul său alţi patru însoţitori cu cap de lup, iar în icoana românească Sfântul
Cristofor îşi poartă pe braţ masca-simbol. Suntem sortiţi să ajungem la adevăr, dar pentru a-l găsi trebuie mai întâi înlăturată
minciuna lui Voragine, care blochează cu spurcăciuni minţite calea spre a-l afla.
Desigur, demersurile necesare nu vor fi foarte simple, dar pentru a reuşi putem urma exemplul Sfântului Mitropolit
Varlaam, care a refuzat să introducă în Cazania sa episodul uciderii Dragonului, fiindcă acest episod lipsea şi din lucrările lui
Damaschin Studitu, şi din ale lui Pasicrata ca şi din Marile Minee de la Târnovo, aşa cum a arătat în mod sistematic Pandele
Olteanu şi mai recent Dan Zamfirescu în lucrarea sa despre „Cartea de învăţătură românească ...‖ (2012/2013).
Aşadar, catastrofalul fals a lui Voragine rămâne izolat şi el nu mai poate ascunde azi faptul că Dragonul a fost cinstit de
lumea creştină şi înainte şi după terfelirea lui de minciuna care a frânt cu peste 750 de ani în urmă evoluţia firească a lumii spre
unitatea sa teologică, susţinută de acest simbol religios universal, prezent peste tot, de la Oceanul Atlantic la Marea Chinei.
Normanzii l-au preţuit şi după secolul XI, după ce în anul 1066 sub semnul Dragonului a avut loc debarcarea normandă, în
urma căreia Wilhelm I a dobândit tronul Angliei în detrimentul lui Harold, care a murit pe câmpul de luptă. În bătălia de la
Hastings, ambele armate creştine au luptat sub semnul Dragonului, aşa cum arată cu precizie documentară Tapiseria de Bayeux
realizată între anii 1070-1077, deci imediat după bătălie.
Lucrată la cererea şi sub supravegherea episcopului Odo, marele ctitor al Catedralei din Bayeux-Franţa, dar şi frate vitreg
cu Wilhelm I Cuceritorul, Tapiseria cu lungimea de peste 68m şi lată de 0,5m este frecvent marcată de imaginile Dragonului şi,
cu toate acestea, autoritatea episcopului creştin, Odo, care cunoştea bine compatibilitatea dintre Dragon şi creştinism a decis, ca
Tapiseria să fie expusă în catedrala sa din momentul sfinţirii ei, unde a şi rămas.
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Harold traversează
Canalul în Normandia

Dragon pe scutul trimişilor
lui Wilhelm

Lovit în ochi de o săgeată,
Harold moare lângă Dragon

Cu aproape trei secole înaintea bătăliei de la Hastings, Carol cel Mare, regele francilor, îşi comanda armatele în numele
celei mai intransigente credinţe creştine, pe care o trăia eroic sub stindardul Dragon purtat în luptă de cavaleria sa. Animate de
alăturarea dintre Cruce şi Dragon, armatele sale au făcut faţă unui război de peste treizeci de ani cu saxonii, care au fost învinşi
spre a li se impune cu sabia creştinismul. Victorios şi în alte asemenea războaie, Carol cel Mare a fost încoronat în anul 800
Imperator Augustus, de Papa Leon al III-lea, pentru marile servicii aduse în calitate de „apărător devotat şi umil ajutor al
Sfintei Biserici‖. Astfel, cu un sfert de mileniu înainte de Marea Schismă, Episcopul Romei încorona compatibilitatea dintre
Cruce şi Dragon, aşa cum a făcut şi în timpul Cruciadelor.

Icoana Sfântului Gheorghe cu Dragonul alături, din muzeul Vălenii de Munte
Iată, aşadar, ne aflăm în faţa unor dovezi evidente de cinstire a Dragonului, care ni se par paradoxale tocmai fiindcă am
luat de bună cea mai nimicitoare minciună din istorie. Astăzi, dacă n-am şti că toate icoanele, tablourile şi sculpturile, în care
Sfântul Gheorghe ucide Balaurul, provin de la falsul lui Voragine, am declara ca incorectă frumoasa icoană ferecată în argint, în
care Marele Sfânt Gheorghe se află în ţinută de mare gală alături de Dragonul cu privire luminoasă şi înţeleaptă.
Şi totuşi, acesta este Adevărul, care va ieşi la lumină odată cu denunţarea minciunii
dominicanului Voragine pornind de la exemplul Sfântului Mitropolit Varlaam, dar şi de la
faptul că mai multe copii în argint ale Dragonului ornează de secole policandrul Catedralei
Patriarhale din Bucureşti, ca dovadă că ierarhii noştri din trecut ştiau motivul pentru care
sacralitatea Dragonului se cuvenea a fi prezentă în Biserica Ortodoxă Română.
Aşadar, în numele Sfintei Tradiţii a Bisericii Ortodoxe Române, batjocorirea lui Voragine
nu mai poate fi tolerată şi ca urmare trăim convingerea că suntem primii chemaţi să punem
capăt falsului malefic redobândind astfel semnificaţia benefică a Dragonului pentru unitatea
teologică a lumii.
Candelabrul cu Dragoni din Catedrala Patriarhală, Bucureşti
Cercetător GEORGE LIVIU TELEOACĂ, Bucureşti/ROMÂNIA

PREA CUCERNICE PĂRINTE NICOLAE NECULA În comparaţie cu uriaşa sa importanţă, pe care o are pentru spiritualitatea lumii, problema Semnului Dragon este ca şi
necunoscută, nu numai la noi, dar şi pe plan general.
Din nefericire, primii afectaţi de această necunoaştere suntem noi românii, pentru că Dragonul reprezintă semnul tutelar al
identităţii noastre, Semnul sub care am trăit şi ne-am jertfit, de fapt semnul de la care decurg toate aspectele privind identitatea
noastră, în întregul ei.
Ca urmare a importanţei sale şi a prestigiului său religios, care erau bine cunoscute în trecut, Dragonul figurează pe cârjele
arhiereşti, dar se află şi pe policandrul din Catedrala Patriarhală. Cu toate acestea noi, cei de astăzi, nu putem spune nimic
despre alcătuirea şi semnificaţia lui .
În virtutea importanţei celor două reprezentări el ar trebui să apară majestuos şi pe policandrul din Catedrala Mântuirii
Neamului, cu atât mai mult, cu cât Semnul Dragon se corelează nemijlocit cu străvechiul nostru Stindard Dacic.
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Prin subestimarea aspectelor concrete privind Semnul Dragonul, noi românii am pierdut contactul cu adevărata noastră
identitate, motiv pentru care am şi ajuns unde suntem. Practic vorbind, noi ne aflăm în situaţia Vraciului din romanul lui Dolega
Mostowicz, care a ajuns să slugărească ba la unii, ba la alţii, numai fiindcă uitase că este cel mai mare neuro-chirurg al
Varşoviei. În mod similar, noi am ajuns să fim în ţara noastră slugi tuturor, numai fiindcă am uitat cine suntem. Avem însă
Semnul Dragon între odoarele păstrate de Sfânta Tradiţie a Bisericii Ortodoxe Române. Prin descifrarea şi înţelegerea lui ne
redobândim adevărata noastră identitate şi implicit dreptul de a sluji lui Dumnezeu şi oamenilor în numele a ceea ce suntem cu
adevărat.
Menţionez că odată cu recuperarea adevăratei noastre identităţi, întreaga Europă îşi va redobândi adevărata sa identitate,
motiv în plus să înlăturăm fără preget falsul lui Voragine împreună cu celelalte falsuri similare, chiar dacă sunt foarte vechi.
Semnul Dragon s-a născut ca semn a lui Dumnezeu şi numai aceşti falsificatori l-au transformat, în mod sistematic şi cu mare
perseverenţă, în semn al Răului diavolesc, pe care l-ar fi ucis Sfântul Gheorghe.
Având în vedere faptul că Iisus ne învaţă că nu putem sluji şi lui Dumnezeu şi lui mamona (Mt.6,24), unul şi acelaşi Semn
Dragon nu-l mai putem folosi pentru a reprezenta, atât pe cele ale lui Dumnezeu, cât şi pe Potrivnicul. În virtutea acestui foarte
serios temei nou-testamentar, acţiunile de denunţare şi de eliminare a falsului sunt legitime. De fapt nu există raţiuni pentru
ocrotirea şi promovarea falsului. Ocrotirea şi promovarea falsului, în acest caz, sunt păcate, cu atât mai grave, cu cât Semnul
Dragon reprezintă prima hieroglifă utilizată pentru a reda numele lui Dumnezeu. Hieroglifa Dragon se citeşte la fel cu
tetragrama sacră, YHWH, a cărei decodificare a fost publicată şi de revista BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ, Nr.1-3/2006,
p. 548.
Închei cu propunerea-rugăminte de a denunţa public falsul lui Voragine şi de a se renunţa la el în pictura bisericească, cea
care îl vehiculează constant alături de cărţile de cateheză, pentru a ne putea recupera adevărata identitate naţională, fără de care
vom pieri – a spus-o Nicolae Iorga pe la anul 1904 – ca naţiune şi prin consecinţă ca Biserică Naţională. Despre aceste riscuri a
vorbit, de curând, preşedintele României în faţa camerelor reunite ale Parlamentului, care a precizat că incompetenţa este una
din marile cauze ale insecurităţii noastre. Or, în aceste condiţii creşterea competenţei noastre cu privire la cel mai important
simbol universal, Dragonul, devine o datorie.
Pentru rezolvarea acestei probleme de anvergură universală, vă rog să primiţi ca pe o modestă contribuţie, tot ceea ce am
acumulat în cei cincisprezece ani, de când cercetez aspectele privind Semnul Dragon în lume începând cu neoliticul timpuriu al
civilizaţiei Vinča.
În fapt, România reprezintă Vatra Tradiţiei Primordiale, de unde şi multele îndatoriri, încă neonorate, ce ne revin în ziua de
azi.
Cu plecăciune
Cercetător GEORGE LIVIU TELEOACĂ
Bucureşti, 8 aprilie 2014
***

meditaţii asupra unor cărţi şi
asupra unor oameni
CONSTANTIN STANCU, Haţeg/ROMÂNIA
TE DEUM LAUDAMUS…
Maria-Daniela Pănăzan este consecventă, iubeşte poezia, iubeşte
frumosul, e atentă la fenomenul literar contemporan, la reevaluările
istoriei, la profunzimea unui sentiment pe o lacrimă de înger. Cu
analiza detaliată a poeziei religioase româneşti ne provoacă şi mişcă
fotografiile standard din istoria literară. După o muncă asiduă ea ne
re-propune cartea Poezia religioasă românească. Analize şi
comentarii esteticei, o panoramă a poeziei care pătrunde în fiinţa
omului, schimbă sensurile şi valorile seculare, aduce clarificări şi
continuă o muncă începută la Universitatea din Alba Iulia, sub atenta
îndrumare a unor iubitori de adevăr şi frumos, teza de doctorat - Ion
Buzasi, lucrarea de masterat - IPSS Andrei, Mitropolit al Clujului. Scurta istorie a poeziei
religioase, cartea reia pe un plan mai profund lucrarea de Disertaţie (în anul 2006, Editura
„Reîntregirea‖, Alba Iulia) şi a tezei de doctorat (Editura „Dacia‖, Cluj-Napoca, 2010), autoarea
adaugă, mai bine-zis, strânge buchete de imn la ediţiile anterioare, în acest fel peisajul subiectului
prinzând perspectiva eternităţii. E un studiu sistematic a domeniului, continuu, desăvârşindu-şi
tema prin atragerea de noi opere, autori, întâmplări, fenomene, analize, texte.
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Maria-Daniela Pănăzan are un motto pătrunzător din Apostolul Pavel, cartea Efeseni 4:1-6, un text care trimite la unitatea
credinţei în Iisus, într-o legătură spirituală a creştinilor, la toleranţă, la speranţă şi înţelepciune… Textul este bine ales şi
demonstrează posibilităţile poeziei religioase, a creaţiei literare capabile să dărâme zidurile…
Acest studiu sistematic al poeziei religioase româneşti începe cu un argument, autoarea simţind nevoia să clarifice aceste
momente astrale din istoria literară, pornind de la Ion Buzaşi (fostul profesor) sau Eugen Simion care la rândul lor au atins
subiectul ca fiind mai mult decât semnificativ pentru istoria literară. Este stabilit locul poeziei religioase în cadrul mai larg al
poeziei româneşti, pilonii de bază ai temei fiind operele unor cunoscuţi scriitori, dar şi a unor scriitori mai puţin importanţi,
aparent, deoarece istoria literară nu le-a acordat atenţia cuvenită la timpul potrivit. Autoarea are curaj, restabileşte noi
coordonate, chiar dă verdicte pertinente, trecând de barajul inerent al diferitelor doctrine creştine, mizând pe valorile estetice şi
literare, dar implicând principii teologice clare, acceptate de gândirea religioasă românească. Sunt restituiri, sunt noutăţi, sunt
perioade, sunt destine marcate de lumina divină, toate se impun prin trăirea profundă.
Maria-Daniela Pănăzan notează: „Marile creaţii sunt rodul întâlnirilor cu Dumnezeu în Iubire, rodul unei intense trăiri
lirice, manifestate prin raportare la sacralitatea vieţii. Poezia de inspiraţie religioasă este o formă concretă de comunicare,
dintotdeauna, a omului cu Dumnezeu‖.
După ce cititorul se familiarizează cu noţiunile principale şi cu aspectele esenţiale ale domeniului, acesta este introdus în
supra-dimensiunea poeziei religioase. Sunt prezentate sursele de inspiraţie ale poeziei religioase, fenomenul sacrul în oglindă
cu desacralizarea, influenţele creştine până în secolul al XX-lea, dominantele poeziei religioase, simbolurile arhetipale,
dimensiunea geografică a temei, ecourile biblice, convergenţa dintre poezia carcerală şi poezia religioasă. Sunt redate misticul
şi logica creştină în sfera poeziei religioase a secolului al XX-lea, cuvântul care zideşte sau cântarea cântărilor ca formă
profundă de scriere cu inima. Nu sunt ocolite confesiunea, credinţa ca stare de existenţă în faţa lui Dumnezeu, apoi motive
religioase la poeţii români din exil, cei plecaţi spre Babilonul modern din Europa, cu nuanţe speciale pentru exilul metafizic şi
exilul lingvistic. Se pune în lumină poezia imnografică, sau taina iubirii, a nunţii, a psalmilor, a revelaţiei speciale, etc.
Cartea trage atenţia asupra sacrului în poezia românească de la sfârşitul secolului al XX-lea şi începutul secolul al XXIlea, face o analiză a limbajului poeziei religioase şi a poeziei rugăciune, toate bazate pe o bibliografie de excepţie, bogată,
nuanţată, profundă, demonstrând că resurse gândirii româneşti sunt extraordinare, în legătură cu marea cultură a lumii şi, pe
verticală, cu Dumnezeu.
Se pot uşor observa orizontul de timp şi netimp din acest studiu, instituţiile importante ale teologiei creştine: lumea lui
Dumnezeu, omul ca parte a creaţiei, revelaţia generală, revelaţia particulară, iubire ca dimensiune divină, suferinţa - temă de
inspiraţie profundă, depăşirea limitelor umane prin credinţă, speranţa ca înfrângere a timpului negru carceral, ţipătul artistului
într-o lume păcătoasă, influenţa valorilor creştine asupra memoriei colective şi artistice, puterea cuvântului divin de a modela
lumea, artişti transformaţi de opera proprie, mituri şi mitologii în viaţa de credinţă…
Sunt evaluate, reevaluate, potenţate operele unor mari scriitori români precum Eminescu, Blaga, Arghezi, Goga, Ioan
Alexandru, Grigore Vieru. Sunt surprinşi poeţi importanţi cu poezii religioase profunde, poate mai puţin prezenţi în spaţiul
public, precum Sandu Tudor, Vasile Militaru, Petre Got sau Virgil Todeasă, Ovidiu Vasilescu. Poeţi semnificativi pentru mari
colectivităţi de credincioşi sunt prinşi în rama analizei sistematice: Traian Dorz, Radu Gyr, Costache Ioanid, Daniel Turcea,
Zorica Laţcu-Teodosia, etc.
Maria-Daniela Pănăzan a fost generoasă cu fiecare poet în parte, a scris profund despre Paul Aretzu, a adus în plin plan
temele poeziei lui Eugen Dorcescu, sau a reliefat dimensiunea specială a poeziei lui Nichita Stănescu ori Ştefan Augustin
Doinaş.
Din conceptul despre poezia religioasă dezvoltat de Eugen Dorcescu, autoarea a reţinut în studiul ei: „între mistic şi
religios există o diferenţă de arie şi intensitate. Poezia mistică poate fi, la rigoare, şi religioasă, dar poezia religioasă nu este,
neapărat, mistică. Misticul cuprinde mai multe perimetre religioase, în principiu pe toate, şi, totodată, reprezintă esenţa lor
spirituală, eliberată de contingenţele cultului, chiar dacă se manifestă, deseori, prin acestea‖.
Despre Nichita Stănescu notează: „…nu întâmplător cuvintele devin necuvinte: ele curg lent înspre nevăz, neauz, nepipăit,
negust, metamorfozându-se în preacuvinte îngereşti, în imaginea absolută a îngerului cu o carte în mâini…‖
Ioan Alexandru este bine conturat ca personalitate aparte, iar opera sa pare a veni dintr-o tradiţie creştină de primă mână:
„Citirea cu un alt ochi critic a textelor de inspiraţie religioasă, a imnelor în întregimea lor, ar putea scoate la iveală un adevărat
mistic a literaturii române, iar poezia lui recunoscută ca <<poezia teologiei şi a liturgicii şi teologia poeziei>>‖.
Cititorul de poezia va remarca trimiterile istoricului literar la partea religioasă a poeziei lui Macedonski, care a apelat la
susţinerile corecte ale lui Nichifor Crainic: „…psalmii macedonskieni sunt plângeri în faţa lui Dumnezeu, pe teme
fundamentale, ce alcătuiesc tristeţea vieţii: vremelnicia ei, duşmănia semenilor, truda nerăsplătită, iluzia deşartă, deznădejdea,
nefericirea, zădărnicia tuturor lucrurilor. E calvarul sufletesc al poetului, care îndură toate cu încredere în justiţia
dumnezeiască‖.
Despre începuturile poeziei religioase Maria Daniela-Pănăzan ţine să sublinieze că aceasta îşi are izvorul în imnurile
creştine, în tropare, în Psaltire, în Cântarea Cântărilor, în colinde, în cântecele credinţei. Sunt enumeraţi Niceta de Remesiana,
Ioan Cassian sau Dionisie Exiguul, cei care au pus în mişcare trăirea cu Dumnezeu prin imnurile care păstrau mireasma textului
scriptural original. Numele sunt puţin uzitate de critica literară care, probabil, îi plasează într-un timp involut, însă au un rol
special pentru istoria literară şi pentru sufletul românesc.
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„Poezia-rugăciune este o modalitate artistică de a comunica gândurile, ideile şi sentimentele într-un mod specific liric, în
care profunzimea cugetării şi complexitatea exprimării primesc conotaţii dintre cele mai diverse‖ (Maria-Daniela Pănăzan).
Aceasta este prezentarea fenomenului special a rugăciunii devenite poezie prin impregnarea divinului în versurile artistului,
prin modelarea consoanelor şi vocalelor cu fiorul duhovnicesc, depăşirea limitelor şi deschiderea orizontului spre logos şi chiar
dacă poemele nu fac parte din canoanele vreunei Biserici, ele se înscriu în patrimoniul liric românesc şi universal.
Despre arta limbajului în poezia religioasă, istoricul literar consideră că opera artiştilor inspiraţi este o facere, o creaţie
care imită pe Dumnezeu în sensul bun al cuvântului, poetul pare inundat de lumina divină, poetul duce mesajul, făclia, la
oameni sub semnul intertextualităţii şi transtextualităţii, remarcând etapele: arta scrierii textului, momentul receptării textului,
efectul de purificare provocat de text, conform teoreticianului H.R. Jauss.
Până la urmă, la baza limbajului biblic stă poezia, chiar şi la textele în proză fiorul se transmite prin ritmul şi rima
dinamică a verbului plin de har, prin organizarea ideilor în manieră divină, depăşind înţelegerea de suprafaţă, atrăgând sufletul
spre abis, stil preluat din psalmii lui David, specific evreilor…
Maria-Daniela Pănăzan a exemplificat analiza sa, a luminat studiul estetic cu exemple din poezia religioasă, demne de o
teologie a poeziei, deschizând ferestre spre un spaţiu special, selecţia făcută demonstrând valoarea acestui gen de lirică.
Cartea ne pune la dispoziţie concluzii, autoarea ţinând să sublinieze: „Privită în întregul ei, lirica religioasă supusă
interpretării noastre este o manifestare de tip hierofanic a sacrului, divinitatea însăşi fiind regăsită în relaţia sa complexă cu
Fiinţa Omului. Poetul, modelul antropologic arhetipal, este cel care realizează, prin versuri, prezenta tainei divine existente în
cotidian, dar şi camuflarea sacrului în profan, a re-găsirii de sine în lucrurile mărunte, a căror semnificaţii profunde nu mai sunt
percepute, tainic, de către omul modern de astăzi‖.
Pentru o deschidere spre universalitate, cartea are şi un sumar în limba engleză, inspirată notă literară, argument pentru
pătrunderea în lume a poeziei româneşti învăluită în armătura valorilor creştine…
Şi totul a pornit de la Te Deum Laudamus, imnul lui Niceta de Remesiana (338-420), poet al spaţiului daco-roman, pomul
cu scribi rodind rotund peste acest pământ numit România, cu umbra lui Dumnezeu pe mâna dreaptă a poetului în timp ce îşi
scrie poezia cu fantezia pe fantezie călcând…
CONSTANTIN STANCU
Februarie, 2013
48
1

Maria-Daniela Pănăzan, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Alba-Hunedoara, doctor in filologie,
profesor de limba si literatura Romana, director Editura CronoLogia, Sibiu. Volume de poezii, poeme în proză, monografii,
eseuri: Dor de acasă, Editura ASTRA, Blaj, 2003; Psalmodiere Iubirii, Editura ASTRA, Blaj, 2004;
Poeme de Iubire, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2005; Poezia religioasă românească – eseu monografic, Editura
Reîntregirea, Alba Iulia, 2006; Sacrul în poezia românească. Studii şi articole (coautor), Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, ClujNapoca, 2007; Michelangelice (coautor), Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2008; Parabole biblice. Selecţie si
comentarii(coautor), Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2009; Coordonate religioase ale poeziei româneşti, Editura Dacia, ClujNapoca, 2010; Performanta si prestigiu. O istorie a gimnasticii feminine româneşti, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2011;
Pagini de istorie literara contemporana, Editura Astra, Blaj, 2011; Poezia religioasa românească. Analize si comentarii
eseistice, Editura CronoLogia Sibiu 2012; O istorie a gimnasticii feminine artistice. Înainte si după Nadia Comăneci, Editura
CronoLogia, Sibiu, 2012
2

Maria-Daniela Pănăzan, Poezia religioasă românească. Analize şi comentarii estetice, Editura CronoLogia, Sibiu, 2012, 462
pagini; cu o bibliografie cuprinzând opere literare, antologii de poezie, istorie şi critică literară, eseuri, monografii, dicţionare,
cărţi de teorie literară, teologie şi filozofie, studii şi articole, summary – prezentarea pe scurt a cărţii în limba engleză.
***
PENUMBRA TRANDAFIRULUI
Un poet în penumbra trandafirului, discret şi înconjurat de iubire.
Constantin Marafet îşi fixează temele poeziei sale în tandrul volum purtând
acest titlu, un titlu simbolic, plin de forţă şi mister. Constantin Marafet, Penumbra
trandafirului, Editura Fundaţia „Scrisul Românesc‖, Craiova, 2013, carte de referinţă
pe traseul poetic al scriitorului, pasionat de literatură, sensibil şi căutător de cântec în
lumea de azi, cubică şi mov. Cartea este dedicată soţiei, Maria, un semn de
normalitate într-o lume a experimentelor de tot felul. Poetul rămâne dedicat iubirii ca
mister care ne ţine în echilibru într-o lume mişcată. Penumbra trandafirului este semnul acelui mister unic care marchează
fiinţele, iubirea ca legătură cu celălalt pe orizontală, ca legătură cu Dumnezeu pe verticală. Titlul sugerează misterul pus în
lumină de Umberto Ecco în cartea sa Numele trandafirului, misterul care dă sens vieţii. Misterul se potenţează prin tristeţe, este
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un joc al tristeţii la poet, specific vârstei maturităţii în care lucrurile intră sub o nouă lumină amară şi simfonică. Cuvintele curg
cu prospeţime, discursul lui Marafet este continuu, fără sincope, marile teme îi sunt familiare şi refuză experimentele „la zi‖ din
literatura română, preferă să rămână fidel temelor fundamentale ale vieţii, cuvintele au argint pe vocale şi ecou în inima
cititorului.
Poezia este atinsă de iubirea care viscoleşte amintiri, ziua intră desculţă în poem, întâmplări care vin peste om cu energia
lor din altă lume, există un fulger în cafea, culorile se definesc, pot fi albe sau negre, zmeie de brumă peste zâmbete secondhand, un lăutar a dispărut fără urmă, culoarea singurătăţii nu plânge, poetul este copacul fără nume, şi-a rezervat o cetate de
roze peste marile treceri din lume. Cântecul este mijlocul prin care poetul revarsă ideile sale spre cititor, spre cei care îi sunt
aproape, cântecul discret, ştiut doare de iniţiaţi: „departe se aude o strună cum cântă/ la o vioară bătrână‖.
Taina:
„am iubit până-n amin
toate clipele uitării
şi femeia cea albastră
chipul ei din chipul mării
mă aruncă-n disperare (femeie albastră)‖.
Tensiunea dintre cunoaştere şi sentiment se amplifică, femeia se transformă şi chipul ei intră în substanţele infinitului,
mare o resoarbe în icoana ei, bărbatul se epuizează sub chemarea tăcerilor din munte.
Unele poeme sunt scrise în stil clasic, au ritm, rimă şi detenta modernă, altele sunt poeme care se modelează sub
muzicalitatea ideilor, poetul nu experimentează, el trăieşte clipele, fiecare poem are o istorie spirituală, amprenta suferinţei, ori
a bucuriei, poate a raţiunii, se simte în cuvintele lui.
O armonie planează în fiecare poezie citită, sentimentul se înalţă pe zmeie de brumă, întâmplările vin în vârful picioarelor,
viaţa pare tot mai fragilă în elipsa ideilor de fiecare zi…
Poezia se dinamizează sub imagini sau evenimente profunde: „iar casa mi se transformă/ într-o imensă lacrimă neplânsă
(un fotograf)‖; „şi spaţiul în care şedem noi/ îşi ia adio de la ultima culoare/ din care ne născusem (spaţii dilatate)‖; „şi priveşte
cum oglinzile se sparg singure (ultimul spectacol)‖; etc.
Constantin Marafet preferă spaţiul spiritual în care regăseşte echilibru, este un fel de retragere în lumea poeziei, în care se
simte în armonie cu frumosul:
„pe strada din parc cu banca rece
nimeni azi nu mai petrece.
eu sunt umbra nimănui –
din al veacului verzui

las oraşul să se-aplece peste feerie
eu ascult o simfonie (o simfonie)‖.

Complexitatea vieţii capătă rezolvări estetice, peste lume colindă tristeţea.
Poemele sunt un răspuns la frământările pe care o persoană le are în acest ev clătinat de valori fragile în care faptele se
întrepătrund până la disoluţie, totul poate intra într-un festin de zile mari cum scrie Ion Roşioru în prefaţa la carte, poetul îi
răspunde modest cu poemele sale care pun în mişcare anotimpurile, declanşează întrebări, se aud şoapte, apele nopţii invadează
dimineţile decupate în spaţii dilatate, fotograful de serviciu este prezent, dincolo de fotografie este o altă lume, marginea lunii
ne atinge tandru, penumbra trandafirului invadează piaţa publică, refugiul este în oglinda iernii, vântul este amar pe drumuri de
bronz, doar patima nopţii înfige în oglinzi orizonturi fixe…
Poetul pleacă de la poezia sa şi ajunge la titlu ca într-un repaus, balanţa stă peste lume, moartea începe să ne viziteze, dar
iubirea este soluţia la luminile străzii…
Volumul are o prefaţă bine scrisă de Ion Roşioru, câteva referinţe critice de la Theodor Codreanu, Nicolae Dabija, Mircea
Micu, Ion Murgeanu, Viorel Dinescu, Ioan Flora, Ioan Holban, Emil Lungeanu, Emilian Marcu, Florin Muscalu, Ion Stanciu,
Traian Gh. Cristea, Eugen Evu, Adrian Botez, Stan Brebenel, Dumitru Ion Dincă, Ioan Lăcustă, Constantin Stancu, plus
curriculum vitae care ne transmite date despre Constantin Marafet.
Poetul este un împătimit de literatură, organizator al Festivalului Titel Constantinescu de la Râmnicu Sărat, acolo unde au
fost premiate numeroase cărţi pentru literatura română, unde au fost lansaţi scriitori şi unde pasiunea pentru artă s-a evidenţiat
ca un fapt de viaţă menit să spargă banalul zilei.
Scriitorul este autorul unor cărţi importante: Lacrima desculţă (versuri, 1990), Nu sunt învins (versuri, 1991), Tăcerea
galbenă/Jaune Silance (versuri, 2006), Eu şi sora mea umilinţa (versuri, 2008), Rădăcina înstelată (versuri, 2009); Popas între
nori (versuri, 2010), etc., a primit numeroase distincţii şi premii, este membru al Uniunii Scriitorilor din România, editor,
îngrijitor de carte, director al Editurii „Rafet‖, a editat sau girat numeroase cărţi şi autori din ţară sau diaspora, artizan al unor
ediţii bilingve, etc.
Mircea Micu nota despre Constantin Marafet: „Are ceva din limbajul parfumat al unui timp iremediabil pierdut, există în
versurile sale un aer voit de vetustă melancolie, o stare de angoasă provincială provocată, o autoironie dovedind umor şi
inteligenţă artistică‖.
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Volumul de faţă probează argumentele celor care au scris critic şi cu atenţie despre opera acestui scriitor care marchează
literatura de azi în felul său romantic şi lucid în acelaşi timp.
Versurile poetul aduc concluzia demersului său: „noi ne iubim la încheietura unei ape/ aici, de la facere şi dincolo de
moarte (dincolo de zare)‖. Constantin Marafet nu-şi ascunde rădăcinile, le vrea înstelate, poezia sa are ceva din Nichita
Stănescu, Marin Sorescu, Ioan Barbu, Bacovia, chiar Minulescu. Este viziunea sa, una sinceră şi constructivă prin efectele
versurilor care picură peste trandafirul care sfidează zemeiele de brumă, ori păsările care ies din joben…
CONSTANTIN STANCU
Ianuarie, 2014
***
SALTUL ÎN SALM
Ion Pachia-Tatomirescu este „magnetizat‖ de poezia cu formă fixă, parcurgând un traseu
liric interesant, propriu, de la glosalmi şi zalmiori, la salmi, ca formă minimă de exprimare a
poeziei din aerul încărcat de piramide. În volumul Caligraful de salmi, (Ion PachiaTatomirescu, Caligraful de salmi, Editura WALDPRESS, Timişoara, 2013), vine în armonie
cu sine şi cu literatura importantă şi ne prezintă epopeea poeziei cu formă fixă. Este un
demers al unui scriitor în căutarea esenţelor, modest, se descrie ca un obişnuit caligraf,
refuzând titlul de poet, întrând în pielea scribului care transcrie textul imprimat în fiinţa
eremitului.
Cartea este, probabil, unică în felul ei, nu se adresează cititorului superficial, în căutarea baladei din poem, ci unuia în
căutarea tainelor. În volum poetul descrie pentru neiniţiaţi definiţia glosalmului, a zalmiorului, a salmului, căutările fac saltul
final în salm, cea mai scurtă formă fixă în istoria poeziei. Saltul este o descrie plastică, călătoria poetului ajunge în nucleul
poeziei, acolo unde se petrece furtuna materiei. Istoria poeziei cu formă fixă este redată în carte, în prima secţiune, ca o
necesitate de omologare la nivel european, pentrucă face legătura între scrierile vechi şi cele moderne, fulger între perioade,
conservând divinitatea poeziei, ca formă de comunicare a lui Dumnezeu cu omul şi ca răspuns al omului la revelaţie. Deşi
salmul se bazează pe cuvinte, cuvintele sunt puţine, poemul minim redă starea de graţie a sufletului în căutarea luminii.
Fantezia poetului este în mişcare, deşi pare a apela la formele vechi ale literaturii, el rămâne un modern prin curajul de a
zice. Zicerea este o problemă complexă, este baza creaţiei, în general caligraful exprimând tehnica închinării şi a laudei.
Mitologia străbate poezia, cuvintele se mişcă între „roze sălbatice‖, după cum afirmă poetul, rudă cu haiku, salmul rămâne şi se
consolidează ca formă autonomă, specifică literaturii române
Ion Pachia-Tatomirescu inserează în carte eseurile unor poeţi sau critici referitoare la poezia sa şi la demersul său de
limpezire a zicerii. Aceste note literare aduc explicaţii necesare şi lămuresc conţinutul volumului în sine. S-au preocupat de
acest gen literar: Vasile Moldovan, Alexandru Ruja, Constantin M. Popa, Eugen Dorcescu, Florin Vasiliu, Iulian Chivu, Marian
Barbu şi alţii. Cărţile lui Ion Pachia-Tatomirescu au avut ecou în Franţa sau Belgia ca expresie a complexităţii literaturii
române.
Eugen Dorcescu notează despre poezia cu formă fixă promovată în prezentul volum: „Ion Pachia-Tatomirescu rămâne una
dintre personalităţile literare (şi, în general, culturale) cele mai originale din Timişoara (şi nu numai). El s-a impus nu doar prin
valoarea strict estetică, prin acurateţea stilistică, prin rigoarea formală a poeziei sale, ci şi, (poate, mai ales) prin viziunea care o
generează şi susţine – cosmogonia dacică, misterul şi fascinaţia substratului, active încă în mentalitatea „dacoromânească‖
(termen utilizat de scriitor în toate împrejurările)‖.
Autorul consideră că poezia sa este rezultatul unei aventuri a omului în spaţiul cosmic datorită marilor descoperiri în zona
materiei, antimaterie, informaterie, aselenizare, istorie cu revoluţii în involuţii, cultură şi barbarie. Din acest demers rezultă că
Ion Pachia-Tatomirescu este un novator (conform celor afirmate de Florin Vasiliu) atingând şi posibilităţile oferite de haiku.
Volumul ne prezintă anul salmului de la 1 brumărel la 30 răpciune, un an în care poezia se scrie zilnic, rezultatul fiind
poemul complex desfăşurat cu răbdare şi pasiune pe durata unui an în care omul devine mai înţelept, astfel ziua are o istoria ei
condensată în cuvinte, iar anul o tablă de înţelepciune în vremuri complicare.
Cităm:
„Ciulin în mov destin…‖
„Focul schimbă jocul…‖
„Brazii – vămi de ocazii…‖
„Scuturi cer de fluturi…‖
„Greier pe albul-creier…‖
Exemplele pot continua, tehnica este una personală şi ne trimite cu gândul la Proverbe de Solomon, acea colecţie de texte
de înţelepciune necesară în epocă, rămasă în sulul cărţii, Biblia.
Ion Pachia-Tatomirescu pare că se joacă după stil vechi între brumărel şi răpciune, dar este preocupat de esenţe şi limite,
de cuvinte şi necuvinte, de zicere şi oprire, de muzicalitate şi miracol, exprimă închinarea adusă zilnic cerului care ninge cu
vorbe peste noi.
În volum autorul caligrafiază şi glosalmi, explodează în poezia mai extinsă, se desfăşoară disciplinat cu fiecare lună din an,
el doreşte să ne dovedească faptul că este un mag la curtea regelui, cunoscător de taine şi profeţii.
„Fulgerul din mine, umerii tăi – mere/ car de flori de miere urcă-ntre rubine…(Glosalm de cireşar).
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Caligraful de zalmiori este preocupat de muzicalitate şi adevăr, de bucurie şi anotimp:
„Fotonii-mi de-altoi n-au umbră nici joi/ n-au pietre clivante, nici protuberante,/ au doar matcă-n roi, gândind preţuri noi,/
pentru vămi şi fante, la comete-plante,/ fotonii-mi de-altoi, fulgere-n ploi… (Zalmior V).
Ion Pachia-Tatomirescu inserează o bibliografie sub sigle, trimiţând la epopeea poeziei cu formă fixă ca efect al
disciplinării spirituale, a menţinerii tradiţiei de început grefată pe zicerea modernă, flămândă de adevăr şi adrenalină. Este o
viaţă trăită printre cărţii în căutarea poeziei cu formă fixă din poemele cele de toate zilele, lecţii de haiku şi imn, o importantă
reţea de vase comunicante cu Dumnezeu privindu-ne dintre roze, zâmbind la teoria modernă a comunicaţiei promovată de om
într-o istorie superparadoxistă…
Caligraful a zis, cititorul va înţelege că lumea se bazează pe cuvântul trecut prin focul din microcosmos şi macrocosm, ca
o aventură ce ne duce în cetatea timpului fără de timp…
Ion Pachia-Tatomirescu îşi urmează căutările, se bazează pe o mitologie personală atinsă de brumele literaturii bune din
toate vremurile, spre o patrie complicată, greu de egalat astăzi prin tratate şi epistole, una „dacoromânească‖, ca nişă culturală
în Europa politicii cu formă fixă…
Îl cităm pe caligraf: „Valori: mori în comori…(p.83).‖
Ne întoarcem la izvoare, folclor, descântec… Ele refac, în stil modern, o viziune asupra lumii cumva pierdută, cumva
regăsită…
CONSTANTIN STANCU
Februarie, 2013
***
UN LOC PENTRU CEI PROSCRIŞI
Radu Igna, scriitor din Haţeg, membru al Filialei Alba-Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din
România, a publicat la Editura Tipo Moldova, Iaşi-2013, o antologie cuprinzând trei romane pe
care le consideră reprezentative pentru opera sa: Vâltoarea, Valea proscrişilor, Nimic deosebit în
timpul serviciului meu… Antologia curpinde note biobibliografice, referinţe critice şi ne sugerează
că istoria literară va trebui să ţină cont de acest important romancier care a prins în cărţile sale
viaţa specială a celor din Ardeal, a pus în lumină tragediile personale şi erorile colective, ne-a
propus personaje de referinţă din istoria destul de recentă a românilor.
Plecat de la ţară, din Glodghileşti (Hunedoara), trecut prin încercări esenţiale, fiind
exmatriculat politic de la Facultatea de Filologie a Universităţii Bucureşti în anul 1958, având
numeroase perioade de tensiune în viaţa sa de profesor de limba română şi limba engleză, acum
pensionar şi ajuns la o vârstă a maturităţii depline, Radu Igna (n. 6 nov.1934) ne lasă moştenire o
lume frământată care depăşeşte marginile veacului prin pasiunea pentru viaţă, simplu, profund, cu vorbe de duh care dau
culoare epocii.
Autorul a fost premiat de Uniunea Scriitorilor din România de mai multe ori, este cetăţean de onoare a oraşului Haţeg şi
remarcat de Consiliul Judeţean Hunedoara cu diploma de onoare, dar, probabil, premiul cel mai important este aprecierea
cititorilor şi a prietenilor scriitori: Dumitru Hurubă, Radu Ciobanu, Gligor Haşa, Eugen Evu, Teresia B. Tătaru, Valeriu Bârgău,
Adrian Dinu Racheru, Constantin Stancu, Ioan Barb, Ioan Evu…
Profesor onest şi plin de dragoste pentru elevii pe care i-a format, nu numai le-a predat formal, trăieşte în provincie, cu
puterea vremurilor pe umeri, scrie, ne provoacă la joaca memoriei, un joc profund, pe care dacă nu-l acceptăm, ne refuzăm
identitatea.
Despre romanul Vâltoarea, putem remaca faptul că este un roman serios, important.
Iată o frază definitorie: “Iosif păşeşte printre ierburi până la uşa tindei. Mai aruncă o privire spre priciul unde a dormit în
acel an al copilăriei, deschide aparatul şi fotografiază casa ce se împotriveşte cu încăpăţânare pădurii hotărâtă să o înghită”.
Autorul, născut în anul 1934, deşi publică cumva târziu dar cu vigoare, este stăpân pe talentul său, scris în anul 1968 şi
revăzut în anul 2000, volumul are ceva trainic din greutatea adevărului care rezistă, iar răbdarea scriitorului dă valoare
incontestabilă romanului şi-l pune în lumina istoriei. Îniţial romanul a fost publicat la Editura Corvin, Deva- 2001.
Din vremurile care au fost rămâne totdeauna o imagine care se poate pierde, care se poate disipa. Există o stare pe
muchie de cuţit, ceva foarte îngust pe care lumea merge, iar jos este Vâltoarea, gaura neagră a vremii, un loc unde se rotesc
destine până la punctul de dispariţie.
Scriitorul Radu Igna prinde în cuvinte vechi şi în iubiri noi imaginea satului din Transilvania la început de epocă ce s-a
vrut totalitară, o epocă grea în care au pierit în vâltoarea vremurilor vieţi, obiceiuri, tradiţii, iubiri, erori, istoria, ceva s-a
schimbat brutal, irepetabil...
Marin Sorescu a fost apreciat pentru volumul de poeme-scrieri-imagini „La lilieci―, considerat ca exemplar pentru că a
răpit ceva din eternitatea satului românesc.
Radu Igna nu a urmărit neapărat un fir narativ de excepţie, cred că nici nu l-a interesat, autorul s-a aplecat în suflete
pentru a vedea ce a fost atunci, la începutul anilor perioadei socialiste-comuniste... Şocul a fost puternic, o lume spirituală se
dărâma, începea o altă lume care nu putea să-şi fixeze identitatea. Radu Igna reuşeşte să fixeze istoria în plină dramă.
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Gospodăria ţărănească din Ardeal se prăbuşeşte sub presiunea formidabilă a vremii, oamenii nu mai înţeleg, notarul,
primarul, învăţătorul nu mai ţin pasul cu adevărul, sărbătorile par să vrea a fi altele, credinţa mai are importanţă, animalele,
tăcute, nu pot să înţeleagă, pădurea se împietreşte într-o culoare verde-etern...
Radu Igna acceptă realitatea cu blândeţe şi căldură, este ceva din trecutul acela care îi aparţine şi lui, mai ales pe plan
spiritual, este mişcarea valului care l-a prins şi pe autor la început de viaţă, invadându-i sufletul cu absolut... Dacă nu ar mai
exista astfel de scriitori, memoria noastră ar pieri...
Limbajul este autentic, sunt folosite cuvinte care au un înţeles aparte pentru ardelean: colop, drot, ojină, minceni,
farbă, bică, sopon... Aceste cuvinte trezesc în mintea cititorului vremea, copilăria, părinţii, pădurea, sărbătoarea... Cei care au
trecut de vârsta a doua se regăsesc cu dragoste în povestea eternă, cei care sunt tineri îşi descoperă trecutul pe care nu l-ar fi
aflat niciodată, pentru că, din păcate, nu mai există ceva care să-i lege de trecut, nu mai redescoperă istoria, care rămâne o temă
de casă, citită sau nu, dar nu studiată...
Cititorul are la îndemână un glosar, pentru a putea pătrunde în esenţa naraţiunii, pentru a înţelege că a existat o lume,
acolo, în Transilvania, o lume a lumilor...
Manelizarea culturii a dărâmat memoria noastră de români... răspunsul scriitorului este viaţa, simplu, cu dragoste.
Meritul lui Radu Igna este de a ne oferi acest tablou de început de epocă... Trebuie să-l primim ca pe un dar special.
Plata păcatului este moartea, dar prea repede uităm că mor alţii pentru noi pentruca viitorul să ne rămână intact.
Vâltoarea este şi fotografia unei jertfe umane, care marchează cititorul.
„Dimineaţa l-au îmbrăcat cu cămaşă şi izmene albe de bumbac, cureauă lată, bocanci în picioare şi colop nou în cap,
laibărul cel bun al lui Pavel în spate şi l-au dat în seama feciorilor să fie cu ochii pe el ca nu cumva să se rătăcească prin
oraş... ―
Poate un ţăran mai trece astăzi prin oraş, invizibil, îmbrăcat aşa, simplu, etern, hotărât, fără să-l vedem...
Romanul Valea Proscrişilor, publicat iniţial la Editura Călăuza v.b., Deva- 2004, consilier editorial regretatul Valeriu
Bârgău, abordează starea de viaţă a învăţătorului aflat pe margine de timp, căutând o cale de ieşire din Valea Proscrişilor, acolo
unde l-a impins destinul.
Învăţătorul este prea important pentru o comunitate pentru a fi uitat, pentru a fi îndepărtat din treburile obştii. Privind din
interiorul acestei profesii scriitorul ne propune o etapă din viaţa unui profesor, în plină epoca socialistă, când este repartizat
într-o localitate de munte, uitată de oficialităţii, o localitate mică, unde se petrec drame imense. Viitorul copiilor depinde de
profesor, dar puţini înţeleg aceasta. Profesorii de la şcoala din Valea lui Vlad, se luptă pentru orgolii mărunte, inspectoratul de
specialitate este preocupat de propagandă, Koty Neni – bucătăreasa, este interesată de universul ei închis de la bucătărie, dar
important pentru toţi, administratorul şcolii nu vede dincolo de Valea Proscrişilor, preotul satului pare prins în slujba lui eternă,
toţi au marile-mici probleme de rezolvat, doar profesorul Gorun, om de modă veche, bazându-se pe principii sănătoase, vede
dincolo de profesie o stare de apostolat pentru comunitate. Personajul principal, Cristian Ştefănescu, pregătit a-i urma la
conducerea şcolii, este bine instruit, dar în formare, abia pricepe sensul în care se mişcă lucrurile în Valea Proscrişilor, pentru
că este un puls specific în acest loc. Peste toate planează imaginea epocii, cu „ciripitori‖ la Inspectorat, cu dosare făcute pentru
a şantaja, nu pentru a zidi oameni, cu inspectori activişti, cu multă superficialitate şi formalism, cu pericolul permanent a
schimbării pe criterii politice, cu tensiunea şocurilor specifice epocii socialiste. Omul nu prea contează, intelectualul nu are
valoarea lui de intelectual, ci este doar funcţionarul de la şcoală. Gorun vede altfel, tânărul Cristian vrea altfel, dar toţi se
împiedică de ceva, lume refuză schimbarea, lumea s-a rupt de lumea autentică, rămâne încremenită în vetusta stare a satului
afectat de dorul după pământ, lucrul la câmp, beţivul necesar din peisaj, intelectualul rasat pierdut în culorile anotimpului,
urmărit ca fost anticomunist, cu sabia deasupra capului, cu suferinţa sa inutilă şi provocată, cu ritualul refuzului…
De remarcat modul în care tânărul profesor învaţă de la viaţă, direct pe viu, cum se formează în această vale uitată de
lume, cum primeşte putere din labirintul satului din Ardeal. Contactul cu elevii simpli de la ţară, care sunt marcaţi de munca
lor, de credinţa lor, de pământ, vite, timp, este semnificativ.
Profesorul Stefănescu meditează: „Acest Vasile P. Munteanu mi-a îmbogăţit cunoştinţele de psihologie şcolară punândumi răbdarea la încercare. Mi-a fost un adevărat maestru. Elevul fără caiete, creion, vreo unealtă de scris, nimic! În schimb are
un pumn agresiv şi o gură spartă. I-am cumpărat creioane, stilou, cerneală, un pix şi trei caiete. A doua zi a venit fără ele. Le-a
pierdut.
M-am repezit la el şi, apucându-l de gulerul cabatului de şubă, l-am scuturat cu violenţă ca pe un pom”.
Elevul acesta îi dă o lecţie de viaţă profesorului Cristian, el trebuie să aibă grijă de familie pentru că tatăl îi este bolnav.
Între teorie şi practică profesorul învaţă mare lecţie a vieţii de fiecare zi, o lecţie necuprinsă în programa şcolară.
În paralel Cristian tinde să devină bărbat, cunoaşte câteva femei, medicul din Valea Proscrişilor, o femeie mai în vârstă
decât el, dar liberă, pendulând între suflet şi interes, abordând dragostea de lume ca pe un exerciţiu necesar, apoi femeia
locului, Cumbrie, cu viaţa ei sănătoasă, cu dragostea esenţială urcând din pământ ca o plantă, trecând dincolo de cultură şi
vreme, îi marchează existenţa şi-l schimbă, într-o lume care îşi caută sensurile.
S-ar părea că tânărul profesor, bine educat, în plină formare, va fi noul director al şcolii, toate converg pentru a-i urma
bătrânului Goron, pierdut între bătrâneţe şi moarte. Secvenţa morţii bătrânului învăţător Goron, îi marchează pentru toţi, el
moare la datorie, precum acei caii bătrâni în războaie. Dispariţia lui din Valea Proscrişilor este un eveniment pentru memoria
locului...
Până la urmă urmaşul Cristian nu ajunge director. De ce ? Răspunsul este chiar în noi, este etern, suferinţa are aceeaşi faţă
în orice epocă, chiar dacă în aparenţă este altfel.
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Deşi cititorul nu a întâlni mare aventuri şi nici scene de dragoste care să şocheze, va descoperi însă modul cum omul se
poate forma în această lume şi cum există o ieşire din Valea Proscrişilor, după cum există o ieşire din comunism, din tăcere.
Pentru tânărul cititor poate tema sau subiectul cărţii nu par interesante, dar dincolo de mode şi stiluri rămâne viaţa, aşa cum este
ea, o viaţă în plină miracole.
Romanul începe şi se sfârşeşte simbolic cu imagine beţivului din sat, o imagine care subliniază căderea omului în cele de
jos, în mlaştina vremii, dureros pentru un intelectual adevărat... „În acel moment răsună în liniştea de piatră un cunoscut
strigăt de om turmentat şi Tirea se ivi aproape de punte, venea strigându-şi tirada…”
Există vremuri în care nu se întâmplă ceva deosebit, există vremuri în care, totuşi, se mai petrec unele lucruri importante,
care ne schimbă vieţile, aşa, pe nevăzute.
Radu Igna, scriitor sensibil, atins de puţină tristeţe, cu o străduinţă demnă de remarcat pentru redarea unor evenimente pe
care noi, românii, le-am cam pus sub preş, fugind de lipsa păcii interioare, atent la memoria noastră cea de toate zilele,
scriitorul retras în cărţile sale şi-n regretele sale, ne transmite romanul Nimic deosebit în timpul serviciului meu.
Se pare că şi scriitorii au un timp al lor, dincolo de timpul civililor din secolul al XX–lea sau al XXI–lea, un timp special
când se schimbă epocile, oamenii, destinele, morţii… Este un timp special, care iese din timp, un timp în care se pierd
identităţile. Această scriere a fost iniţial încurajată de publicaţiile ―REFLEX―, din Reşiţa, în anul 2003, redactor şef fiind
poetul Octavian Doclin.
A trebuit să treacă o revoluţie peste noi, pentru ca să ne reamintim de propriul destin. Romanul redă marginea de timp
dintre un veac şi altul, 22 decembrie 1989, dată semnificativă pentru români, de referinţă pentru cei în viaţă, încă, pentru că va
veni o vreme când urmaşii noştri nu vor mai ştii niciodată că a existat un veac de singurătate…
Radu Igna abordează evenimentele din perspectiva zilei de 21 decembrie 1989, atunci lumea nu se schimbase,
mentalităţile erau neatinse de libertate, activişti de partid „luptau‖ pentru un „viitor strălucit‖, oamenii erau de pază pentru a se
apăra de alţi oameni: profesori, ingineri, medici veterinari, păzeau o idee moartă de mult, printre ei se rătăceşte necunoscutul, în
timp ce miliţienii dorm în post, femeile cu talent de primar se zbat între sarcini de partid şi adulter... Arma de pază este la
vedere, cei mulţi sunt anonimi, restul aşteaptă, simt aerul de liberate, rememorează vremuri trecute, obiceiuri, miroase a praf de
puşcă, etc.
Adrian Nedelcu, un profesor dintr-o localitate uitată din România, se zbate între simţul datoriei şi evadarea din cercul
strâmt al istoriei. Este de pază şi nu ştie unde, în timpul serviciului său nu se întâmplă nimic, formalismul este obişnuit, el
continuă să se deplaseze la serviciu cu aceeaşi bicicleta, trece prin istorie pe bicicletă, nu-l vede nimeni ca om în sine, doar ca
obiect.
Într-o singură zi se schimbă vremurile, apare lupta pentru scaunul iluzoriu al libertăţii, nimic nu se întâmplă în mod
deosebit, aceeaşi oameni se luptă pentru putere, îşi spun domnule, ei, foştii tovarăşi, legaţi prin legea nevăzută a căderii libere.
În toată această agitaţie de sfârşit de lume, este şi colegul Ion, profesor care se simte bărbat, el continuă adulterul început într-o
altă epocă, cu atenţie şi energie, ca activitate de bază în noua epocă, prefigurând industria sexului şi a pornografiei.
„O perdea neagră s-a aşternut afară, în faţa geamului, ştiu că afară cad însă fulgi mari, că vremea confuză din ultimele
zile s-a schimbat‖. Acesta este stilul lui Radu Igna, un stil curgător, descriind lucruri simple într-o manieră profundă. Fraza
descrie vremurile. Povestirea este marcată de o anumită tensiune, scriitorul consemnează faptele, curat, fără mari pretenţii de
intelectual aflat la post între o epocă şi alta. Cred că peste vreme, scrierile lui Radu Igna se vor redescoperi, pentru că ele redau
fidel vremurile. Uneori ne este ruşine de ce a fost înainte, dar acolo este viaţa noastră, plină de sensuri.
Titlul romanului este uşor ironic, dar revelatoriu, pentru unii nu s-a întâmplat nimic, pentru alţii încep alte vremuri, cu
aceeaşi oameni. Dar oamenii nu se schimbă peste noapte, de aici începe drama adevărată. Un profesor anonim este arestat,
fiind confundat cu un securist, iar fost activist de partid comunist are o piatră în inima sa: „Orice va fi, oricum va fi, zicea
Mirescu, avem conştiinţa împăcată că ne-am făcut datoria. Am muncit zi şi noapte ca să facem o ţară nouă. Le-am construit
fabrici, le-am dat locuri de muncă, blocuri cu apartamente, i-am instruit prin şcoli, nu le-a convenit, vor altceva. Îi priveşte. De
condus nu vor putea conduce fără noi ―. Aici este drama unui popor, gândul virusat de politică, drogul puterii… Poate de aceea
nu s-a întâmplat nimic deosebit… Eroul principal al căţii mai are o şansă: pensionarea… o altă eroare a vremii.
La Haţeg, retras în memoria locului, Radu Igna a continat să scrie, pentru că aşa se roagă cei care au tristeţea prelungită
din timpul serviciului…
În unele zile însorite scriitorul are curajul să treacă pe o bicicletă demodată prin faţa adolescenţilor prinşi între un veac şi
altul, adolescenţii, elevii eterni dintotdeauna…
Doar trei romane în această antologie, definitorie şi cumva deschisă. Radu Igna lasă o mărturie curată despre lume.
Eugen Evu notează: „Romanul Vâltoarea este cel mai reuşit roman pe care l-am citit în ultimii ani. Prin forţa unui narator
a cărui luciditate este insuportabilă… (Provincia Corvina nr. 21/2001)‖
Dumitru Hurubă reţine: „Radu Igna şi-a demonstrat nu doar harul de foarte bun narator, ci şi de respect, responsabilitate şi
dragoste pentru actul de creaţie ( În revista „Vox Libri‖, Biblioteca Judeţeană Hunedoara - 2011‖).
Valeriu Bârgău a ţinut să sublineze: Valea proscrişilor este o carte în care ecoul personajelor se amestecă într-un iureş de
obsedant de deceniu cu iureşul sălbatic al naturii, al caracterelor exemplare (coperta a IV-a a cărţii)‖.
Stilul autorului este al unui profesionist, stăpân pe mijloace, iar refuzul unui plan elaborat epic şi acceptarea planului
simplu al vieţii unor oameni din trecut, aşa cum l-a scris iniţial Dumnezeu, este un merit. Antologia are profunzime, iar
sinceritatea autorului dă strălucire fotografiei. Radu Igna nu a preluat tehnica romancierului care vrea să facă pe placul
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cititorului, avid de facil, de întâmplări care s-ar putea întâmpla, dar care nu se întâmplă în realitate niciodată, Radu Igna a scris
pur şi simplu, direct, cu dragoste, profund... Doar trebuie să ne înţelegem trecutul...
Putem afirma că această carte sintetizatoare este densă, tablourile corect puse în lumină, personajele par a fi evadat din
realitate în miezul povestirii cu forţa adevărului şi a speranţei care au marcat generaţiile din perioada la care s-a referit scriitorul
cu durere şi iluminare.
CONSTANTIN STANCU
Decembrie, 2013
***
ÎNTRE CORBIGRAMĂ, EPITAF ŞI FABULĂ - I.P.-T.
Chiar dacă se declară iute-mânuitor al scutului „marca― Urmuz
(pseudonimul lui Demetru Dem. Demetrescu-Buzău, 17 martie 1893,
Curtea de Argeş – Bucureşti, 23 noiembrie 1923), potrivit unui
sprinten catren-dedicaţie – «Din apoftegma zilei cumsecade, / Din
toiul nopţii-ajunsă sfetnic rău, / Veni-ntâmplarea de a-i spune bade /
Lui Demetrescu cratimă Buzău» (p. 5) –, catren care-i de fapt mottoul întregului volum «în manieră blond-absurdă» (p. 3), şi prin această
nouă carte, Corbigrame (III) – Urmuzeu poetic (2013)*, „tetradicstructurată―: Epigrame (1, pp. 17 – 122), Madrigaluri (2, pp. 123 – 126), Epitafuri (3, pp. 127 – 134) şi Cronicari, cu
„originalul― şi cu parodia-i la celebra fabulă a lui Urmuz (4, pp. 135 – 138), George Corbu (n. 17 august 1940, în Zodia
Leului), „jurist-autor-leu-fulgerătorul clasicizat― deja prin corbigramă (< corb- / < Corbu + [ep->]-igramă), că doar de-aceeai preşedintele Uniunii Epigramiştilor din România, rămâne tot adept de marcă al esteticii paradoxismului bine temperat
pentru că şi de data aceasta conjugă „critic― / „umoristic― paradoxuri existenţiale ale secundei jumătăţi a secolului al XX-lea şi
ale primei jumătăţi a secolului al XXI-lea, la moduri lirice / epice în antic-moderne „tipare― prozodice (relevate, supra, în cele
patru cicluri) – epigrama, epitaful, madrigalul, fabula, parodia etc.
Distinsul Receptor de Subtilă Epigramă trebuie neapărat să reţină din prefaţa Urmuz înainte de toate (şi de tot), de acad. Mihai
Cimpoi (pp. 7 – 9), câteva aserţiuni esenţiale: «Urmuz, confidentul epigramistului, e spiritul tutelar şi modelator, coborât însă,
familial, la rangul de bade» ( v. supra); un alt merit al lui George Corbu este acela de a-şi propune să surprindă absurdul în
stare pură, aşa cum apare în viaţa noastră de toate zilele – politică, socială, culturală; ca un adevărat fenomenolog al acesteia, el
pune în paranteză, merge spre esenţă, luminându-i aspectele absurde; [...] absurdul vine printr-o consemnare degajată, din fuga
condeiului, currente calamo: Şobolanii simt prin ere / Unde-i şvaiţerul-putere... [...]; astfel de secvenţe epigramatice aduc
dovada deplinei reverenţe a umoristului de azi faţă de badea Urmuz de ieri şi a coborârii absurdului din literatură în viaţă... –
Chişinău, 7 octombrie 2013» (p. 7 sqq.).
Nu mai puţin importante sunt „ariadnicele mărturisiri― ale lui George Corbu din „auto-prefaţarea-i― de sub interogaţiatitlu De ce epigrame în manieră absurdă ? (pp. 11 – 16), mai mult ca sigur, întru lămurirea conceptului de epigramă ca
„formă fixă“ („micropoem― într-un stih, distih, catren, ori strofe de mai multe rânduri – poligrama lui Gh. Leu, endograma lui
Nicomah / Nicolae-Paul Mihail –, mergându-se până la „sonet / rondel satiric, umoristic― etc.), ori „semnificant“ (înveliş „de
litere― / „de sunete―, metaforic: „pocal―), în care-i turnat un „conţinut―, în care-i „închingat semnificatul-fulger-şfichiuitor―
(cantitatea / doza de satiră / umor la aspersor) întru catharsis, „autoprefaţă― care „trece în revistă― evoluţia speciei, „istoria
tendinţelor formale / conţinutistice― spre a se ajunge „iute― la polivalenta epigramă absurdă din propriul său „urmuzeu poetic―:
«După cum se observă, modificările propuse şi experimentate au vizat doar forma epigramei, strucutra acesteia; ceea ce ne
propunem noi vizează fondul [...]; epigrama absurdă este grefată pe una obişnuită în urma unei „operaţii chirurgicale― pe care o
poate executa cu succes numai un familiar al genului; [...] orice subiect sau obiect compatibil cu mediul sensibil poate constitui
nucleul unei operaţiuni viclene derivate din inedit, intempestiv, surprinzător, racordările la realitate intervenind printr-un
survol imprevizibil [...] a celor trei atribute; [...] cu voia prezumată a umbrei lui Urmuz, am dorit să completăm astfel tripticul la
care se va fi gândit autorul atunci când a elaborat cele nouă „proze bizare― (cum el însuşi le-a definit) şi cunoscuta fabulă,
adăugând acestora peste timp cel de-al treilea pilon – epigrama, o tentativă cvasiimposibilă care s-a produs totuşi şi care are
şanse de a dobândi recunoaşterea de fapt literar cu totul inovator; când facem afirmaţia că Urmuz ar fi putut el însuşi desăvârşi
tripticul amintit, ne bazăm pe faptul că legăturile lui cu epigrama n-au fost chiar întâmplătoare, ci evidente [...]; tot epigramă
este şi distihul din finalul miniprozei Plecarea în străinătate, oricât de derutant ar părea titlul...» (p. 12 sqq.).
Şi postfaţa Absurdul dă în floare cu cât mai plină[-i] ţara de umor (pp. 139 – 145), de Paula Romanescu, relevă
destule, valoroase epigrame care îşi armonizează „ciocănelele de argint― întru încordarea bine temperat-paradoxistă a
timpanelor: «Şi-a fost ziua de 5 aprilie 2013 când, la o întâlnire de la Chişinău a epigramiştilor români şi... moldoveni (o altă
absurditate !), George Corbu – mai marele în Uniunea Epigramiştilor din România, poet de aleasă stirpe, în al cărui vers
profunzimea şi scânteierea se îmbină cu graţie, a prezentat un grupaj de epigrame din volumul [...] Corbigrame (III), pe care
acad. Mihai Cimpoi le-a catalogat drept „premieră universală basarabeană― [...]; epigrama a dat în floare în regatul absurdului
care-şi are parcă dintotdeauna sălaş privilegiat în România...» (p. 140 sqq.).
Cele o sută de pagini de Epigrame (1, pp. 17 – 122) ivite „imediat― după binevenita-i „autoprefaţă― teoretizatoare
„voltaicizează― şi, totodată, încorolează tipologic specia „în manieră absurdă― prin:
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(1) catrenele satirizării politicianismului / demagogiei şi a(le) paradoxurilor politic-absurde („cu dictatori“), a
istoricilor puşi în slujba „scursorilor din imperii“ încă foarte active în strămoşeasca-ne Dacie, sau puşi („neagdjuvarian“) în slujba politicului, a „mass-mediei de clan / trib“ etc. : «Ce-au avut de zis au scris / Platon şi Aristotel – /
Foaie verde de Paris, / Dar mai tare e Bruxelles !» (p. 19; de aplaudat sunt şi rimele bogate / savante din „corbigrame―); «Pe
câmpia cea mănoasă, / Unde-s grâul şi porumbul ? / Unde-i fânul pentru coasă, / Unde ne e, barde, „Plumbul― ?» (p. 20;
invocaţia retorică de-aici „magnetizează― indirect răspunsul cuminte: vestit-europeana agricultură a Daciei / României e-ntrun bacovian cavou, e-ntre sicriele-i cu somn de plumb, „nu de imn―); «Aflat la pescuit batog / În dimineţile târzii / Striga pe
străzi un demagog : / Vă pot crea noi galaxii !» (indiscutabil, în ultimul sfert de veac, demagogia din România a căpătat
proporţii cosmice / galactice; p. 22); «Ce dezastru ! Ce surpriză ! / Am văzut la analiză / Că din nimbul unui neam / Doar o
eprubetă-aveam !» (p. 26); «Istoria-i o mare sfadă / Precum la rugby, o grămadă. / Şi trece luna, trece anul – / Din lene s-antrupat elanul !» (de dincolo de a istoricilor querelle / „gâlceavă―, de dincolo de „sacra gălăgie istorică―, ultim-stihul
epigramei are inducţie lirico-semantică în „grămadă“ / „gloată“ şi în „hei-rup-ismul prim-anotimpului bolşevic / leninist
din anul 1917: «...iz iskra vozgoritsia plamia...!» / «...din scânteie se-nteţeşte flacăra / focul...!“; p. 28); «În ceaşca de cacao
/ Sfârşită-i evoluţia / De parcă un alt Mao / Rescrie constituţia.» („morala―: dintotdeauna, Dictatorul „re-scrie Constituţia“,
„reformează Statul“; p. 34); «Rectificatele bugete / Sunt când gurmande, când gurmete.» (mai exact-nuanţat spus: „rectificările
bugetare―, în funcţie de „interesele mafiote ale decidenţilor―, ale „corupţilor―, ale „politicilor financiare corupte―, sunt
„lacome―, sau de „conservă― / „criză―, „îngheţate― etc.; p. 42); (săgeţile epigramatice au câteodată ţintă politic-primministerială / prezidenţială, nu numai dinspre impozitarea excesivă a populaţiei, care-ar mai trebui supusă – pe lângă
impozitul pe ploi – şi „impozitului“ / „birului“ pe-amurg, ci şi dinspre sintagma preferată Băsescului, cea de „preşedintejucător“ – ca, de exemplu:) «La amurgul declarat, / Încă neimpozitat, / Preşedintele plăpând / Îşi jucase soarta-n gând.»; etc.;
(2) catrenele pseudodemocraţiei, sau ale democraţiei bolnave, ori viguros-junglieră, îşi fac loc printre celelalte:
«Ciuperca de-i otrăvitoare / Nu-i din pădurea adormită. / Democraţia-n schimb ne doare / că are poliomielită...» (p. 30);
(3) catrenele şi, deopotrivă, distihurile criticii absurdităţilor sociale / culturale, a hoţiilor oficiale (prin casele de
pensii „private“ / „neprivate“ – «Mi-am încredinţat vecia / Celui ce-mi fura simbria / Spre-a mi-o reda cu altoi / La Judecata
de Apoi»; p. 26), a inechităţii, a mafiei din literatură / cultură, a „excrementistelor caligrafii de grup“, a mancurtismului
etc.: «O, sublimă-apoteoză, / Simt din tine cum erup / Nu tu versuri, nici tu proză, / Ci caligrafii de grup !» (p. 24); «Doamne,
dacă ţii la mine, / Toarnă-mi kerosen în vine / Şi lozinci din Phenian / Să mă pot hrăni un an !» (reamintim că Phenian este
capitala dictatorilor comunişti din Coreea de Nord, unde „foametea ar face ravagii“, dacă n-ar exista „hrana cu
lozincile comunismului nord-coreean“; p. 26); «În creşterea sacerdotală / A păcii, tristul preţ de cost / A fermentat... Mare
scofală ! / O perestroikă şi-un glasnost !» (de data asta, săgeţile „corbigramei― ţintesc justificat Perestroika şi Glasnosti,
concepte „neocomuniste― lansate la Moscova de preşedintele Mihail Gorbaciov – adică „reconstrucţia― / „reforma Statului
Sovietic / U. R. S. S.―, sinonimul perestroikăi / glasnostiului fiind de fapt distrugerea, cum s-a dovedit nu numai în Imperiul
Sovietic, ci şi în Cehoslovacia, România, Republica Moldova, Ukraina etc.; p. 27); iar ca o concluzie „la acest epigramatic set―:
«Fără confort, rămas pe zid / Pleşuv, haotic şi vulgar, / Acest graffiti-i fără har, / Ca o comandă de partid.» (p. 41); (deteriorarea
„coloanei vertebrale a spiritualităţii Valahimii, Coloana credinţei fără sfârşit / Coloana infinitului, de Constantin Brâncuşi, ca
şi a întregului complex sculptural-brâncuşian de la Tâgu-Jiu, reparat „de mântuială― de firme mafiote din vremea democraţiei
de junglă, încât să fie „la infinit de reparat―, e ţinta epigramatică a unui fulgurant distih:) «Infinitu-avu probleme / Cu Coloana.
Cam devreme !» (p. 49);
(4) catrenele şi, deopotrivă, distihurile care „atacă“ grobianismul, prostia electorală, imoralitatea etc.: «Dând
ţării-un nou reprezentant / Într-un tărâm ca de poveste, / Ambiguu, mirobolant, / E raiul raţelor celeste !» (p. 23); «Potenta
faună umană / Şi ruda ei cea animală / Caută încă o soprană / Pentru spectacolul de gală.» (p. 24); (şi o strofă interogativparodic-eminesciană) «Dintre sute de subrete / La nimicuri pricepute, / Câte ţin la siluete / Din motive neştiute ?» (p. 80); «El
îşi bea ceaiul matinal / Din flori de mucigai moral.» (p. 108);
(5) distihurile epigramatic-polivalent-înrăzăritor-satirice: (formal / parodic-topârceniene:) «O emoţie finală / Fu
cazată-n Capitală» (p. 48); «Atestatul de zacuscă / Este parafat de-o muscă.» (p. 52); «Rima lui dactilică / S-a născut etilică !»
(p. 67); «Limbile, cât mai străine, / Tot mai bune-s cu măsline !» (p. 50); «I-ul ce-a scăpat de punct / E mai drept, fiindcă-i
defunct.» (p. 51); („parodierea“ rubricilor de „mică publicitate“ din mass-media României) «Schimb citate latineşti / Pe
cinci pâini şi patru peşti.» (p. 52); (coşbucian-parodice) «Pe umeri pletele-i curg râu / Reinventând un vechi desfrâu.» (p. 54);
«Renumitul papagal / Xeroxa centrifugal !» (p. 56); «Lirică şi diafană / E azi doar Fata Morgană !» (p. 60); «Ca să poţi scăpa de
febră, / Ia-ţi o pijama cu zebră !» (p. 75);
(6) catrenele împotriva „pilelor“, „falsificălilor“ de tot soiul, „nepotismului“, corupţiei – cancer naţional în
România: «Dovedesc cu trei ştampile / C-am luptat la Termopile / Şi că n-am murit cu zile / Cum păţesc cei fără pile !» (p.
46);
(7) evidenţierea rostului epigramei în lume, epigramele spiritului justiţiar-triumfător (catrene / distihuri, mai rar,
dar sunt): (în „descendenţă eminesciană―) «De treci codrii de aramă / Şi n-ai dat de-o epigramă, / Să nu te aud jelind / Că sunt
numai fiare-n Pind !» (p. 65); «Lovit dibaci de-o dura lex, / Când s-a trezit era un ex. » (p. 45); «Terifiantul adevăr / Stă
spânzurat de-un fir de păr !» (p. 59); etc.;
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(8) catrenele în care satirizează prostia / imbecilizarea sectanţilor ucigători de prunci spre „a li se şterge“
păcatele / crima : «Pe un promontoriu sfânt / Lepădat fu un cuvânt, / Că la omul nătăfleţ / Pruncuciderea-i la preţ !» (p. 28);
«Traficul feroviar / E şi pârlit, e şi avar.» (p. 92); etc.;
(9) epigrama epigramei: (în parodierea unui celebru vers din Glossă, de Mihai Eminescu): «Ca epigramist subţire /
Scrie pravile-n neştire. / Când ajunge la potou, / Nou-i vechi şi vechiu-i nou.» (p. 30); «Nevoie n-am de ajutor / De nici un fel –
solid, lichid: / Destinul meu umanoid / Ia trenul spre interior» (p. 35); «Epigramistul, tale quale, / Al Casei dinadins Regale / A
fost omis din protocoale !» (p. 88); etc.;
(10) „paraboloid-catren“: «Când Minulescu naviga / Pe drumul Mării Marmara, / Urla un paradox la proră / Că
matelotul îl devoră !» (p. 36); «A-nceput de ieri să cadă / Câte-un cap... acum a stat: / Principele dă dovadă / De demenţă, şi-i
păcat !» (p. 40); etc.;
(11) catrene „colegial-umoristice“: «Pe oricare continent, / Din Alaska-n Yucatan, / De prostie scapi urgent / Cu
pastile Tarlapan.» (p. 39); după cum se ştie, Efim Tarlapan (n. 17 mai 1944, Măgurele-Bălţi / Republica Moldova) este unul
dintre cei mai străluciţi epigramişti contemporani ai Valahimii, autor – între altele asemenea – şi al celebrei epigrame: «Ţara
mea, romano-daca, / Ară ţarina cu vaca; / Are boi, dar permanent / Sunt aleşi în parlament.» (Efim Tarlapan, «Paradox», în
volumul Stihuri marţiale, Chişinău, 1999, p. 21);
(12) distihuri / catrene-definiţii – pentru absurd: «Absurdul e un aliment / Ce se consumă cu mărar / Într-un climat
indiferent / De filosoful centenar !» (p. 40); «Nihilismu-i de rigoare / Printre bibliotecare.» (p. 47); etc.;
(13) autoepigrama: «Ascuţit ca un accent, / Nici prea grav, nici circumflex, / Mă declar incompetent / De-un
pavlovian reflex.» (p. 42); «Fui prins când înghiţeam în sec / O epigramă à la grecque.» (p. 44); «Ca pirat de internet, / Atacatam nişte rime, / Dar, fiind cam anonime, / Le-am vândut unui sonet.» (p.90); etc.;
(14) catrenele / distihurile împotriva stricătorilor de limbă, împotriva pleonasmitei etc : «Îndrăgostit de
pleonasme, / Am fost la târg să cumpăr basme, / Dar negustori ciupind din harfă / M-au înşelat din nou la marfă. » (p. 31);
«Când am dat vieţii de rost, / M-am grăbit să o descriu / Ajutat de-un şef de post / Alfabetizat târziu.» (p. 41); «Nu uitaţi când
faceţi sex / Cât de important e-un DEX !» (p. 52); etc.
Cele două Madrigaluri (2, pp. 123 – 126) din acest volum îşi „focalizează― razele-săgeţi întru bronz auriu pe-o
«graţioasă şi subţire, / parcă pusă...» „la zid―, şi pe-o barbian-sesizată absenţă de „gene stângi―, deasupra inimii, întru umbrire şi
alte evenimente de auricul / ventricul drept: «Îţi urez, chiar de mai plângi, / Insomnii să nu te-ajungă, / Pentru că n-ai gene
stângi / Să te ţină într-o dungă !» (p. 125).
Şi Epitafuri (3, pp. 127 – 134), chiar dacă-i vorba-n ele de „teme“ / „motive“ thanatice, se înrăzăresc în acest volum,
în original chip, nu hamletian, ci „firesc-săpânţenesc―: «Şi-a pus patima la gheaţă / S-o transforme-n altă viaţă» (p. 130); «Aici
zace-ntr-un consens / Bravul homo sapiens. / Doarme somn de frumuseţe, / Înţepat de musca ţeţe.» (p. 132); «Aici zace-un
individ / Dat afară din partid.» (p. 133); etc.
„Închiderea― volumului Corbigrame (III), de George Corbu, se face „omagial-urmuzian―, mai întâi, prin reproducerea
în întregime a capodoperei absurdului, Cronicari – Fabulă, de Urmuz («Cică nişte cronicari / Duceau lipsă de şalvari. / Şi-au
rugat pe Rapaport / Să le dea un paşaport. / [...] / Galileu scoate-o sinteză / Din redingota franceză / Şi exclamă: „Sarafoff, /
Serveşte-te de cartof !― // Morala // Pelicanul sau babiţa.», p. 137), apoi, prin „corbigramica― parodie, Cotă informativă –
«Astăzi ştim că Paraschiv / E un cetăţean fictiv. Raţiuni de protocol / I-au încredinţat un rol / Cvasicircumstanţial / Într-un loc
de prin Ardeal. / Nu se ştie în ce an, / O gravură de Aman, / Licitată fără spor / De un arhinegustor / Ce-a crescut lângă Gilort, /
Îi servi de paşaport. / Izgonit dintr-un castel, / Unde n-a fost prea fidel, / Deveni subit turist, / Când prea vesel, când prea trist. //
MORALA // Ochiul sau timpanul.» (p. 138) –, aşadar, având „morala― vectorizată paralel-invers, dinspre pelican, sau babiţă,
înspre cele două simţuri fundamentele, văzul şi auzul (dar nu cu timpanul de alamă), metonimic-reprezentate / sinestezicsimbolizate de ochi şi de timpan.
De vreme ce-am fost invitaţi în această nouă „casă― a lui George Corbu, după tradiţia Pelasgimii > Valahimii, şi noi îi
dăruim „corbigrama-ne de-amiază―:
Tot Pasăre Măiastră pe umăr de pandur
Lui George Corbu ce – într-un Cuvânt înainte la antologia Printre epigramiştii olteni (Craiova, 2008, p. 6) – citează
caracterizarea făcută olteanului-etalon de sociologul Petre Pandrea (1904 – 1968): «[olteanul] are limba „niţel cam lată
şi păroasă, vitalitatea, simţul de ordine, practicitatea şi elanul spre ideal, cu alte cuvinte, poartă cobiliţa pe un umăr şi
Pasărea Măiastră pe alt umăr“».
De-au cobiliţe-săbii, ori coase pe-un drept umăr,
sau limbă lată, mângâios-păroasă,
de-s boabe de-argint-viu – făr-a le da de număr –,
oltenii poartă-n inimi şi Gaie Minunoasă,
ori Pasăre Măiastră, de-i şi în Corb frumoasă...!
(ION PACHIA-TATOMIRESCU, 31 martie, 2014, la Piramida Extraplată de Tibissiara > Timişoara)
____________________
* George Corbu, Corbigrame (III) – Urmuzeu poetic („epigrame în manieră absurdă―), Bucureşti, Editura Paideia (ISBN 978–
973–596–921–9), 2013 (pagini 100 x 250 mm: 148).
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***
POETUL DE LÂNGĂ SINEA CA ZEROGRAVIDITATE ŞI PARAPANTĂ CU VULTUR
Apărut în colecţia Literatura română contemporană a vestitei edituri bucureştene, Minerva,
volumul de poeme, Penultimul romantic (2012)*, de Eugen Evu, prin titlul „întregului poetic de-aici―
şi prin „substanţa lirică― a textului de la care se împrumută titlul „întregului― (infra), vrea să certifice
peste anotimp, în nici un caz c-ar face trimitere estetică la curentul literar ce-a dominat secolul al XIXlea, ori că şi-ar declara vreo apartenenţă la principiile romantismului (ca Eminescu, bunăoară: «eu
rămân ce-am fost: romantic !»), ci, dimpotrivă, faptul că, în serie, el / poetul – temperat-paradoxist de
esenţă – „nu-i ultimul om din lume―, dar nici „primul― (Adam-ul): el este, în ultimă instanţă,
„penultimul“ ca ens dintotdeauna romantic, adică ins „visător―, „melancolic―, „romanţios―, poate,
«printre strigăte», de hiene, până la a se neftini – cu fiinţarea-i profundă – în „cântec― (infra: «cântec
am fost»), ceea ce-i valabil şi în postexistenţă, de vreme ce-şi reprimeşte harul şi „scânteietoru-i verb― întru hărnicie, întru
„sporirea nesaţului născător de lumină― cu „nelumeasca-i iubire de semen―, în vecinătatea expresionistă a morţii, aflată în
seama Moirei – personificare de forţă în destin –, nu pur / profund-romantic-eminescian – «nu credeam să-nvăţ a muri vreodată,
/ pururi tânăr, înfăşurat în manta-mi...» (Odă – în metru antic) –, nici ca „ultim―, ci numai ca penultim om revoltat a se fi
născut să moară fără voie: «Reprimit harul şi verbul lui scânteietor / Al hărniciei – cel mai viu între stimuli / Şi din care
zeitatea râzând face semne // Acelaşi printre strigăte cântec am fost / Voi fi întrerupt şi revenind / Din propria-i recunoaşetere
vie după / Ce sacre izvoare mă reumplu de straniu / Sporind nesaţiul ce naşte lumină / Şi lecuindu-ne de moartea celor / Ce nu
au mai ştiut suporta // Cu nelumeasca-mi iubire / Pentru ai mei, cei care cel mai / Puţin m-au înţeles şi primit / Despre ceilalţi
asemeni nouă / Mi-au vorbit răsunând sfinte daruri / Moira şi din ascunderea sinelui propriu / Omul revoltat a se fi născut / A
muri – fără voie.» (Penultimul romantic, p. 103).
Eugen Evu, poetul temperat-paradoxist în esenţă (supra), aduce în complementaritea poemosofică, adică
„poemeseică― (< poemeseu [vocabulă ce-adesea mult îi place ca s-o zică] + suf. -ică), şi întru întărirea argumentaţiei, ars
poetica – mai „de din vale de ro-vinele lirismului― –, sau poemul „cu sânge nou / zburat“ întru sfericitate, întru perfecţiune
şi absolut, instanţă desemnată, fireşte, prin entelehie: «Sanscrita dezfrunzirii-i rădăcina / coroanei ce se-ntoarce spre lumina /
continuei Pulsaţii, clorofila / prin rămuroase-accederi... Poezia / ca sânge nou, zburat, entelehia.» (Încheiere / Cheia din
muguri, p. 144).
Tot din această complementaritate lirosofic-eviană, este invocată şi se relevă Enuma Eliş, ca geneză sumerianobabiloniană din care descinde Geneza Creştinismului nostru cel de toate zilele, în „cicluri de cicluri― energofage, ori
devoratoare / autodevoratoare, pe spirală galactică, Eugen Evu mergând – pe urmele Scrisorii I de Eminescu – până-n tabloul
stării de zero a universului (cf. Ion Pachia Tatomirescu, Istoria religiilor, vol. I – Din paleolitic / neolitic, prin
Zalmoxianism, până în Creştinismul Cosmic al Valahilor / Dacoromânilor, Timişoara, Editura Aethicus, 2001, pp. 5 – 22),
spre a evidenţia sinea ca zerograviditate: «Prin pierderi şi dezastre întrevăzui seninul / Repetitivul ciclic din sine răzbunat /
Abia veniţi ne spus-au că astfel ni-i destinul / De când „Enuma Eliş― dintâi s-a întâmplat. // Precipitat prin semne profetic
deductiv / E-al nostru sens în legea din sine-a Devenirii / Energofage-n eon Dimensiuni, captiv / E cercul în Spirala galactică
şi-a firii // Miliardele de oameni ce-aşteaptă împlinirea / Promisiunii sacre se numără invers / Ca timp ce se resoarbe ca iarăşi
să se nască? Vers / zero gravid de Sineşi, cândva Dumnezeirea…» (Promisiunea, p. 131),
dar şi ca parapantă cu vultur ce atestă înzestrarea-i cu indiscutabilă / incontestabilă acuitate a percepţiei cosmice, a
fiorului cosmico-teluric (de dincolo de farmecul paradoxistei enumeraţii polidimensionale / polidirecţionale, dintre clopote /
genom şi nondimensiune): «Sub parapante, sub vulturi, / Sub clopote, sub hermeneutici, / Sub aestetici, sub incoerenţe, / Sub
sacru-n profan, / Sub lespezi, sub cuante, / Sub microscop, / Sub telescop, / Fiind veriga lipsă, / Fiind nondimensiunea, / Nu te
mai aştept, / Frate celest. / Îngemănare / străpunsă Eşti aici, / În mine eşti / Sacru desculţ / Prin ecoul amazonic / Al
genomului. / Îmi număr morţii. / Toate cad în zero instabil, / Totul sieşi se resoarbe, / Al lumii sine / În al lumii sine. / Plânsul
meu râde.» (Consolarea, p. 11).
Paradoxizarea lumilor (mai exact spus, conjugarea paradoxurilor lumii noastre la moduri lirice, epice,
dramaturgice), principiu fundamental al esteticii paradoxismului, principiu pe care l-am semnalat în urmă cu mai bine de trei
decenii, atât la întemeietorii curentului, Vasile / Vasko Popa, Nichita Stănescu, Marin Sorescu ş. a., cât şi la cei din „valul― /
„promoţia― noastră şaptezecistă, pe creastă cu Marcel Turcu, Eugen Dorcescu, Eugen Evu, Mircea Dinescu ş. a. (pe-atunci, pe
când Eugen Evu, „tânărul poet―, caligrafia, tot paradoxist, şi aceste versuri de revoltă la adresa soţiilor de dictatori „centrali―,
„[euro]regionali― etc., promovate fără vreun merit în posturi-cheie ale societăţii: «N-am privit viaţa prin gaura cheii, / N-am
nimic împotriva promovării femeii...» – cf. Ion Pachia-Tatomirescu, Metaforele autenticităţii, recenzie la volumul de versuri,
Ţara poemului meu, de Eugen Evu, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1983, publicată în revista Orizont, XXXV, nr. 12 /
832, 23 martie 1984), îşi găseşte – în volumul Penultimul romantic (2012) – un „maestru“ de apogeu, antrenând în textul
poematic (cu marele risc de-a fi etichetat de „chibiţii-stihuitori―, de „neiniţiaţii în poezia de creastă a veacului nostru― drept
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hermetic) un bogat lexic (din zeci de stiluri funcţionale ale limbii pelasge > valahe / dacoromâne) cu polivalenţă liricosemantic-sincretică şi, mai ales, cu un spor oxomoronizator întru catharsis şi verosimil la înalte rafinării stilistice: «Bizar
impuls de-a scrie poezie / Să smulgi din aparenţe insomnii / Bătrânul chin, urâtul lumii vii, / Cândva visai că moartea-i viaţă
vie. / Ceva din om ce nu îi aparţine, / Insinuant ca un ecou căzut / Al fiinţei din splendorile divine? / Etern prezentul fără denceput? / Tu, suflete, îi converteşti pelinul / În mierea femininei tale stări / Nu-i vinovat interstelar preaplinul, / Flămânda sieşi
moarte-n disperări / Reminiscenţa arderii-i lumină / Venind buimacă-n limpezimi ce dor / Din chiar sămânţa fiinţei ne
dezbină,-n / Cunoaşterea vinovăţiei lor? // Doimea-n vulnerabila-i substanţă / Binom eclectic, sadomasochist / Pe curcubeu ca
doliu şi instanţă / A asupririi, din esenţe, trist / Multiplă, prin proporţii, iad cu clanţă? / Străinul Gând fricos îngenunchează /
Boltită fruntea zeului rebel? / Hermafroditul curcubeu pe-o rază, / Logos gravid păscut mormânt, de-un miel? / Apostoli
psihologi vicleni, şamanii / Ca felurime-a Unului Sfărmat? / Etern se-ntorc prin golurile stranii, / Orbi sacerdoţi ai Verbului
trădat? / Sau opera-i adoră? Să-i devore / Ca să sporească Noaptea-n zbor rotat / Miriade galaxii, astrale Hore / – Netimp
visat?» (Oximoron, p 129 sq.).
Distinsul Receptor de Poezie din Penultimul romantic (2012), de Eugen Evu, în afară de trăirea întru catharsis a
textului – dinspre hermafroditul curcubeu, Unul sfărmat, Verbul trădat, Netimp etc. –, cu certitudine, dovedeşte şi „înaltă
dotare cu echipamente, senzori etc.― întru receptarea mai înaltă a calităţii limbajului lirosofic evian dintr-o serie de stihuri ce
trimit la alese lecturi filosofice („specifice senectuţii―, s-ar putea zice, „dar nu obligatorii―), de la Platon (Banchetul –
Androginul ca «doime-n vulnerabilă substanţă»), până la cele mai recente istorii ale religiilor, ori până la marii filosofi ai
secolului al XX-lea: Jean-Paul Sartre, Constantin Noica (Sinele / Sinea, Logosul / Verbul etc.) ş. a.
Sinea eroului / eului liric evian cunoaşte „zerograviditatea― pentru că, de fapt, moartea este de sine gravidă, pentru
că – ars poetica oximoronică / paradoxistă – face ca Poetul să fie devorat / aneantizat de propriile-i cuvinte: «Spic al răbdării
poezia / Vârstei continue / Luminiscenţa ei pierdut / Resorbită în grăunţele cuvintelor. / De copil le-am înţeles cum / prind
aripioare / multiplicându-l pe unul – / străpuns. / însă, vai, secerişul infam / Aritmie a mulţimii / ca moarte / de sine gravidă /
număr hotărât / cât să fiu mâncat de cuvinte / ca pâinea / cu semnul crucii în cuţit / fulgerat.» (Poezia mea, p. 130).
Pentru că prin scris / operă, cu zidirea de sine, în cosmicitate şi, apoi, ca născătoare de cosmicitate, prometeic ori nu,
„revoltat-Poetul“ este (în cazul de faţă, Eugen Evu-i), dintotdeauna, energie vectorizată în entelehie şi întru catharsis,
neîncătuşabilă – cât sunt vremea şi vrerea – în vreo temniţă a Fiinţei, ori din priveliştea Fiinţei.
(ION PACHIA-TATOMIRESCU, 28 făurar, 2014, la Piramida Extraplată de Tibissiara > Timişoara)
______________________
* Eugen Evu, Penultimul romantic, Bucureşti, Editura Minerva (ISBN 978–973–21–0867–3), 2012 (pagini A-5: 144).
***
VERTICALITATEA ZIDIRII DE CUVINTE, JERTFĂ ŞI FIR CU PLUMB
După cum se ştie din astrofizica noastră cea de toate zilele, şi „cărţile date-n dar din sfânt har―
nasc firescul sublim de vectorizări paralele inverse; dăruind sărbătoreasca-mi carte de poeme, «Comete-n
cea de-a 65-a vale» (Walpress, 2012), lui Octavian Doclin, la rându-i, în calitate de coleg întru aleasă lirăcurcubeu şi cu generozitatea-i arhicunoscut-copleşitoare, în 14 august 2013, îmi încredinţează admirabilrecentul său volum, Firul cu plumb (2011)*, tot de poeme, dar bilingv, în valahă şi în engleză (excelenta-i
tâlmăcire în limba lui Shakespeare, după cum spun angliştii din jurul meu, datorându-se Adei D.
Cruceanu), volum pe-a cărui pagină de titlu îmi caligrafiază un memorabil autograf, din care las necitată
hiperbola din prima-i parte, pentru că-i „strict confidenţială, ca scrisorile clasicizate―, spre a reţine „codiţa―
verde-mărăros-velurat-atributivă a frazei: «...acest fir care-mi măsoară verticalitatea cuvintelor».
În Firul cu plumb, de Octavian Doclin, e semn de privelişte fiinţială, este vorba –
transsimbolizând firul cu plumb al ziditorilor de catedrale / mânăstiri –, nu de vreo „coadă-nfăşurată“ ca şarpele de pe
bastonul lui Asclepis, de la intrarea în farmacia centrală din Reşiţa / Timişoara, ori ca spriralele gemene ale A[cizilor]
D[ezoxiribo-] N[nucleici], ci de o conştiinţă a jertfei zidirii în Cuvânt / Logos.
Aşa rânduindu-se gândurile cronicarului dintre vieţi-de-alese-lire-curcubeu, pentru a face o „radiografie de mare
fidelitate a lucrării docliniene― de sub lupa noastră croită după rotundul model-atom-Soare, să urcăm în liftul „firului cu plumb―
prin „zgârie-norul― poemului, cel cu 19 „etaje declarate― spre noi impozite guvernamentale / prezidenţiale, ori regale /
imperiale, după euroregiuni, asiaticoregiuni, americoregiuni, australianoregiuni şi antarctidoregiuni (astea, ultimele, şi cu
impozit pe auriul de la pinguini), ori, în exactitatea subtitlului: «poem în 18 secvenţe şi un epilog», poem pus într-un binom
newtonian, între motto-ul, Ce am scris am..., din Evanghelia lui Ioan (19:22), şi motto-ul rilkean: În cercuri ce cresc îmi duc
viaţa, şi-aşa / tot trec... (rog resurecţional a nu se confunda „cercurile expresioniste― ale lui Rilke cu „infernalele cercuri― ale
divinului Dante).
Dar nu înainte de-a evidenţia – întru deplina Înţelegere – ceea ce istoricii din Pelasgine > Valahime n-au putut să
vadă (având „orbul găinilor cu gripă aviar-imperială―, de-o perenitate aproape bimilenară) şi încă n-au răbdare / timp să
cerceteze adevărul (potrivit dictonului pelasg > valah: „nu se văd copacii istoriei noastre din cauza Vlăsiei―), nu numai datorită
„lipsei lor de bibliotecă― (fie de Bibliotecă Universitară, fie de Academică Bibliotecă), dar şi pentru că-s prinşi în hesiodicele
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„munci şi zile― ale partidelor / triburilor politice, aşadar, nu înainte de-a evidenţia că poetul Octavian Doclin, de pe faţa de
sud-vest a Daciei / Cogaionului (Muntele / Vârful Gugu, 2291 m), aidoma semenilor, ori dac-războinicilor nenumăraţi încă,
aflaţi pe celelalte feţe pentagonal-poliedrice ale Sacrului Munte Mare, este un Cavaler al Poeziei Cosmic-Mioritice-aZalmoxianismului, că-i un Nemuritor ca toţi Zalmoxienii.
Eroul manolic-doclinianului „fir cu plumb― vine întru Cuvânt şi-ntru „decadă de aur liric―, pe / în calul troian al
cuvintelor, însă cosmic-spaţial-înzestrat, ca al Făt-Frumosului-de-Cogaion, cu trei viteze (obişnuit-terestră – de tip-auto, ca a
vântului – adică supersonică, de peste 330 m/ s, şi ca a gândului – adică super-lumină, de peste 300 000 km / s), mai mult ca
sigur, în compania altor destoinici, invizibili, deduşi, „nouă meşteri mari de cuvinte―, măsoară „pustia literelor / sunetelor― (cu
metrul de linie, ori pătrat, cub etc.), în ciuda faptului că «pustia-i dată-n pârgă, sau în plină coacere», în ciuda faptului că o
furtună de nisip contemporan îi homerizează privirea («după furtună, nisipul mult prea cald / mi-a închis ochii, mi-a şters
vederea»), bineînţeles, doar pentru o clipă în care «firul cu plumb, nevăzut, / s-a tulburat în măsurătoarea lui / de până atunci»
(secţiunea 1, Firul cu plumb – p. 6).
Aşadar, eroul liric doclinian, ca orice meşter mare, din val de mare până-n soare, tot măsoară până-i răsare în faţă
malul „neîmblânzitului― râu: «Ajunşi amândoi la vârsta harului» (el, eroul / eul liric şi calul-cuvânt, Pegas-Cuvântul, de vreţi),
mai privesc „în urmă― (deloc orfeic-euridikean), dar cum nu-i cale de întoarcere, se ia hotărârea de a traversa infinit-curgătorvăluritul, în „starea de copil―, adică de unic-admisă „stare de puritate dacică, sau cogaionică― (pentru neîncrezători – ca istoricii
din România, Moldova etc., ori din Dacia Sud-Dunăreană – recomand a se cerceta mormintele de incinerare, ale maturilorrăzboinici de Sarmisegetusa, şi de înhumare, ale copiilor, din tot spaţiul cogaionic-zalmoxian): «în faţă, râul neîmblânzit; / ne
pregătim să-l trecem cum doi copii / care nu ştiu, n-au aflat ce-i primejdia / de pe malul celălalt...», adică de pe malul cu
«pasărea de noapte» (secţiunea a 2-a, Râul neîmblânzit – p. 8).
Secţiunea a 3-a, a temporalităţii (după cum remarca la zalmoxieni şi Hegel), Somnul gol, surprinde eroul nostru liric,
odihnindu-se pe „malul celălalt― (unde «nu-i mai rămăsese decât să aştepte / a doua sosire a celui dintâi / şi adormi cu fruntea
pe piatră / un somn gol, fără vise» – p. 10), unde, în visu-i penultim, aude Vocea Călăuzitoare de Viaţă Edenic-pământească:
«...să-l iubeşti pe cel ce a sosit aici întâiul, / nu pentru ce ţi-a dăruit, ci pentru ce este...» (ibid.).
Secţiunea a 4-a, a spaţialităţii (după cum remarca la zalmoxieni acelaşi Hegel), Firul de nisip, propriu-zisul fir cu
plumb al salvării „din groapa jar-lei― a ens-ului / ins-ului valaho-dac (nu a „unsului Lui...―) în spaţiul cotidian-cosmic, pune
accentul circumflex (ca la noi, pe î / â descinzând din muma celor şapte vocale, A – A-mumă = a-fiică –, sau ca la francezi,
unde A nu-i mumă decât de cinci vocale – a se vedea şi-aici că A, muma noastră vocal-pelasgă > valahă, e mai puternic-mare
decât muma A, pelasg-franceză, ce-a pasat accentul mai în faţă, pe ê), prin urmare secţiunea a 4-a pune accentul circumflex pe
«un singur fir de nisip [ce] fusese salvat / din groapa cu foc» (p. 12) spre a fi util «întâiului născut / la măsurarea puterii firului
cu plumb / pentru a doua venire», după cum îi este scris în papirus-cer („papirus cu profeţie―, papirus ce nu poate fi citit
oricând).
Secţiunea a 5-a, Izvorul fierbinte, rămâne – cum e şi firesc – secţiunea rodului nunţii: «După ce şi-a spălat faţa cu
apa fierbinte a izvorului, / întâiul născut auzi undeva, în adâncurile / fiinţei lui tot mai fragile, vocea...» (p. 13) dezlegătoare de
enigme până la citirea papirusului din privelişte.
Secţiunea a 6-a, Ţara trecutului, priveşte fiinţarea de tip istoric în Ţara Prezentului prin „revelare cartografic-lirică―,
prin punerea sub văzători a hărţii (nu temporală, ci spaţială, de data asta), până ce eroul liric este încercat de civilizatoria „frică
de frică― (din temelia tuturor civilizaţiilor terestre, în accepţiunea Sartre-ană: «fulgerător îi trecu prin faţa ochilor / harta ţării
trecutului / şi simţi pentru o clipă / frica de frică» – p. 16), secţiunea a 7-a, a spaţio-pustietăţii (sugerate, riscând virusarea
pleonasmitei, Pustietatea Pustiului, în ciuda majusculelor, fiindcă domnul Pustiu n-a trecut încă pe la Oficiul Stării Civile,
încât, „oficial―, domniţa Pustia să-i devină soţie), ţinteşte, paradoxist-ariadnico-labirintic (şi cu de noi boldatul – infra –
oximoron permanent, la purtător) desenul făcut de «dâra de lumină lăsată de inelul de aur / pierdut în mersul lui de până aici, /
care să-i arate drumul de reîntoarcere / într-o altă nouă vechime» (p. 18), secţiunea a 8-a, Uimirea, stă în secantul plan, sfântoblic-ascensionalul, dintre cel terestru (cu noaptea şi urcatul «pe acoperişul pietrei» – p. 20) şi cel celest (relevat oniric: «[prin]
poarta cerului, / se chinui într-atât să privească prin ea / încât atunci când se trezi, / privindu-şi din nou / chipul», nu asemenea
mitologic-grecului Narcis, ci asemenea Făt-Frumosului Pelasg > Valah, ce acţionează, „iniţiatic―, întru oglindirea eului / sinelui
în elementul fundamental al lumii, Apa, încât, în ultimă instanţă, «uimit văzu cele două semne / unite deja»), secţiunea a 9-a,
Cruce arzând, are ca unitate tragică de loc / rugă tot «acoperişul pietrei», nerăbdător să i se ivească manolicul drum «spre locul
/ unde să înalţe cortul întâlnirii cu el / însuşi», până ce luminiţa-frunte s-aprinde-n fundamentalul simbol al Creştinismului. Mai
departe, secţiunea a 10-a, Cumpăna, oferă „cântarul― / „terezia― cu «durere, frică, iubire, / singurătate, rătăcire [...], ruşine de
timpul / care-l obosise de-atâta aşteptare» (p. 24), secţiunea a 11-a, Piatra, este rezervată „ocolirii sâgii ancestrale― în adamică
iubire «de întâi-născut» (p. 26), secţiunea a 12-a, Frunza umedă, anunţă darea semnului de „flux-reflux fiinţial-edenic, de
sosire a vremii de plecare / revenire cu gândul ce-albeşte„piatra definitiv― («Pe piept îi răsărise brusc o frunză umedă / [...] /
apoi încet-încet şi-a dat seama / că sosise timpul plecării, al revenirii» – p. 28), secţiunea a 13-a, Cântarul cu plumb,
marchează stocarea de imagini în „ochiul minţii― («Plecând, îşi măsură cuvintele / [...] / după primii paşi i-a revenit în ochiul
minţii / imaginea zidarului din copilărie / care tot aşa măsura dacă drept era / peretele casei...» – p. 30), secţiunea a 14-a,
Sfârşit de poem, relevă poem-semnătura-iarnă „pripită―, „imatură― («...semnătura ta / sub numele poemei – / o iarnă, / topinduşi propria zăpadă / prematur» – p. 32), secţiunea a 15-a, Inel, prin cercul de aur aduce pe tapet problema vârstelor şi măsurarea
/ „măsura― lor cu tangenţă la puterea de la început a Cuvântului / Verbului-Întrupător, căci – tot cum s-a păstrat învăţătura în
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«Evanghelia după Ioan» – la Început / Geneză a fost Cuvântul, şi Cuvântul era la Dumnezeu, şi Dumnezeu era Cuvântul
(«Firul cu plumb / precum un inel pe degetul unui tânăr, / măsurându-i vârstele viitoare, / tot astfel şi poemului, / cântărindu-i
cuvintele / rămase de la început.» – p. 34), secţiunea a 16-a, Abia văzut (ca dinspre revelarea semnului crucii atotbiruitoare la
împăratul valaho-dac – zalmoxian încă sub jurământ –, Constantin cel Mare, dar temeinicind Creştinismul, prin Edictul de la
Mediolanum > Milano, din anul 313), grăieşte despre înceţoşarea firului cu plumb, încă mişcător ca ştergătorul de parbriz al
„poemului tăcerii― («„Întru acest semn vei învinge― / îşi spuse / şi-l numi poemul tăcerii / – firul cu plumb se mişcă / abia
văzut.» – p. 36), secţiunea a 17-a, Şi..., mai licăreşte dinspre învăţătura-de-nucleu a Zalmoxianismului, potrivit căreia DaculParte (prototip / etalon: Făt-Frumos) din Sacrul-Întreg-Cosmic de-i Dumnezeul Cogaionului / Sarmisegetusei trebuie să aibă
grijă a fi pur / curat, viteaz, drept şi sănătos, că dacă partea-i sănătoasă şi Întregului îi merge bine, din această perspectivă
ancestronică, lumea de oglindit în poem este tot mai bolnavă, boala s-a transmis poemului şi oricât efort, orice jertfă ar face
Poetul, poemul pare nevindecabil («Un poem / care nu se mai vindecă» – p. 38) şi secţiunea a 18-a, Pas, găseşte clopotul
timpului sub acoperişul lumii, nicidecum în vârful sacrului munte al Daciei, Cogaion > Cucuion / Guguion > Gugu, poate un
clopot-cer a cărui limbă (valahic bătând) este auzită de eul / eroul liric doclinian din plai: «Clopotul timpului / bate, sună pe
acoperişul lumii, / îl aud de la poalele muntelui / (mie străin şi ostil) / în timp ce firul cu plumb / îndreaptă pentru ultima oară /
pasul...» (p. 40).
„Închiderea― în mit, în jertfa zidirii (potrivit căreia dăinuirea / durabilitatea unei construcţii este directproporţională cu calitatea jertfei de întemeiere – în cazul doclinian, jertfă în temelie de zidire a cuvintelor), se relevă în
poemul mai amplu, Cinci viziuni ale Meşterului zidar în bătrâneţe (epilog): (1) viziunea cu Ana de jertfă şi (El / MeşterulZidar) în cuvânt către Ana: «Gelozia întreagă, ancestrală, / a corturilor vinovate / s-a cuibărit în mine, / dar [...] / cum să te fac
să înţelegi, draga mea, / că toate cuvintele / prin care încerc să îţi mai pot vorbi / sunt mugetul lacrimii sterpe... // (...doar
îmbrăcat în zalele rigorii / simţi sub piele voluptatea durerii...» (p. 42); (2) viziunea cu „ziditorul întru Cuvânt“, ca Mesager
Celest (Sol la Dumnezeu), ori ca un Iisus Hristos, dus la Dunăre („să bea apă tulbure―, spaima melcilor, nu limpedea şi
nemuritoarea Apă a Dunării sacre pentru Dacii-Războinici-Nemuritori), însă întorcându-se „în unicitate“ (Uniilă ?) spre a-i
cresta fruntea «un sigiliu în flăcări / [...] / cu semnul unei cruci / tăiată în două, de la jumătate» (p. 42), întru înţelegerea
sensului sublimei jertfe, întru înţelegerea Răstignirii ca Mântuire; (3) viziunea cu Meşterul (Manole din cuvinte) sub
zdrobitoarea povară de cruci de pe umerii ce i se-nalţă ca fruntea la Cer: «...cruce peste cruce, / cruci lângă cruci; / sub
povara lor / umerii se înalţă / cum fruntea la cer / (uneori) a Meşterului / precum firul cu plumb, putrezind, îngheţând, / încetîncet / în mâna-i nemişcată.» (p. 43); (4) viziunea cu Poemul «obosit, sărăcit de cuvinte», căzut înaintea intrării în cort,
«adormind pe loc» şi vorbind în somn: «...am de toate numai atunci / când nu-ţi cer nimic.» (ibid.); (5) viziunea cu Poetul
tăind cortul Poemului: «Toate cuvintele îmi sunt îngăduite, / dar nu toate sunt de folos; / Toate cuvintele îmi sunt îngăduite /
dar nici unul nu trebuie / să pună stăpânire pe gura mea / (îşi zise poetul, tăind / cortul poemului / şi zidind unul nou)» (ibid.);
ca într-o a 19-a secţiune poematică a Firului cu plumb, în finalul penta-viziunilor se arcuieşte iconic, „evanghelico-ioanic― (cf.
motto-ul secund, supra): «Păzeşte ce ai scris / aşa cum păstrezi / ceea ce n-ai scris / şi rostit / (încă)».
În afară de prima parte (care dă şi titlul întregului arhitectural-poematic), Firul cu plumb, volumul mai are o parte
secundă, Poemul Minim Într-un Vers / The Minimum Poem in One Line, cu superbe mono-vers-poeme, cum numai la Ion
Pillat mai poţi afla («Frunză cu frunză acoperă neantul.» – p. 48; «Cruce în flăcări – litera frunţii.»; etc.), şi, o parte terţă,
trimiţând la „sacra treime poematică―, „la treiul temporalităţii―, Poeme din mileniul trecut / Former Millennium Poems
(„neincluse în volume― – pp. 52 – 105), unde eroul / eul liric nu se mai elansează în priveliştea fiinţei dinspre ctitor / arhitect de
Mânăstire-Cuvânt pentru infinirea încreţitoare de genune, de spaţiu înrăzăritor-înzăpezitor-de-alb, ori văzută prin hublouri de
supersonic, sau de terestru satelit, fără spaimă de-aburariul de lentilă, dar, pentru că-i este frică de motivul romantic al genunii
/ nopţii (tratat ca la Novalis, în Astralis, admirabil poem tâlmăcit valah-expresionist de Petru Sfetca), doclinianul caută – şi
reuşeşte sută la sută – să îmblânzească genunea cu o interesantă „odă―, iniţial, fără a-i comunica Distinsei Nopţi vreun titlu
(avea în loc de titlu trei steluţe / asteriscuri), pus mult mai târziu (nu Imn în faţa nopţii, ca la Novalis, ci), încurajat şi de un
„descântec împotriva gâlcilor―, Imn împotriva nopţii (magie prin analogie, ori s-o fi luat după Ilie Constantin, traducătorul lui
Novalis de după Sfetca), „odă― unde nu se face vreo deosebire între înfricoşătoare / moarte şi iubită / mamă: «Mi-e frică de
noapte (iar vine ea), / tu eşti iubita mea, te recunosc, / treci foarte des prin camera mea, / sufocându-te în aerul gesturilor noastre
de dragoste, / tu eşti iubita mea, te recunosc, / după voalul albastru ce zboară / peste visele mele neînecate nicicând / [...] / Mi-e
frică de noapte (iar vine ea), / să nu te mai văd, să nu te aud, / tu eşti teama şi mama mea, / tu eşti mama şi moartea mea / [...] /
Tremură-mă, iubito, ca pe-o păpădie, / cu mâna ta mai subţire ca aerul...!» (p. 56 sq.).
Între cele 47 de Poeme din mileniul trecut (am încredere în numărătoarea lui Zenovie Cârlugea), se află o interesantă
serie de texte lirice dedicate unor poeţi din cele trei „valuri― ale generaţiei modernist-resurecţionale şi a paradoxismului:
Ion Marin Almăjan («Văd cum mor vorbele ţării / în gura ţăranilor, / cerul gurii lor e o cenuşă / ce se stinge-n fruntea lor...» –
Vorbele ţării, p. 74), Ion Chichere, Ion Cocora («...numai atunci coboară pisica de noapte / din podul ei, pentru puţină
mişcare: / o rouă va înflori ochii tăi de cenuşă atunci, / în legile crinului stăpân peste galbene văi, / pe unde se plimbă doar
pisica de noapte...» – Pisica de noapte, p. 65), Mircea Dinescu («Prietene trandafiriu, trandafiriu, / ideea este rază doar în
mărturisire, / desigur, nu-i acesta supremul adevăr ! / Poetul este însă, în ţara sa, rostire. // [...] // Dar mai presus, în Patrie, enrourarea / cum – doar în fiinţă – ochiul poeziei, / drumul de platină nu-ngăduie iertarea, / Poetul este lacrima de veghe-a
insomniei.» – Răspuns. La o chemare, p. 70), Mihai Eminescu («Ochiul minţii mele / Ea este. / [...] // Dacă de Patrie îmi este
dor / Ca de ochiul minţii Mamei mele, / O caut pretutindeni cu lacrima inimei mele / [...] / Excepţia vieţii mâinilor noastre / El
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este.» – Patria şi Eminescu, p. 84), Gheorghe Grigurcu (un Pact de şase stihuri, scris la Oradea, în 1970, pe când Gh.
Grigurcu era redactor la revista Familia, pare-mi-se, versuri unde se face grăire estetică pe motivul „pustiei străzi ca o părere
fixă“ şi pe motivul zarurilor ce, mai mult ca sigur, aruncate de Grigurcu, au «râs ironic» – p. 52), Nicolae Irimia, Nichita
Stănescu («El a locuit o casă cincizeci de ani. / [...] / A inventat colori pe dinlăuntru. / A fost respirat de Limba Română. / A
inspirat-o pe Ea. // El s-a enervat pe cuvânt şi i-a spus: / Dumneavoastră. / Cuvântul i-a răspuns: să ne spunem Tu.» – Poetul
Nichita Stănescu, p. 82; «A fost auzit scriind Poezie. / A fost văzut vorbind Poezie. / Astfel şi-a petrecut viaţa: / între scriere şi
vorbire, / între auz şi privire, / între Poezie şi Poezie.» – Nichita Stănescu, p. 83), Petre Stoica (într-o Scrisoare către Petre
Stoica, autorul Firului cu plumb face elogiul unui „petre adăpostit în barba lui de iarbă uscată― şi bună de hrănit iepuri: «...cum
hrăneam un iepure de casă, / din iarba ta uscată şi prea deasă» – p. 64; în poemul Când va fi cazul, Petre Stoica este eroizateternizat ca mare colecţionar de alămuri: «Într-o viaţă de treizeci şi trei de ani, / rapidă ca fulgerul, / am adunat atâtea: / cărţi de
popularizare a cunoştinţelor agricole / şi doxuri, / ştiri sportive / şi poeme scurte, / amintiri din copilărie, / prima trompetă / cu
care bunicul cânta la balurile populare, / ajunsă acum în colecţia de antichităţi a prietenului meu, / poetul Petre Stoica, / pentru a
suna deşteptarea / atunci când va fi cazul...» – p. 100) ş. a.
Eroul liric doclinian se bucură – dintotdeauna şi pentru două vremi („înc-o vreme şi-nc-o vreme―) – fie ca profundcontemplator ens auriu, fără teamă de heracliteana dinamică a lucrurilor – panta rhei – prin labirintul macrocosmic («Răbdavoi chiar şi veşnicia, / dacă în lume toate curg, / aceasta-i deci filosofia, / tu, rabdă-mă ca un amurg. // Când toate degetele
mâinii / albesc pe ochiul tău galbân, / vei auzi în stele câinii, / muşcând din ochiul meu bătrân...» – Descântec, p. 104), fie ca
absolut ens > ins-proprietar de labirint (chiar dacă nu-i ca al regelui Minos, ci-i numai un castel în ruină, de la margine de sat
din cogaionic-poalele Pelasgimii > Valahimii, sat rămas peste timpuri tot ca un soi de Creta, dar nu cea din 1912 încoace, ci
Creta pelasgă > valahă din marginea sud-antică a Pelasgo-Thraco-Daciei), jucându-se – cu cine trebuie – de-a Minotaurul, şi –
cu Ariadna – de-a Dedal, de-a Icar, dar şi fără frică de labirintul arterelor / venelor, dar şi fără a-i fi scârbă de labirintul croit de
vierme în carnea ionatanului (deşi, de-alaltăieri, goldenul „s-a amorezat de vierme―): «Şi aşteptam să treacă anotimp după
anotimp / prin sângele meu, an după an, / aşa cum trece ca printr-un mormânt umed / viermele prin carnea mărului dulce. /
Plopi înalţi cât sunetul clopotului / într-o amiază de vară, / [...] / apărau castelul fără turn din marginea satului, / odăile lui
năpădite de şerpi înstelaţi / şi de ferigi. / Bufniţa încărunţea legănându-se pe grindă, / frunzele plopului tremurau a durere /
pleoapele timpului, / [...] / apele de sub morţi spălau de rugină / limba profeţilor...» (Şi aşteptam să treacă, p. 58) etc.
Şi prin volumul Firul cu plumb / The Plummet, Octavian Doclin se dovedeşte a fi un mare poet al Valahimii, un
genial poet din stirpea cogaionic-zalmoxienilor, adică a dac-poeţilor creatori de balade ca Pe-o Gură de Rai (nu cu Zamfire, ci
balade cu Cosânzene şi Feţi Frumoşi în cosmică nuntă, având naşi perechea sacră secundă a Zalmoxianismului, Luna şi
Soarele), dac-poeţi cu ştiinţa de a se face nemuritori.
(ION PACHIA-TATOMIRESCU, 6 făurar, 2014, la Piramida Extraplată)
____________________
* Octavian Doclin, Firul cu plumb / The Plummet, poeme (versiunea în limba engleză: Ada Cruceanu), Timişoara, Ed.
Anthropos, 2011 (pagini A-5: 110; ISBN 978-973-7985-81-1).
***
POEZIE CU STEAUĂ-N HIAT DE-UN SFERT DE SECOL
Patru sunt volumele de versuri publicate de Ana Pop-Sârbu (îi scriem numele cu cratimă, ca pe
coperta primului său volum, evident, din „motiv de fişierbibliotecă―) – e drept, cu multă
parcimonie – din 1987 şi până în prezent: Primăvara casei (Timişoara, Ed. Facla, 1987), Îngerul
din zid (Timişoara, Ed. Brumar, 2011),
Exod interior (Ed. Brumar, 2012) şi cel ce se află în „radiografierea― noastră de astăzi,
Morfologia nopţii (2013)*.
Înaintea debutului său „însingurat-editorial-făcliu―, din 1987, a fost prezentă – cu interesante
cicluri de poeme – în două „volume colective― („volumul prin concurs― / „debutul colectiv― era o
invenţie editorială de „triaj― / „cenzură-mascată―, „la modă― după cumplitele „teze― ceauşiste de
inspiraţie corean-kim-ir-sen-istă, din iulie 1971―): Popas printre poeţii tineri (Cluj-Napoca,
Editura Dacia, 1975) şi Timp interior (Editura Facla, 1984).
Se observă imediat că poeta Ana Pop-Sârbu n-a cunoscut „autorlâcita― (că nu despre vreo cenzură mai poate fi vorba din 1989
încoace), „autorlâcită― extrem de păguboasă pentru întreaga stare a sănătăţii literaturii din România Postdecembristă‘- 89, un
soi de „cancer al literelor― de pe mai toate ogoarele de spirit ale nemuritoarei Dacii Nord-Dunărene, ogoare lăsate pradă
sufocantelor buruienişuri de toate soiurile; şi-a impus „tăcerea întru maturitatea Cuvântului Poetic―, traversând un temporal
hiatus de-aproape două decenii şi jumătate (1987 – 2011). Şi în acest sens evidenţiem la poeta Ana Pop-Sârbu (în faţa „droaiei
autorlâcitane―) lucrarea sănătoasei sale autocenzuri (ca „timp interior―) care îşi arată de trei ani încoace buna, matur-întomnata
şi solara traiectorie valoric-estetică.
Pentru Distinsul Nostru Receptor de Poezie, spre a compara şi spre a-i facilita să se convingă că avem de-a face cu o „poetă
născută, nu făcută―, aşa cu fost-a în urmă cu aproape un sfert de secol, tot aşa fiind şi astăzi, punem faţă în faţă –– două
„radiografii lirice―: prima* este Fereastra inaltă a poeziei (recenzie la Primăvara casei, de Ana Pop-Sîrbu, placheta cu care a
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debutat în 1987, recenzie publicată înrevista Luceafărul, din Bucureşti, anul XXX, nr. 44 / 1329, de sâmbătă, 31
octombrie1987, p. 2 – infra); a doua este Somnul ca „jucărie“ intr-o porumbişte-ntomnată,
recenzie la cel mai recent volum al Anei Pop-Sârbu, Morfologia nopţii (2013).
ION PACHIA-TATOMIRESCU, Timişoara/ROMÂNIA
***

poezie românească, din “peană”
aromânească:
RADE SILJAN
(date biobibliografice, în engleză)
Rade Siljan - poet, essayist, literary critic, translator. Born 16th April 1950 in the village of Zvan,
Demir Hisar. Graduated from the Faculty of Philology - Department of South Slav Literature at the
University "Ss. Cyril and Methodius" in Skopje. Worked as a journalist with "Studentski zbor" and
"Nas svet", also journalist with Radio Skopje. Was director of the publishing house "Makedonska
kniga". Founder and director of the publishing house "Matica Makedonska" in Skopje. Member of the
Macedonian Writers' Association since 1982 and its current secretary.
Works: Third image of time (poetry, 1975), Shadows of reality (poetry, 1980), A patched up shape (criticism and essays,
1986), Dialogue with time (criticism and essays, 1988), A messenger (poetry, 1989), Walling-up the shadow (poetry, 1990),
The word's magic (criticism and essays, 1991), Literary co-ordinates (criticism and essays, 1999), Supplements to teaching
literature in five volumes (criticism, 2000). Co-author of Macedonian literature in literary criticism in five volumes
(1973/74). Also compiled the anthologies: Macedonian poetry of 19th century (1989), Macedonian drama of 19th and 20th
century (1990), A hundred years of Macedonian drama (1992), New and contemporary Macedonian poetry (1997).
Awards include: The award by the Macedonian Society for culture and education for best criticism published in a newspaper in
1987, "Koco Racin", "Studentski zbor", "Miladinov brothers", "Aco Sopov" and the International Foundation "Argesis"
Bucharest (Romania).
Source: CI "Shine"

RADE SILIAN (date biobibliografice, în româneşte)
Poet, istoric literar, eseist, Rade Silian s-a născut la 16 aprilie 1950, în localitatea Jvan (Demir Hisar) din Macedonia.
Cărţile lui Rade sunt traduse în toate limbile balcanice si cele de mare circulatie din Europa. Le-a primit toate premiile
naţionale literare precum şi internaţionale. Actualmente este preşedintele Uniunii scriitorilor din Macedonia.
Cărţi publicate:
A treia faţă a timpului (1975); Umbre ale realului (1980); Mesager (1989); Zidirea umbrei (1990); Privirea însingurată
(1996); Timp fotografiat (1999); Glasul strămoşilor (2001); Amarul vilaet (2006); Umbrele patriei (2007); Vârfurile (2008);
Cercuri (2009); Dispoziţii testamentare (2010); Spunerea rugăciunilor (2011); Fericita (2012); Umbra veacului (2013)
OSUARUL
Pe vârful muntelui
Capete puse în ziduri.
În faţa uşii
Imagini din alte vremuri.
Păpuşi în vânt
Prunci necunoscuţi.
Cranii şi oase
Lăsate l a curent.
Glasul bunicilor
În aşternutul de basme
De mult moţăie.
Sămânţă de buruiană
Semănată în timpul rău.
Din fântâna adâncă se aude

Plănsul timpului îngrijorat.
Imaginea derutată
Aievei şi visului.
În casa duhurilor
În loc de grinzi proptitoare
Stau capete de năluciri.
Frate lângă frate
Istoriei îi sunt
Straja moartă.
Unul pe ov
Altul pe ici
Al treilea pe ski
Iar în moartea
Toţi sunt aceiaşi
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Toţi sunt unul lângă altul.
***
COBEALA
Invitată nedorită
În faţa uşilor zăvorâte
Ziua ân priveghere
Iar noaptea cerşeşte.
Va întreba cineva
Are un stăpân omul
Pe pământul acesta fericit.
Are o prietenă credincioasă

Desfrânata Babilonului
Sau la trecere
Dimineaţa va spune.
Căutaţi doctorie
Căutaţi-l leacul
Pentru poporul
Care de frică este bolnav.
***

DESTINUL
Într-un mormânt străvechi
s-a culcat ceaţa
pe aşternut de piatră.
Corul vrăjitoarelor
În dălgile nopţii
Un cântec de jale cântă.
În păduri câineşti
Lupii setoşi
Peste zi urlă.
O voce de departe
Într-un timp uitat

Ne trezeşte.
Alma Mater ai noastră
Cu suflet de mătase
Nisip mărunt culege.
Din mâna dumnezeiască
Fiară flămândă
Roade cranii şi oase.
Într-o casă străveche
Fără de ferestre şi uşi
Tristeţea de mult dormitează.
***

GHICITOAREA
Dacă steaua noastră
Pe urcuşul vieţii
Va sosi la locul ei
Sau după colţ
Singurătatea uscăţivă
În noi se va cuibări?
Dacă mâine
Pe râu fără de mealuri
Poporul va pluti
Şi cu rugăciuni

Alma Mater
Pentru copiii noştri
Are să caute leacuri?
Dacă luna
În fântâna adâncă
Singură va coborî
Şi în faşă de mătase
Gânduri nălucitoare
De la călători rătăciţi
Pentru totdeauna le va fura.
***

CAPETE PROASTE
Bolnavii copii
Într-un talisman
De ochi răi i-au ascuns.
Într-o iamă adâncă
Nici sufletele chinuite
***
CHEMAREA
Între doi munţi
Se cheamă două păsări.
Crengile legănate
Plopilor albi ca zăpada
Se mângâie cu vântul.
Norul întunecat
S-a culcat pe spatele dealului.
Ceasornicul cerului

N-au rămas pure.
În noaptea nesfârşită
Capete proaste
Au tulburat apa limpede.

Accelerat le numără
Ultimele clipe
Poporului blestemat.
Adâncile rădăcini
În timp rău au încolţit
Şi piscului cu zăpadă
De urât îi ţin.
***

Versuri selectate din cea mai nouă apariţie editorial : RADE SILIAN, “Umbra veacului”, Skopje, 2013
***
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dina cuvata/dimo dimcev:
TRANSPUNERI ÎN AROMÂNEŞTE
STRĂJEARLU-ARMÃNESCU
di VASILE ALECSANDRI
Di pi muntsãlji-a Balcanjlor,
Shi di pit pãdurli-a bradzlor,
Io cu ocljilji-a melji mãtrii
Ca doi vulturi ãlji silighii,
Tu-atsea vali-ahãndusitã
Cu lilici tsi-i pispilitã,
Tsi ca neguri sh-si tindi
Tãshi la-Amari sh-ma didindi.

Shi pi tser un vultur mari,
Fatsi tsercljuri tu-azbuirari,
S-videa-azboairã ağnò falã
Tu-anvãrtearea-lji triumfalã,
Ocljul sh-lu tsãnea cu hari
Pi livendul di-ncãlari.
- Cari eshtsã? Di iu eshtsã?
Pi la noi tsi ti-anvãrteshtsã?
- Escu-armàtulà-armãnescu
Dit chirolu latinescu.
Dada Roma-atsea bitãrnã
Nj-deadi arma-aestã-n mãnã
Sh-mi giurà cu giurat greù:
Hiljlu-a meù, aleptlu-a meù!
Di tuts fciorlji io tsi-lji feci
Nai ma gionli ti spuseshi!
Trets tu Pindul dip tilefi,
Tuts dushmanjlji sã-lji fats defi,
Sh-daima-apoi s-ti sturuseshtsã,
Strajear gioni cum tsã eshtsã,
Tut sã stai la sinur mari
Cà s-avdi dit dipãrtari
Iu vãzescu ehtri jgljoati
Tut ma yin barbari, s-aproachi ...

Shi tu-atsea irnjii-amarã
Oclji-a melji pi tsi s-bãgarã?
Armatol livend‘ vidzui
Un Latin io cãnãscui,
Gioni,-analtu ca ljundar,
Ca un dzàù undzit vlãstar.
Astãngul brats lj-eara-ncordat
Sum un shtit di her sãpat
Tsi ca soarli scãntiljea,
Shi pi cari sã-ndzãnea
‗Nã lãpoanji di asimi
Tsi s-pãrea cà easti yii,
Sh-sum ağrimea doi ficiori
Has ca yii shi has ca sori.
Mãna-andreaptã tsãnea palã
Mea shi-n cap purta cu falã
Zãrculã di malmã-adratã
Di va s-dzãts di dzàù furatã.

Vinj aoa shi-anãchisii,
Tuts barbarlji lj-plichisii,
Sh-tora pi migheacurli-a lor,
Mini escu Domnitor,
Ashteptu iurdii aimani,
Ashtept‘ limbili dushmani
Cari yin dit Apiritã
Ca-arãcãi tsi bagã fricã,
Ta su-l calcã, ta su-l neacã
Loclu tut pri iu va s-treacã!

Gionli-atsel eara cãlari
Pi-albu cal tsi cheatrã s-pari,
Shi, ca el, mãrmurusit
Sh-cãt tu Datã-ncãrfãsit.
Ocljilji el cãt sh-lji didea
Sh-ca vulturlu lj-priimna
Pi-atsea dzari cinushii,
Lungã, shcretã, pustii,
Iu, ca tu yis tricãndu,
S-avdza di cãndu-cãndu
Ciuciur ahar canda treatsi
Tsi yinea di cãtã-Aratsi,
Mari lavã, zãbunsitã
Tsi yinea dit Apiritã.

-Lài, giunar cu taxirati,
Va tsã cheri tu cãmpu-aoatsi!
-Io s-cher, mini? ... vãrnãoarã!
S-yinã oaminji ca pãmoarã,
S-yinà sh-dàldzà màri di foc ...
Nu-a mi da ni di la loc!
Tut tsi-i veardi la s-usucã,
Vàljurli la s-seacã, s-ducã
Shi irnjiea s-tindã ghini
La s-mi-anvãrligheadzã mini,
Mini-mprostu daima-a s-escu
Prit dàldzã tsi dugurescu,
Va mi-alumtu io giuneashti

Iarba ici nu s-cãltina,
Frãndza nu sh-si ligãna.
Pulji pit muntsã azbuira,
Tuti-ağrinjli trimbura.
Cà-n dunjeai trumuxitã,
Tu ciudii-avultusitã,
S-duchea-mpirusheri di moarti,
Arali-anoimi di soarti!
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Moartea nu mi-nfricueashti,
Escu-Armãn io cu puteari,
Shi-un Armãn putes nu cheari!

Arujeashti pirã-mari,
Calcã trupuri sum cicioari,
Frãndzi armi-asunãtoari,
Cu mizi pit sãndzã-anoatã,
Sh-mash tu ehtsrãlji ãshi lu poartã.
Polim greù, mãtrita-ağreashti!
Ali Romi hilj sã splinseashti ...
Sfulguri es di-a lui mãrdzealji!
Sfuldzirã cu njilji scãntealji
Di-a armilor ciucuteri
Sh-di lutsiti dzãngãneri.
Azboairã tãpoari-arcati,
Ashuirã arcurli trapti,
Shi sãyitsli dip lishoari
‗L-niureadzã msheatlu soari.
Caljlji-asaltã shi-arujescu,
‘Lumta-aurlã, s-pliğuescu,
Shi barbarlji tuts gãrmadã
Ehtra moarti lj-si fac pradã.
Dzatsi cad, ‗nã sutã mor,
Suti yin tu loclu-a lor!
Njilji-ntredz sã spãstrescu,
Alti njilji dit loc crescu!
Ma livendul cu-a lui coardã
Cali sh-fatsi nu-ari s-cadã
Treatsi pit sãyits shi s-dutsi:
Di Armãn shi moartea fudzi!
Geabe hidra sã splinseashti
Truplu ahar sh-pidipseashti,
Ãncãneashti, foc-bãbunã,
Shi-anvãrliga gljem s-adunã.
Ali Romi hilj s-aprindi,
Hidra-n mãnã el shi-u strindzi
Shi-ù chiseadzã, el u zgrumã,
Shi u-azvindzi, stog u-adunã! ...
Sh-fug Romeilji shi Vãrgarlji,
Shi Slavunji shi-Conjearlji!
Vdzirã shi Hunjlji, Gotslji,
Fug pãvoanji fug dip totslji,
Afan s-fac tuts s-deftusescu,
Loclu tut di sh-lu surdzàscu
Di zghilerli-lã barbari,
Di-a lor ãncãneri amari!

Lafea nica ni gritã
Pi tser sfuldzirà sãyitã,
Vãzeashti, yini, lu-agudeashti
Shtitlu cari dzãngãneashti
Shi u freadzi, u da-nghos,
Ca un shearpi-nfãrmãcos.
Dupã ea tu dipãrtari
Tãshi didindi, tãshi-n dzari,
Deadi cap un lai nior
Ağnò lavã,-asunãtor,
Tut ma yini, tut ma creashti
Sh-pistri cãmpuri s-asprãndeashti
Pristi tut sh-si-ari lãrdzitã
Di-Aratsili pãn tu-Apiritã!
-Lài strajear s-tsã veglji tini,
Ehtrul di nior tsã yini!
Lài strajear tini nu plãndzi,
Cà niorlu cumàts s-frãndzi!
Na-li iurdiili aimani,
Na-li limbili dushmani
Di Romei shi di Vãrgari,
Di Slavunji shi di-Conjeari!
Vinirã sh-Hunjlji, Gotslji,
Loclu-l neacã, s-neacã totslji,
Pi calji-arài ca lãnduri,
Fãr di sheauùã, fãr di fãrnuri,
Calji gionji tsi-l mãcã sh-foclu,
Di-l cutreamburã tut loclu!
Multsã sun, ca-arina-s multsã,
Multsã-s ca unglji tsi ustrã
Cu un gean amãrtios,
Sh-cu naetea sãndzã-aros!...
Dà-lji-u,-Armãne, nu njiluea,
Fà-ti sfulgu, mash spãstrea,
Fà-ti Bistritsa turbatã,
Fà-ti soarta ni-mbunatã,
Cà iurdiea, na-u, yini,
Shi-i cavai, cavai ti tini!
-S-yinã! ...
Ca ‗nã shcãmbã-analtã
Tsi di-nsus dit munti-asaltã,
Bumbuneadzã, s-arcuteashti,
Cadi,-arupi sh-lji spãstreashti
Ponjlji veclji tsi-lji sta-n cali
Pãn dighos, dighos ãn vali,Shi-ashchirlàlu cãt mãtreashti
Calu ãshi lu curãeashti
Stri pãdurli trunduiti
Di barbari iurdii urnjiti.
Ãlji talji sh-lji-anãchiseashti
Dipli, dipli lj-cusueashti
Lj-da nãpoi, ca ghini lj-pindzi
Ãshi lji-avinã, dip lji-azvindzi!
Calu lj-turbã, mãshcã,-ansari,

Iu sun iurdiili aimani?
Iu sun limbili dushmani?
Cher, s-asteasirã din fatsa
Has ca toamna dimneatsa
S-tuchescu, s-astingu tu soari
Neguri ca fãrmaclu-amari!
Cu tsi stifã di urghii
Elji s-urnjirã tu Vlãhii!
Bash cum vinirã turbati
Ca làmnjili spumati,
Una falcã di tser deadi
Shi-alantã-azvarna-mpadi!
Cum vinirã-ashi sh-fudzirã
Tu irnjii s-irmuxirã,
Sh-nãpoi cãmpul lu-alãsarã
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Cãmpul moartea iu shi-u-aflarã!
Largu-i cãmpul di alumti
Largu,-mplin di armi frãmti,
‗Mplin di trupuri dinjicati
Cari dzac gãrmàdz bãgati,
Pisti tut mash sãndzã sheadi
Pãnã shi tu erã s-veadi!
Tsi pãtsãrã-ahãti geanuri,
Iu-s ocljilji tsi ved ca geamuri?
Moartea-aratsi ãshi li streasi,
Tu dichitã ãshi li-asteasi
Shi pi cãmpul ali moarti,
Cuibu di arali soarti,
S-ashtirnu pãnã s-ti shuts
Fricà di bãgà la tuts!
Mash cà oara-ashi cum treatsi,
Di-ncãneari s-avdi boatsi,
Dip ti njilã ‗nã jileari,
Un suschir di om tsi moari,
Arujeari greauùã-i poati
Di un cal tsi gean shi scoati,
Cari-l caftã dipriunã

Domnu-su tsi gljem s-adunã.
Soarli shi-alãxeashti loclu
Ascapitã arosh ca foclu,
Shi ashtearni pi cãmpii
‗Nã bãeauùã perpirii,
Ca ‗nã doagã sãndzãnatã
Pisti-atsea jiloasã groapã!
Sh-pi-anãltsimea-atsea di tser,
Stri groapa-aratsi ca di her,
Cãrleadzã vulturlu cu falã
Sh-tu-anvãrtearea-lji triumfalã
Lu-ncãrunã tu-azbuirari
Armãnlu-atsel, livendul mari.
S-bãnedz vãinic latinescu,
Stur laolui ivrupescu!
Cu cheptul u-ai dãnãsitã
Ehtra dalgã di-Apiritã
Bratslu tsã lu-armutusishi
Soarta di lã u-alãxishi!
Armãnipseari/Transpunere în aromâneşte: DINA CUVATA
***

dina cuvata/dimo dimcev
transpune scrisul lui adrian botez în
aromâneşte…
Steriu Paris di Bucureshti, Shterio Shteriov shi DINA CUVATA la utelea
Continental di Scopia

DINA CUVATA/DIMO DIMCEV,
Skopje/MACEDONIA
Dina Cuvata (Dimo N. Dimchev, Димо Н. Димчев) easte scriitor, traducãtor shi
publitsistu armãnescu.
Easte faptu pi data di 9 di Lunar, anlu 1952, tu hoarã Dubrushana, ningã Shtip, tu
Republica Machedonia. Membru di Sutsata-a scriitorlor di tu Republica Machedonia,
shi prezidentu-a sutsatãljei armãnescã "Unia ti cultura-a Armãnjlor dit Machidunii".
Operi
1-Zghic di Moarti - Editura Cartea Aromãnã, 1989.
2-Sãrmãnitsa (prozã shcurtã) – Editura Cartea Aromãnã, 1990.
3-Dimãndarea pãrinteascã, Constantin Belemace shi Dina Cuvata, Editura Cartea Aromãnã, 1990.
4-Sãmta umuti: puizii, Editura Orient-Occident, 1993.
5-Abetsedar Armãnescu, Dina Cuvata, Mitra Garofil, shi Dionisii Papatsafa, Sammarina, 1994.
6-Cãntarea-a Cãntãrlor, Editura Orient-Occident, 1996.
7-Scumpã-i dada, Shtip, 1996.
8-Armãnã, Petru Vulcan shi Dina Cuvata, Editura Cartea Aromãnã, 1996.
9-Iazmatar: armãnipseari, Kiro Dandarot, 2000.
10-Picurarlu Di La Pind : Antologhiea-a Puiziiljei Armãneascã, Sec. XIX Shi XX, Unia ti cultura-a Armãnjlor dit Machidunii,
2001.
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11-Divina Comedii, Dante, 2001.
12-Scriitori armãneshtsa = Aromanski pisateli = Wlachs writers, Scopia: Unia ti cultura-a Armãnjlor dit Machidunii, 2001.
13-Bibliea: Sãmtã Scriptura, Uniea ti cultura-a Armãnjlor dit Machidunii, 2004.
TREI LÁCÃRNJI
… Virsai, azã, pi 7 di Yinar tu-anlu 2014 (pi DZUǓA DI-AIU-IANI), trei làcãrnji, pãnã-l mãtream diafilmlu pitricut la io di un
bun oaspi (diafilmlu ―TINJII TI MARSHALU‖ – pi fondlu cu muzicã-a Doinãljei a Marshalui Ion Antonescu, cãntatã,
timirachi, di Mariea Gheorghiu shi Radu Gratsianu, dupã filmul tsi cutreamburã, al Ovidiu Gologan, tu cari sã spuni vãtãmareaa Marshalui Ion Antonescu, suntu-nğrãpsiti zboarãli-al Schipiù Africanlu, tsitat di Marli-a nostu Valah, ninti di moarti, hiptã tu
el di buna-lji vreari, tu Valea-a Hearhitslor: “A tsàia mileti nibãnatã, nu va tsã-armãnã ni cinushea-a mea!”):
-unã, ti Marshalu (Ion Antonescu) –
-alantã, ti Corneliù Zelea Codreanu (ni unlu, ni-alantu, nu-aù groapã, dupã anàltsãli dimãndãciunji-a IudeoMasoneriiljei dit Lumi!) –
-shi-a treia, lji-u feci curbani-al Dumidzà: ta s-u-ascapã Miletea-a noastã Valahuteascã, di grealili blãsteami!
Nai ma greùlu, di-atseali blãsteami: anda isturiea-a noastã (di multili ori ironicheascã, niscãntili ori bash ca ti pezã shi
dip nãearcã shi-anapudã!) spusi njilã, unã sãhati di oarã, shi featsi ta sh-si-astãvãrseascã, tu idghul etus shi tu idghea dichitã,
Doi Stihii Patriots-EROI, aeshtsã nu sã strãxirã, un cu-alantu – shi nu s-acãchisirã, pãnã tu soni, un cu-alantu, cà cu adrarea
unã-a hariljei dumidzeascã, s-u-ascapã, TI DAIMALUI, Miletea Valahuteascã, di Iudeilji sh-di ehtsãrlji xinits!!!
… TI MULTSÃ-ANJI A IONANJLOR DIT AESTU LOC – LOCLU-A CIUDIILOR SHI-A PLÃNGULUI FÃR DI
BITIMI!
Poati cà, di elji, iara (nu multu sh-nu dip amãnat – ma tsi ma-ağonjea!), Dumidzà va-l mutã, pi-unã sheauùã di Cal
Albu, Ascãpãtorlu-a Miletiljei Valahuteascã!
prof. dr Adrian Botez
[varianta românească: TREI LACRIMI
…Am vărsat, azi, 7 Ianuarie 2014 (de ZIUA SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL), trei lacrimi, în timp ce priveam
diafilmul, trimis mie de un bun prieten (diafilmul "ONOR LA MAREŞAL!"- pe fondul muzical al Doinei Mareşalului Ion
Antonescu, cântată, excepţional, de Maria Gheorghiu & Radu Graţianu: după filmul, zguduitor, al lui Ovidiu Gologan,
înfăţişând execuţia/asasinarea Mareşalului Ion Antonescu, sunt inscripţionate cuvintele lui Scipio Africanul, citat de Marele
nostru Valah, înainte de moartea, împlântată într-însul, samavolnic, în Valea Piersicilor: Ţie, popor ingrat, nu-ţi va rămâne
nici cenuşa mea!‖):
-una, pentru Mareşal (Ion Antonescu) –
-alta, pentru Corneliu Zelea Codreanu (nici unul, nici altul, nu au mormânt, din înaltele ordine ale Iudeo-Masoneriei Mondiale!)
–
- ...şi cea de-a treia, i-am jertfit-o Lui Dumnezeu: pentru a ne scăpa Neamul nostru Valah, de cumplite blesteme!
Cel mai cumplit, dintre aceste blesteme: când istoria noastră (deseori ironică, uneori chiar batjocoritoare şi dezarmant de vitregă
şi nedreaptă!) se îndură, un ceas de vreme, şi face să se întâlnească, în acelaşi veac şi în aceeaşi clipă, Doi Uriaşi PatrioţiEROI, aceştia nu se îngăduie, unul pe altul - şi nu se înţeleg, până la capăt, unul pe celălalt, pentru ca, prin unirea harului lor
dumnezeiesc, să salveze, DEFINITIV, Neamul Valah, de iude şi de cruzii străini!!!
…LA MULŢI ANI, TUTUROR IONILOR ACESTUI PĂMÂNT – PĂMÂNT AL MINUNILOR ŞI AL PLÂNGERII
FĂRĂ DE CAPĂT!
Poate că, dintre ei, iarăşi (nu foarte şi nici prea târziu - ci cât de curând!), Dumnezeu îl va ridica, într-o şa de Cal Alb, pe
Mântuitorul Neamului Valah!
prof. dr. Adrian Botez]
POETLU SHI GOLGOTA
durearea-a meù easti
birichitloanji: cu ea ãnğrãpsii pi-api – tu
njeadzã-noapti – tut cama
splinsit shi
aproapea – shi
dinãoarã sã spusi – zghic
lãrdzit – luna – tãroarã mutà sum
chimati – njilji di duhuri – cari shi zgãrlea
dultsi – armatli shi sãndzãnarea-a lor
scãntiljoasã di
malãmã

nu pãtui sã staù largu di
caimolu-a meù: lipsea
s-hibã dats di la loc muntsãlji dit idghili
locãri – shi ğramili s-intrã tu
alumtã cu cartea
s-nu vã fatsits sclailji ni-a
sivdailjei – ni-a
hasmãljei: dishcljidets-li-a arànjlor
gurili
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mintimeni – ardãrichli tabietloanji-a
Sãmtilor Scripturi

mash dupã zghiclu galactic di pi
Golgota – s-aplicarã
***
[variana românească: POETUL ŞI GOLGOTA
durerea mea este
fertilă: cu ea am scris pe ape – în
miez de noapte – tot mai
înverşunat şi
aproape - şi
dintr-odată s-a arătat – strigăt
dilatat – luna - îndată răzvrătind sub
valuri - mii duhuri – care-şi zvârcoleau
dulce – armele şi sângerarea lor
licurindă de
aur

mişcaţi munţii din locurile
comune - şi slovele să intre în
luptă cu cartea
nu deveniţi sclavi nici de
iubiri – nici de
uri: deschideţi ale rănilor
guri
numai după răcnetul galactic de pe
Golgota – s-au supus
înţelepte - şirurile nărăvaşe ale
Sfintelor Scripturi]

nu am putut sta departe de
suferinţa mea: trebuiau
***
STIHURI PI-UN ADILJEATIC
el ãnji li shtii jgljoatili tuti – nica di ninti
s-mi daù: ãnji li
vluisi tuvlili – unã cãti
unã – nica di-anda u-adram stizma

el nj-easti tahinima
seara shi
cama multu noaptea – cari-i di deaihealui
prãndzu – aclo iu tseara
shi-u arsi – tu
videalã – tutã
tseara

anjurizma-a lui easti tu loclu
di stihlu shi-adiljeaticlu – aclotsi
iu peasic io s-u-ndzãnedz
dzarea
***
[varianta românească: STIHURI PE NERĂSUFLATE
el îmi cunoaşte toţi paşii – dinaintea
clintirii: mi-a
binecuvântat cărămizile – una câte
una – chiar în timpul zidirii

el îmi este dimineaţa
seara şi
mai ales noaptea – care-i adevărata
amiază – acolo unde lumânarea
şi-a tocit – întru
lumină – toată
ceara]

mireasma lui mi-a înlocuit
stihul şi răsuflarea – acolo
unde-ncep eu a desluşi
zarea
***
ARÃDZÃMLU
ponjlji – pi-un arãdzãm aràù sh-cu neauùã
cu piri di shinjeac inshirã tu stireauùã
shi mãshcã di nanãparti cãnjlji-a tseafiljei
ma strajearlu din tser easti tu brica-a durnjeariljei

dit alba-ahapsi nu-ari canã-ascãpari
iu furã chipuri – s-featsi mash urbari
bati mintireaji mari shi fricã-amutã

cunachi di gljets shi cãlivã pãrmuratã
corcan s-featsi nãpãrtica gljem anatã
frãntu di yisili – ni boatsi nu s-analtsã
sh-dit chisa-a dzariljei dzadzlji nu da fatsã
***
[varianta românească: TĂRÂM
copacii – pe-un tărâm haìn şi nins
cu făclìi de promoroacă s-au aprins
iar câinii gerului din làturi muşcă
paznicu-n ceruri a mai tras o duşcă

ni gean ni pulj nu vedz cà ta s-mutã
easti fuljeauùa-a staniljei vugljeatã
easti leprã alba tu-albeatsa blãstimatã

palat de gheaţă şi colibi de frig
încremenit-au preajmă şarpelui covrig
răzbit de vise – nu se-nalţă glas
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iar dinspre-ocnìţa zării zeii nu fac pas
nici pasăre nici suflet nu s-ardìcă
e o bolirea-a stanei privegheate
e-o lepră albă-n albii blestemate]

din puşcăria albă nu-i scăpare
unde-au fost chipuri – orbii-au dat cu vare
e-un vălmăşag de nevăzut şi frică
***
CHIRUTLU-A DUNJEAILJEI
mãnjli nj-si hãnducusescu-n gepi
ca tu pishtireauùa-al Aladin

cãrunji adunã – caldi shi tsi-azboairã – pi la frãmtea-nji:
Vãsilje-Aruptecicu-a Amàrlor
di Chireardiri shi Znjii

urdin pit sucàchi: pãspaljlu-a puhlui di craicean
***
[varianta românească: VAGABOND AL LUMII
mâinile mi se scufundă în buzunare
ca-n peştera lui Aladin

pâlpâie coroane – fierbinţi şi zburatice – în jurul frunţii
mele:
Rege Zdrenţăros al Marilor
Dispariţii şi Pagube]

trec pe străzi: ninsoarea pufului de salcâm
***
AGIOCLU-A ANGHILJLOR
pi tsinã – Dumidzàlu lã deadi
a anghiljlor: cu-agioc
cãrtilivos – alba zahari elji u-asprãndirã – dultsi spidã
au-arniù – pristi ponjlji-a loclui

Sãrbãtoarea – nu sã shtii cari va-shi facã ti ghini
arada
après – cãdzut cu zãnucljili tu yislu-a neauùãljei
pãlãcãrsescu s-mi-apurã
di iuva – huzmichearlji – ni
hãrghiili

shed tu mesea di dunjeai – ca tu
mesea di-unã tortã di numtã – tu cari
lipseashti s-hibã-apreasi tserli
ğrangheadzlji s-alagã

ahãtã caldã-anjurizmã – tu marea tseafi
a tamãljei: ciumbulechi – vãsiljeadz shi vãsiloanji di-aburi
– la-aputs
a aburitilor hàri

sumnuroshi – anghiljlji s-dusirã
sh-si bagã: s-adunã – di pi masi
***
[varianta românească: JOACĂ DE ÎNGERI
la cină - Dumnezeu zahăr le-a-mpărţit
îngerilor : în zvăpăiată
joacă - ei alb zahărul l-au împrăştiat - dulce viscolire
a iernat - peste pomii pământului

Sărbătoarea - nu se ştie cine va avea grija
rigoarea
fierbinte - afundat cu genunchii-n visul zăpezii
mă rog să nu apară
de nicăieri - servitorii - nici
zorii

stau în mijlocul lumii - ca-n
mijlocul unui tort de nuntă - în care
urmează lumânările să se-aprindă
mirii să intre-n colindă

e-atâta parfum cald - în plin frigul
minunii : alaiuri - crai şi crăiese de abur - zăbovesc
somnoroşi - îngerii s-au dus
sporovăiesc - prin somn şi haruri - la fântâna
la culcare: să strângă - de pe mese
sticlindelor daruri]
Armãnipseari/Transpunere în aromâneşte: DINA CUVATA/DIMO DIMCEV,
Skopje/MACEDONIA
***
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sfârşitul ciudat al unor vieţi
de genii scriitoriceşti…
Suntem cu toţii de acord că scriitorii au găsit întotdeauna căi neobişnuite de a
depăşi limitele normalului. Fie au avut vreo idee care face şi azi turul lumii, fie
întreaga
lor viaţă a fost un şir de obiceiuri boeme, pe care puţini reuşesc să le înţeleagă şi cu
care
şi mai puţini sunt de acord.
Alţii au avut parte până şi de un sfârşit care i-a făcut şi maicunoscuţi decât fuseseră în timpul
vieţii. Vă prezentăm aspecte bizare legate de felul în care au murit 10 dintre cei mai iubiţi scriitori
ai tuturor timpurilor.

1. ESCHIL
Dacă apocrifele nu ne mint, marele autor de tragedii greceşti a avut parte de un sfârşit cel puţin hilar.
Se spune că Eschil se plimba prin Sicilia, când a fost lovit n moalele capului de o broască ţestoasă
căzută fix din ghearele unui vultur.

2. CHRISTOPHER MARLOWE
Dramaturg englez din perioada elisabetană, Marlowe era un spirit polemic. Pofta de ceartă şi
dragostea pentru alcool i-au adus sfârşitul. Dramaturgul a fost înjunghiat în faţă de un bun amic,
după ce petrecuseră o seară adresându-şi tot felul de insulte.

3. PERCY BISSHE SHELLEY
Autorul poemului„Prometeu descătuşat‖ a murit înecat în GolfulSpezia şi a fost incinerat câteva
săptămâni mai târziu, când apele i-au adus trupul la mal. Aparent, nimic neobişnuit. Ceea ce
puţină lume ştie e că trupul lui Shelley a ars, dar inima… nu. Scriitorul suferea de o boală care a produs
calcefierea muşchiului, motiv pentru care acesta a refuzat să ia foc. Inima sa a fost păstrată multă vreme
într-un borcan în biroul soţiei sale, Mary Shelley.

4. FRANCIS BACON
Băiatul ăsta, scriitor englez de felul lui, era un mare gurmand şi avea convingerea că, dacă umpli
un fazan cu zăpadă, ai toate toate şansele să-i păstrezi carnea proaspătă pentru mai multă vreme.
Aşa că a umblat brambura prin zăpadă o zi întreagă, cu fazanul după el. S-a îmbolnăvit de
pneumonie şi câteva zile mai târziu a murit.

5. TENNESSE WILLIAMS
Pe el îl ştiţi probabil din „Pisica pe acoperişul fierbinte‖ şi „Un tramvai numit dorinţă‖, două piese de teatru
american, pe care toţi profesorii de litere le-au predat la un moment dat. Williams era narcoman. Şi alcoolic.
Şi fumător înrăit. A trăit cam 71 de ani, după care a murit înecat. Nu cu apă, nici cu pastile, ci cu capacul
de la tubul său de pilule.

6. EDGAR ALLAN POE
Nimeni nu ştie ce s-a întâmplat cu Poe. A fost găsit într-o noapte, zăcând semi-inconştient pe
străzile din Baltimore , îmbrăcat în nişte haine care nu-i aparţineau. A fost dus la spital, dar a murit 7 zile
mai târziu, la vârsta de 40 de ani. Era unul dintre cei mai mari poeţi americani.

7. MARK TWAIN
S-a născut în 1835, odată cu apariţia cometei Halley. Şi a murit în 1910, tot odată cu ea. Pe 21 aprilie,
când Halley se afla cel mai aproape de Pământ, Mark Twain a suferit un atac de cord, în urma căruia a murit.

8. DANIEL DEFOE
Om cu multe datorii, scriitorul american a murit în mod misterios, în timp ce se ascundea de nişte cămătari,
într-un loc necunoscut nici chiar lui, de unde n-a mai putut ieşi.

9. VIRGINIA WOOLF
S-a luptat o viaţă cu depresia şi n-a rezistat decât până la vârsta de 59 de ani. Copleşită de dezastrele produse
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de Al Doilea Război Mondial şi nemulţumită de întreaga ei operă, Woolf şi-a umplut buzunarele cu pietre şi a
intrat în râul Ouse. De bună voie.

10. ERNEST HEMINGWAY
Înainte să moară, Hemingway a avut parte de două evenimente ironice din cale afară. Avionul în care se afla
în timpul unei călătorii în Africa s-a prăbuşit. Iar avionul care trebuia să-l salveze…s-a prăbuşit şi el.
Ultimii ani din viaţă i-a petrecut în dureri crunte. A ales să se sinucidă în 1960, când efectele celor două
accidente aviatice i-au afectat memoria până în punctul în care nu a mai putut scrie. S-a împuşcat în cap
pe 2 iulie 1968.
A consemnat: MARIAN ILIE, Rm. Sărat/ROMÂNIA
***

un elev “năcăjit”
OMUL-MAIMUŢĂ
Vine vara – rău îmi pare! De chiulit…chiulim mai greu, măi: cică avem ―poartă-cu-sistem”
(…carevaz'zâcă, e ―pe sistem‖, hăhă!), cu cartele-cărticele, ehehe! Aşa suntem, cică,
―descurajaţi‖…Lasă, că ne încurajăm noi singuri! Doar gardul nu-i pân' la cer, iar pauza mare, deaia-i mare: se deschiiiide, aşa- frumuşel, poarta, mare şi mai mare şi mai mare-maaaare, ca o gură
ştirbă – şi eu: vâââjjjt, pe-aci mi-e calea!
…Plec eu, da' vin absenţele-n locul meu: în catalog, trei dintr-un foc!
Da' ce, e vreo problemă? Noo, amigo! Pot ieşi pe la profesori (mă simt, şi eu, mai…‖telectual‖,
deh!), tiptil-tiptil şi…repede-repede, incredibil de rapid, deoarece camerele de luat vederi te
privesc, te pândesc, te lovesc… – drept la nota la Purtare! Eeee, las' să pândească, din toate puterile lor - poate le-or crăpa
ochişorii lor de…camere, cu cameramani cu tot! Noi o luăm pe…Calea Maimuţei!
…Care va să zică! Ia tăceţi toţi (musca: bâzzzz!) şi ascultaţi voi la mine, aşaaaa:
-Evoluţia maimuţei, chmm-chmmm (―UUAAA!”) a început, într-o bună dimineaţă (bună pe naiba!), de la o maimuţă normală
şi pricăjită, care (din prostie, ori din greşeală – nici azi nu se ştie bine!) s-a încrucişat cu una zgâită şi năzgâmbă şi chioşpalie –
de-a ieşit…cine a ieşit, drăguţă? – ai ghicit? - …aşa, sigur, a ieşit: una, două, trei şi (ziceţi, toţi, deodată cu mine!):
―OOOMUL!” (sau: ―uoomul‖, sau: ―ne-omul‖ - cum îl vrei, aşa ţi-l livrez!) – …‖aşa, drăguţă, aşa, bine, foarte bine, bravo,
zece la băiatu' şi la fata!!!‖
…Ho-ho-hooo, OOOmUUU'! Ommmu' meu, uite-l! Numit: ―elev de colegiu‖…! E MAAARELE BOOOSSS! BUUUM cu
mult SOOOS! Borfaş mare, ce mai! – marfă-a-ntâia! Omul-Maimuţă poate fi admirat în multe locuri, de la oraşe şi de la sate,
special amenajate: în clase, pe coridoare urlătoare, nu la ceas prea mare: încă de la şapte dimineaţa…
…Gata cu lecţia! Salut, să-mi vezi…faţa! Că (nu-i aşa?)…rimează, domnule Sfârlează!!!
Semnat: Elev CAUTĂ-MĂ!
***

umor – cu profesori, judecători,
avocaţi şi …agenţi fiscali!
Într-un mic orăşel din SUA, avocatul acuzării cheamă primul martor, o băbuţă simpatică, şi,
văzând-o cam emoţionată, începe cu o întrebare de complezenţă:
- Doamna Jones, spuneţi-mi dacă mă cunoaşteţi...
- Dacă te cunosc? Dar bineinţeles că te cunosc, domnule Williams, te ştiu de când erai un băieţel! Ai fost o mare dezamăgire
pentru mine. Minţi, manipulezi oamenii şi-i vorbeşti pe la spate ! Dar cel mai rău este că-ţi înşeli fără ruşine nevasta !
Înmărmurit, avocatul îngână :
- Doamna Jones, pe avocatul apărării îl cunoaşteţi ?
- Hmmm ! Desigur că îl cunosc si pe domnul Bradley. De când îl ştiu, a fost la fel: lenesş bigot şi cam beţiv... Nu poate avea o
relaţie normală cu cineva, iar competenţa sa ca avocat este pur şi simplu îndoielnica ! A, şi
să nu mai vorbesc de faptul că-şi înşeală soţia cu trei amante ! Una dintre ele e chiar soţia ta !
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În murmurul sălii, judecătorul le cere avocaţilor să se apropie :
- Ascultaţi, bastarzi nenorociţi, dacă vreunul dintre voi o întreabă pe babă dacă mă cunoaşte, v-am spart!
***
La un restaurant, o mamă stă la masă cu copilaşul ei de 8 ani. Copilul se joacă prosteşte cu o monedă de 10 bani, o bagă în
gură şi, la un moment, dat o înghite, din greşeală.
...
Începe să tuşească. Se pare că se asfixiază. Mama strigă după ajutor, în timp ce copilul începe să se facă vânăt.
De la o masă vecină, sare un domn, îi trage copilului pantalonii jos şi îl strânge tare de ouţe! Copilul urlă de durere şi scuipă
moneda din gât.
Mama e uluită, şi, după câteva minute, îi mulţumeşte domnului:
- Aţi fost extraordinar, credeam că o să-mi moară copilul! Sunteţi medic?
Domnul îi răspunde:
- Nu, doamnă. Eu lucrez la FISC...
***
Un student e la examen şi nu prea ştie.
Profesorul îi zice : - Măcar ştii ce-i aia examen?
- Da, este atunci când doi oameni inteligenţi vorbesc între ei.
- Si dacă unul dintre ei este idiot?
- Celălalt nu ia examenul...
***
La Politehnica din Iaşi, profesorul Mangeron , văzând că un student nu ştie subiectul la examen. spune :
-Dacă-mi spui câte becuri sunt în încăpere, îţi dau examenul.
Studentul, numarându-le rapid, spune :
-12, dom' profesor !
- Ghinionul tău , spune proful, sunt 13 - şi scoate un bec din sertar.
Toamna, la "re", studentul vine, la fel de "bine pregătit".
Profesorul:
- Pentru a-ţi da examenul, îţi pun aceeaşi întrebare : Câte becuri sunt în încăpere ?
-13 , dom' profesor!
-Regret, sunt numai 12, în sertar nu mai am nimic !
-Ghinionul dumneavoastră, spune studentul - şi scoate un bec din buzunar .
***
Noaptea, înainte de examen. În apartamentul profului, sună telefonul, pe la 3 noaptea. Cu o voce iritată, acesta răspunde : - Daa
!
- Dormi ...?
- Bineînţeles că dorm ..!
- ...şi noi învăţăm, ....'tu-ţi morţii mă-tii !!!...
***
Un student se duce la cantină şi singurul loc liber este lânga un profesor. Neavând ce face, se asează acolo. Profesorul spune :
- Porcul nu-i este prieten porumbelului.
Studentul răspunde :
- Bineee, atunci eu am zburat.
***
Enervat la culme, la examen, profesorul îi pune studentului cele mai grele întrebări, dar acesta răspunde la toate.În cele din
urmă, profeorul il întreabă :
- Vezi pe drum un sac de minte şi unul de bani. Pe care îl iei?
- Pe cel cu bani.
- Eu l-aş lua pe cel cu minte.
- Fiecare cu ce n-are...
***
Profesorul, furios de-a dreptul, îi scrie studentului, pe lucrare: ―BOU‖. Studentul merge la el şi îi spune :
- Domnule profesor, v-aţi semnat, dar nu aţi trecut nota !!!!!
***
Un student ia nota 4 la examenul de Logică şi îi propune profesorului :
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- Dacă vă pun o întrebare logică şi nu-mi răspundeţi, îmi măriţi nota ?
- Profesorul : Da!
- Ce este illogic, dar legal, logic, dar ilegal - şi, totodată, ilogic şi ilegal ?
Se gândeşte profesorul.... nu ştie, şi îi măreşte nota.
-Dar acum, măcar, spune-mi răspunsul, la întrebarea pe care mi-ai pus-o…! – vociferă profesorul, îngrijorat că ar fi fost păcălit
de către student…
Studentul răspunde : - Că dvs. aveţi 60 de ani şi sunteţi căsătorit cu una de 24 - este illogic, dar legal ; că soţia dvs. are un amant
de vârsta ei - este logic, dar ilegal ; că dvs. îi măriţi nota amantului soţiei - este şi illogic, şi ilegal.
***
"Directorul unui internat îi previne pe băieţi:
- Dacă dă dracu' şi-l prind pe unul din voi în dormitorul fetelor, îl amendez cu 10 Euro, a doua oară îl ard cu 20 de Euro şi a
treia oară cu 40 Euro !
Din spate, o voce timidă :
- Dom' director, da' un abonament cât costă?"
***
Un preot explică la ora de religie :
- Dumnezeu l-a creat pe Adam şi cu o coastă din Adam a creat-o pe Eva.
- Părinte, îl intrerupe un elev, tata spune că ne tragem din maimuţe.
- Ascultă, zice preotul plictisit, cazul familiei tale nu mă interesează !!! Eu vorbesc în general.....
***
Se spune că s-a petrecut la Politehnica din Bucureşti. Studenţii aveau examen, dar, nemergând la cursuri, nici măcar nu-şi
cunoşteau profa.
Un grup de studenţi aşteptau şi ei... Vine o tipă faină, cu un şal în jurul gâtului, iar unul din studenţi zice:
- Iată vine un sol de pace c-o năframă-n vârf de băţ.... Şi toţi se prăpădesc de râs. Se uită tipa atent la ei şi intră în sală..
Studentul în faptă : - Waw ! Am pus-o! E profa... Sigur mă pică !
Dar îşi încearcă totuşi norocul şi intră în sală. Când să tragă biletu‘ cu subiectu‘, profa întreabă:
- Tu eşti Mircea ?
- Eu sunt doamnă...., dau acum, sau vin la toamnă ?!
***
Clasă de maghiari la ora de limba română : „Gyury, spune, te rog, o propoziţie!‖
- "Duminică me duc la pedure".
- Gyury, dragă, nu-i bine.
- "Atunce no me duc".
***
Elevii unei clase au fost fotografiaţi, iar diriginta lor încearcă să-i convingă să cumpere pozele :
− Gândiţi-vă, copii, ce drăguţ va fi, atunci când veţi fi mari şi vă veţi uita la fotografii, spunând :
"Uite-o pe Oana - acum e avocat" ....sau "Uite-l pe Mihai - acum e doctor"...
Din clasă se aude o voce: − Sau: ―Uite-o pe diriga - acum, dacă n-a murit, ea este o babă ramolită....!!!‖
***
Profesorul de matematica Grigore Moisil, la o oră de matematică. După ce a citit prostiile pe care le-a debitat unul dintre
studenţi într-o lucrare, îl cheamă pe studentul respectiv la el, îl pupă pe frunte şi zice:
- Tu poţi să te lauzi la toată lumea că profesorul Grigore Moisil te-a pupat în fund, că ăsta nu-i cap !
***

ultima oră/ultima oară
E TIMPUL CA HarCov-ul SĂ FIE ROMÂNESC
Cioclul naţional, vice-premierul PSD, LIVIU DRAGNEA, a afirmat vineri, 28 Februarie 2014, la Antena 3, că „Proiectul de
lege privind însemnul naţional al steagului‖ nu conţine „elemente, prin care textul să fie interpretat în sensul acceptării de
steaguri, pentru anumite minorităţi‖ – dar tot respectivul cioclu naţional (îl numim aşa, pentru că, nu ştim cum se întâmplă,
dar Dragnea vesteşte şi apără, cu cerul cu pământul, de fiecare dată, lucruri care pun în primejdie însăşi fiinţa/existenţa statului
naţional român: euro-regiuni, ruperea USL, „steagurile‖...lui Pristanda – „Doamne păzeşte, coane Fănică, să trăiţi…,
româneşti toate, coane Fănică, doar unul-două să le fi dat vântul jos, ori cine ştie...şi să le fi înlocuit cu luna şi soarele,
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grozav de gălbejite, ale secuilor‖!) a afirmat că Proiectul de lege va fi trimis la „Comisia pentru he-di-că‖, he-hei!!! şi, dacă imaginile de pe steag nu vor corespunde (cui? – la ce să corespundă?), „steagul nu va fi admis‖! Şi unde scrie asta, cu
„admisul/ne-admisul‖, în Proiectul ăla, jupâne Pristanda?!
Măi, tov Tilică, dar mata chiar ne iei de retardaţi tare, bre! Păi, „comisiunea‖ aia, a ta, de heraldică - o să zică, fireşte, că luna şi
cu ...‖soarele‖ (o stea, acolo, mai crăcănată!), de pe „steagul secuiesc‖ (?!), sunt SIMBOLURI COSMICE! - şi, deci, ar fi
bine să le adopte, de pe-acuma, şi statul român (ca şi limba maghiară, în subsidiar...chm, chm!), pentru că, nu-i aşa, acum
suntem membri DOAR în Uniunea Europeană, dar, dacă ne vom milogi bine pe lângă maghiaro-secui, vom fi primiţi, aşa, mai
la coadă şi numai din milă pentru ciolanele noastre de „valahi degeneraţi‖ (adică, nefăcând parte din cea mai nobilă rasă, „cea
hună‖!), în UNIUNEA CONSTELATIVO-LUNARĂ!!!
(―Surse din UDMR au declarat pentru HotNews.ro că una dintre condiţiile intrării la guvernare alături de PSD este ca
prefecţii să renunţe la procesele intentate primarilor maghiari pentru afişarea drapelului secuiesc.
<<Exista o presiune mare din partea primarilor din Harghita si Covasna. Anul trecut, doar in Harghita erau 70 de procese
de prefect impotriva primarilor>>, au precizat sursele, citate de HotNews
De asemenea, o altă condiţie pentru participarea UDMR la guvernare ar fi ca Guvernul să adopte un act normativ prin care
SĂ LI SE PERMITĂ AUTORITĂŢILOR LOCALE SĂ AFIŞEZE ÎNSEMNELE MINORITĂŢILOR NAŢIONALE.
Proiectul a fost iniţiat de Ministerul Dezvoltării, fiind făcut public pe 7 februarie, CHIAR ÎN ZIUA CÂND CRIN
ANTONESCU L-A PROPUS PE KLAUS IOHANNIS PENTRU FUNCŢIILE DE VICEPREMIER ŞI MINISTRU DE
INTERNE‖ – cf. Ovidiu Albu, art. Steagul secuiesc, CONDIŢIE a UDMR pentru intrarea la guvernare, în Evenimentul
zilei, 27 Februarie 2014).
Noi nu credem în coincidenţe.
...Tocmai pe 27 Februarie 2014 (cu o zi în urmă, careva'zică!), scria aşa, în ziarul ProSport:
―Scandal etnic la meciul dintre Progym Gheorgheni - Steaua, scor 3-4. Roş-albaştrii au câştigat după loviturile de departajare,
iar unul dintre jucători a ales să sărbătorească victoria purtând steagul României pe umeri. Gestul a fost taxat de spectatori,
care au început să strige <<Ria! Ria! Ungaria!>>, şi apoi AU ÎNCEPUT SĂ CÂNTE IMNUL SECUIESC. Un hocheist de la
echipa din Gheorgheni a încercat să îi ameninţe pe stelişti şi să îi oblige să ascundă steagul României. Pal Zsombor a sprintat
către stelişti şi i-a îndemnat să iasă mai repede de pe arenă, iar unul dintre arbitri a intervenit pentru a aplana conflictul.
Zsombor a revenit după meci cu un mesaj postat pe Facebook legat de incidentele de la finalul meciului: <<Rìa-Rìa, Ungarìa!
Ţinutul Secuiesc nu e România!>>” …
De fapt, unul dintre hocheiştii secui a şters gheaţa cu steagul românesc, jucând tontoroiul, cu picioarele, peste steagul nostru,
care, în condiţii de guvernare normale, ar fi trebuit să fie şi steagul huliganului/huliganilor secui, din GHEORGHIENI!!! …fi-v-ar ―toleranţa‖ bleagă (a toponimiei cu expresie DUBLĂ!) să vă stea în gât, guvernanţi de mucava, nemernicilor! Când a
avut voie valahul ardelean să zică altfel decât ―Kolozsvar‖, străvechii cetăţi dacice Cluj-Napoca – pe vremea când ungurii tăiau,
spânzurau, incendiau şi îngropau valahii de vii, în Ardealul cel luat de ei cu hapca, cu nedreptul şi cu viclenia?! Iar acum, noi
ne facem de râsul curcilor, stâlcind-dublând, pe limba pustiei mongole, SFINTELE NUME/TOPONIMICE TRACICE!!!
…CINE I-A ÎNTREBAT, DE LA GUVERN (pe hocheiştii şi pe spectatorii secui blasfematori!), ―DE SĂNĂTATE‖, când au
cântat Imnul Secuiesc (?!) şi au strigat pentru Moartea noastră de Neam şi de Inimă a Neamului/Ardeal/HarCov?
Evident, NIMENI! Cum să-i superi pe udemerişti, chiar cu câteva ceasuri înainte de a re-înnoda hora trădării naţionale, cu ei –
NEGOCIIND CU SĂLBATICII PUSTIEI – CEEA CE NU NEGOCIAZĂ NIMENI, CUM NU-L NEGOCIEZI PE
DUMNEZEU?!
…Asta, à propos de ―viitorul românesc post-USL‖ – în condiţiile în care Naumovici-Ponta îi vrea, de o eternitate, cu ardoare
de îndrăgostit, pe udemeriştii cei indispensabili (sic?!), LA GUVERNARE! (lasă, că la trei minute după ce USL-ul câştigase
alegerile cu peste 66%, (poate, chiar, cu…666%!) - Naumovici-Ponta uitase DE TOT, că noi am votat USL – TOCMAI
PENTRU CĂ NE PROMISESE CĂ NU-I MAI IA PE UNGURI LA GUVERNAREA ROMÂNIEI!!!).
Şi toţi trăgeam nădejde că prigoana valahilor, alungaţi, asasinaţi şi fără de nicio apărare a statului român – VA ÎNCETA, în
HarCov-ul cel VALAH! Că blestemata asemănare onomastică, a numelui martiricei triade ardeleneşti (Harghita, Covasna şi
Târgu Mureş!), cu numele ucrainean, Harkov (adică, numele celor care ne înjunghie fraţii, în Basarabia, Bucovina, Herţa!) –
VA ÎNCETA!
Da, numele (dat într-o doară, în anii imediat următori lui 1989!), de un ziarist – HarCov! – a devenit, cu scurgerea timpului şi
cu înmulţirea trădărilor şi trădătorilor – SINONIMUL RĂSTIGNIRII MARTIRICE A NEAMULUI VALAH! Sinonim,
deci, fie cu MÂNTUIREA NOASTRĂ, dacă înţelegem parabola onomastică, tâlcul dat de Însuşi Dumnezeu, prin gura
uşuratică a unui jurnalist! – fie cu ÎNCEPUTUL SFÂRŞITULUI NOSTRU, CA NEAM - prin destrămare progresivaccelerată a spaţiului nostru sacru, strămoşesc! – începând cu INIMA LUI – cu ARDEALUL/HAR-DEAL-ul…Înălţarea
(după Pogorâre!) dintr-un Neam Ales, a Duhului Lui Dumnezeu, asupra Lumii!
…În iarnă, de 1 Decembrie 2013 (amintim, pentru cei care, deja, s-au ―secuizat‖/senilizat: ESTE ZIUA NAŢIONALĂ A
ROMÂNIEI!), un român din Sfântu-Gheorghe a fost arestat pentru că a strigat, în stradă, ―LA MULTI ANI, ROMÂNIA!‖ (nu
prea zic ziarele dintr-astea, aşa-i?), conform poruncilor primarului secui, din Sfântu-Gheorghe (stat în stat…NEOBSERVAT –
de ochii închişi, cuminte, ai guvernanţilor dâmboviţeni, care se uită, într-una, spre Washington, ÎN LOC SĂ-ŞI PRIVEASCĂ
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NEAMUL, DREPT ÎN OCHI!), Antal Arpad: ―Românii vin numai să provoace şi să jignească populaţia maghiară. Fac
apel la Prefectura Covasna, Biserica Ortodoxă şi Forumul Civic al Românilor să se delimiteze de Noua Dreaptă. Dacă nu o
vor face, orice incident va fi responsabilitatea lor, fiindcă va fi o reacţie normală a locuitorilor oraşului, dacă nu vor tolera
scandarile extremiste şi jignitoare la adresa comunităţii maghiare. Pe trotuar e liber să circule cine vrea, rămâne de văzut
cum vor acţiona organizatorii, Poliţia şi Jandarmeria", a spus Antal (cf. ziare.com). Au reacţionat BINE, chiar
EXCELENT! – conform cu ordinal primăresc, iar nu conform cu legislaţia română! – …ceea ce, trebuie să recunoaştem, este
dovada splendorilor democraţiei româneşti, cu aromă/duhoare de trădare şi de haos!
...E bine să ne amintim (dacă mai avem cu ce!) că, în 1997, a existat o ―criză politică‖ (nerecunoscută, de autorităţile ―statului
român‖!…dacă mai există aşa ceva!!!), atunci când, pentru ―nestricarea echilibrului etnic din Harghita-Covasna/HarCov‖,
au fost alungate, din ―Scaune‖(???) călugăriţele greco-catolice dintr-o mânăstire. Când Emil Constantinescu l-a trimis pe
consilierul său de la Cotroceni, pe Remus Opris, acesta din urmă n-a avut voie (din ordin secuiesc!) să se coboare din maşină. A
dormit, în noaptea aceea, în autoturismul ―proprietate personală‖…Era, încă de pe atunci, ―Szeklerland‖…Dar nimeni n-a
aprofundat, cu seriozitate, problema! Ca şi, mai târziu, cu ―pre-parlamentul secuiesc‖, şi atunci, doar au ―măcăit‖…pe sub
cioc, unii şi alţii.
Dar maghiaro-secuii şi-au făcut treaba, şi, dacă se fac şi euro-regiunile cum vor ei (sunt toate şansele, acum, că tot “s-au
trezit” la guvernare! – parcă de ce şi datorită uneltirilor cui, a apărut ―criza USL‖? – …oare nu cumva tot ―via BudapestaCotroceni‖, adică, plimbată pe la ―sfinţii cei negruţi‖, pe linia, de acum ştiută: Viktor Orban-Laszlo Tökes-Băsescu?!) –
apoi, treaba-i oablă şi terminată, pentru acest popor valah, care se trage din Neamul Sfinţilor/TRAKES!!!
E bine să nu uităm nici sumedenia de planuri şi plănuiri, care se tot fac şi se desfac (iar nouă ni se arată, de către duşmanii
Neamului Valah, chiar hărţile pieirii noastre, fără vreo jenă ori milă!) – în legătură cu destrămarea şi împărţirea (între hienele
mondialiste) a cadavrului sacru – PATRIA VALAHĂ (noi înşine am arătat această ―foame de moarte‖ a Iudeo-Masoneriei
mondialiste, într-un articol, publicat în câteva jurnale, din România, dar nu doar (cf. Adrian Botez, MAPA DIPLOMATICĂ
ŞI <<PLANUL HABSBURG>>...!, în revista Agero Stuttgart, Germania, în septembrie 2007).
…Să vedem, acum, câteva clipe, măcar, dacă e îndreptăţită/de acceptat frivolitatea şi iresponsabilitatea românilor (dublată, e
drept, de trădătoarea lipsă de reacţie a autorităţilor guvernamentale!), când vine vorba de STEAGUL ROMÂNESC!
Iată ce zice Letopiseţul de la Bistriţa (―De când, cu Voia Lui Dumnezeu, s-au început Ţara Moldovei‖), început în vremea
lui Ştefan cel Mare şi continuat sub Petru Rareş-Vodă, sub Alexandru Lăpuşneanul (a cărui soţie era fiica lui Rareş-Vodă, deci
tot sămânţă de Sfânt Muşatin!), sub Petru-Vodă cel Şchiop…şi întru directa îngrijire a stareţilor Macarie, respectiv Eftimie,
respectiv Azarie!:
„În anul 7015 (1506), octombrie în 28, intrat-au domnul Ioan Bogdan Voievod în ţara muntenească cu toate oştile la locul
Rătezaţii, lângă movila Căiata, pe cea parte a Râmnicului; şi acolo au venit de la Radul Voievod un sol [...] şi au rugat pe
domnul Bogdan Voievod cu multă rugăminte să se împace cu Radul Voievod, fiindcă «sunteţi creştini şi de acelaşi neam»
(zicea el); şi multe vorbe s-au schimbat între dânşii şi multă rugăminte s-au făcut [...] iar domnul Bogdan Voievod, văzând
atâta rugăminte, făcu pe voia lui şi se-mpăcă”.
La această împăcare, dintre IOAN BOGDAN-VODĂ şi RADU-VOIEVOD - au fost etalate steagurile celor două ţărisurori: Moldova avea steag albastru-roşu, iar Muntenia avea steag galben-roşu.
Pictura artistului CONSTANTIN LECCA (1807-1887) îi are în centru pe cei doi domni, care îşi strâng mâinile. De asemenea,
se pot observa, de asemenea, şi steagurile Moldovei (cum am spus: albastru-roşu) şi al Munteniei (galben-albastru). Un
alt tablou al lui Constantin Lecca înfăţişează uciderea lui Mihai Viteazul. În această compoziţie apare şi stindardul unit al
celor trei provincii, cu galben în partea superioară (Ţara Românească), roşu la mijloc (Moldova) şi albastru în partea
inferioară (Transilvania)[1].
…Poate cineva, oare, să facă socoteala, ca să vedem câte milioane şi sute de milioane de români şi-au dat viaţa, pentru a apăra
aceste TREI CULORI SFINTE/ROŞU-GALBEN-ALBASTRU? Nu cred. Doar să ne gândim, cu pioşenie (şi remuşcare,
pentru PĂCATUL NOSTRU CEL STRIGĂTOR LA CER - AL UITĂRII!), la martirii cei demni şi sfinţi, MOŞII
NOŞTRI CEI ÎNŢELEPŢI CÂT LUMEA LUI DUMNEZEU, DACII NEMURITORI (ei aveau, DEJA UNITE, aceste
trei culori, ale Cerului, GRâului[2] Puterii Învietoare şi Soarelui/ZALMOXIS, Cel HRISTICRĂSTIGNIT/ÎNSÂNGERAT şi ÎNVIETOR - într-o sinergie a Duhului!) – …la martirii-oşteni şi cavaleri-răzeşi
voievodali/‖oamenii Măriei Sale‖, căzuţi pentru ca acest STEAG SFÂNT (culorile fiind reunite de Mihai-Vodă!) să nu-şi
stingă lumina şi culorile…şi să ne gândim cum, în faţa redanelor de la Plevna, în anul 1877 (când românii s-au decis să-şi
dobândească, prin sânge, LIBERTATEA, INDEPENDENŢA faţă de Poarta Otomană), nu conta câte mii de dorobanţi, de
călăraşi, ori de roşiori sângerau şi-şi dădeau ultima suflare, ci NUMAI SĂ NU NE FIE RĂPITĂ ONOAREA STEAGULUI!
STEGARUL, la români, era tot atât de important (era o INSTITUŢIE!) cât era, pe vremuri, VOIEVODUL: ÎL
SUBSTITUIA PE ETERNUL NOSTRU VOIEVOD (pe care poporul l-a tot numit, cu nume mistic, ca pe Hristos de la
Mânăstirea Frăsinei, pictată de Grigorescu – sau ca pe Soarele Negru, cel de pe Cerul de Dimineaţă/‖LUCEAFĂRUL‖:
NEGRU-VODĂ!).
…Dar să nu credem că situaţia a fost altfel, în cele două războaie mondiale – când vorbim despre STEAG! Există mii şi mii de
povestiri, despre cum STEGARUL şi, apoi, TROMPETUL oştirii române erau, mereu, cei mai demni de a fi urmaţi, cei mai
bine pregătiţi pentru Sfântul Martiriu (şi, dacă un STEGAR cădea, cel din urma sa devenea, automat, SUCCESSOR LA
TRONUL/ALTARUL STEAGULUI DE JERTFĂ MÂNTUITOARE!!!) - în câmpurile, văile şi tranşeele însângerate, de la
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Boiţa, Cârţa, Daia, Hosman, Iacobeni, Noul Român, Poplaca, Porumbacu deJos, Sadu, Şelimbăr…(în primul coşmar mondial!)
– …apoi, de la Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz, Caşin… - iar în urgia celui de-al doilea măcel mondial: masivul Corneşti, Hotin,
Soroca, Orhei, Chişinău, Ismail, Chilia Nouă, Vâlcov, Odessa, Crimeea, Caucaz, Cotul Donului, Stalingrad, Kuban, Iaşi, Oarba
de Mureş, Carei, Satu Mare (apoi, până în Munţii Tatra!)…şi câte alte locuri vor fi fost, pentru Suprema Jertfă către
STEAGUL-DUH VALAH! – locuri şi jertfe cărora (poate, dar nu avem deplina siguranţă!) numai jurnalele de front ale,
deseori, conştiincioşilor generali patrioţi, le mai ştiu numele !
…Pentru noi, inconştienţii de azi, cuvintele inscripţionate pe monumentele noastre funerare, tot mai dărăpănate, de nimeni
îngrijite ―cum se cuvine‖! – nu mai înseamnă nimic: ―GLORIE EROILOR ROMÂNI, CĂZUŢI PENTRU APĂRAREA
PATRIEI‖…
‖A se slăbi!‖ – am auzit, cu urechile mele, în aceşti ani.... Şi se continua, cu o zicală cumplit de rău înţeleasă, din Sfânta
Scriptură: ―Viii cu viii şi morţii cu morţii…!‖ Nu, Hristos respecta, ca nimeni altul, CULTUL MORŢILOR! – dar El nu
permitea durerea absurdă până la sinucidere (ca negare a Creaţiei Dumnezeieşti!) şi/sau jertfele sângeroase, la mormintele
evreieşti – pentru că, dacă există ÎNVIERE (şi nimic nu ar avea sens, în univers, fără de ÎNVIERE!) – atunci EL (―CaleaAdevărul şi Viaţa‖) este Facla Duhului nostru, ca şi UN STEAG! De aceea există, la noi, valahii ortodocşi, şi ―prapurii‖[3] (la
ceremoniile creştin-ortodoxe) – STEAGURILE CREDINŢEI STRĂMOŞEŞTI VALAHE!
…Hunii veniţi din Podişul Mongoliei habar nu au de toate acestea! (ei nu au, propriu-zis, o istorie, în sensul chinez al
cuvântului: ―să existe o perspectivă de câteva mii de ani, asupra unui eveniment, ca să-l poţi judeca întru dreptate‖ – spunea
Confucius!) – ci ei ne sfâşie şi ne spurcă, pe gheaţa minţii şi sufletelor lor (dar şi a minţii şi sufletelor politicienilor noştri, la fel
de ―mongoli‖ – dar, în plus, TRĂDĂTORI DE PĂMÂNT SFÂNT şi de NEAM SFÂNT!) – …ni-l spurcă, numai atingându-l
cu labele lor hunice, STEAGUL NOSTRU, SFINŢIT DE DUHUL ÎNSÂNGERAT AL STRĂMOŞILOR-MARTIRI,
CARE NE-AU PĂSTRAT PĂMÂNTUL, să avem unde ne ţine picioarele, ca să nu cădem în hăul de pe urmă! – NE-AU
PĂSTRAT PĂMÂNTUL, ca să avem unde ne ţine şi vatra şi casa, pentru a ni se încălzi pruncii şi să se hrănească şi să
crească, spre a deveni, la rândul lor, Paznici ai Pământului VALAH – ALTAR SFÂNT ŞI VEŞNIC!
...Guvernanţii Valahiei-României de azi sunt dispuşi, la taraba lor politică (de interese egoiste, de clan!), să pună la mezatul
trădării lor de Patrie-Pământ Sfânt şi de Neam! - până şi pe Dumnezeu, şi Pământul, şi Limba, şi Steagul-de-DUH!
...Câtă îngrijorare, pentru Naumovici-Ponta (dar nici Crinul Nocturn, ori călăul de Băsescu - nu sunt străini, NICICUM! – de
aceste tertipuri criminale, negociind de zor, fiecare la vremea sa, de la locul său şi în felul său - cu străinii şi cu asasinii
Neamului nostru, ceea ce NU E DE NEGOCIAT, ÎN VECI DE VECI!), să nu cumva să-i supere pe mardeiaşii de
huni/hungari!
Că au spălat pe jos cu steagul nostru! - ASTA n-are nicio importanţă, pentru el, veneticul pustiei, devenit, nici el nu ştie prea
bine cum - „PREMIERUL‖ (primul la minciună!) – dar, oh, STEAGUL „SEKLERLANDULUI‖...MÜNCHHAUSEN-ian!!!
- al „SEKLERLANDULUI‖ fără-de-fiinţă/existenţă! - ei, da, acesta, STEAGUL LUI MÜNCHHAUSEN!!! – merită, o, ce
mult mai merită el să fie apărat OFICIAL, făcându-se o Lege de Spurcare Oficială a Duhului nostru-STEAGUL VALAH!
De ce? Pentru că Naumovici îşi apără, de fapt, „spiţa‖ lui îndepărtată/înnegurată şi încărcată de blestemate gene biologice: el
este un mincinos care, dacă n-ar sta în Valahia asta, atât de relativizantă, ar deveni cu mult mai vestit decât şmecherul baron
neamţ!!!
...Că ungurii ameninţă (de fiecare dată când şantajul lor nu „merge‖ chiar...100%!!!) că ies în stradă, totul este „în regulă‖!
Numai românii n-au dezlegare la răzmeriţă (decât la comandă iudeo-masonică, se zice!).
Păi, măi caiafelor! – dacă e vorba că aşa ne respectaţi şi aşa ne apăraţi, pe noi şi Neamul şi Steagul-de-Duh al Neamului nostru
(oficializând Dreptul Biciului şi al FLEGMEI Vrăjmaşului, pe spinarea noastră şi pe obrazul nostru!) – ia, să ne luăm noi
singuri „DEZLEGARE LA RĂZMERIŢĂ‖. Ce ţi-ai zis tu, măi Naumoviciule - că „mămăliga nu explodează‖, nu?! Ba,
explodează! – şi ştii ce-i mai cumplit, pentru toţi vrăjmaşii noştri şi pentru trădătorii cei oploşiţi, ca râia şi buba rea, la sânul
nostru?
Că nimeni nu poate prevedea CÂND anume explodează! Nici măcar iudeo-masonii tăi nu posedă acest inestimabil
vizionarism...!
...Da - e timpul să terminăm, odată pentru totdeauna, cu toate partidele astea, care ne ÎM-PART/DEZBINĂ şi ne RUINEAZĂ
(prin nepăsare criminală şi neruşinare strigătoare la cer!) Ţara şi Neamul (şi mintea, şi sufletul!), precum soldaţii romani
de sub cruce întindeau de şi aveau de gând să împartă, cu zarurile diavolului, pe Cea-de-NEÎMPĂRŢIT: CĂMAŞA LUI
HRISTOS!
Această cămaşă hristică avea, nu-i vorbă, darul de a-i vindeca, pe cei slabi, suferinzi şi bolnavi – dar şi celor ticăloşi, se zice că
le făcea un dar teribil: îi ardea, precum Cămaşa lui Nessus!!!
Da, în foc cu toţi nemernicii ăştia neruşinaţi, orbiţi şi înnebuniţi, de bani şi de putere! - ...vorba Aminului Neamului ValahEMINESCU: „Să dăm foc la puşcărie şi la casa de nebuni!‖
E timpul ca HarCovul Martiriului Valahilor (milenar!) – SĂ FIE ROMÂNESC, CONFORM DIATEI STRĂMOŞEŞTI!
– iar nu lăsat vânturilor pustiei mongole şi capriciilor globalist-mondialiste ale Iudeo-Masoneriei!
...Şi dacă nici acum, cu/din pricina acest/ui PROIECT (de lege) CRIMINAL,care vizează STEAGUL-DE-DUH al nostru, nu
reacţionăm DECISIV şi DEFINITIV, scoţându-ne FRAŢII MARTIRI, din FOCUL MARTIRAJULUI LOR (PENTRU
NOI TOŢI, este martiriul lor !) - ...atunci, înseamnă că ne-am pierdut şi minte, şi suflet, şi Duh, şi busola
interioară/INSTINCTUL DE NEAM!!!
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Şi, atunci, merităm/vom merita să dispărem, în neantul şi beznele haosului demoniac! – cum zice acelaşi Proroc al Prorocilor,
Aminul-Eminescu: „Decât o viaţă moartă, un negru vis de jele,/MAI BINE STINGE, DOAMNE, VIAŢA GINŢII
MELE,/Decât o soartă aspră din chin în chin s-o poarte,/MAI BINE-ATINGĂ-I FRUNTEA SUFLAREA MĂRII
MOARTE!‖

[1] -Există şi o mitologie paralelă, a Steagului VALAHILOR! Ea îi aparţine geniului vizionar-naţionalist valah, Corneliu Zelea Codreanu/CZC – care
menţionează (în opera sa scrisă), ca zeităţi protectoare ale Neamului nostru, prin STEAGUL-de-DUH VALAH – pe „FETELE DE LA SIBII‖! CZC, care
―visa vizionar‖ (―să vă dea Dumnezeu sănătate şi viaţă, pentru a trăi în acea Românie nouă... România visurilor noastre‖ - 2 Ianuarie 1924) - la 30
Ianuarie 1924 CZC AŞTEAPTĂ - nu mai visează, ci AŞTEAPTĂ miracolul mistic - firesc, în ordinea muncii divine, aflate deasupra oamenilor curaţi din
această ţară - ―şi ei nu lipsesc, ci doar nu sunt treziţi de STRIGĂTUL MISIUNII SACRE, pt. care trebuie smulsă dela coapsă spada răzbunătoare‖(n.m.: în
toată opera lui CZC, SPADA este simbolul luptei metafizice, al veghii metafizice):‖EI VOR AUZI, EI VOR VENI, EI VOR BIRUI. CĂCI FETELE DELA
SIBII NI-AU PROROCIT ACEASTA‖.
Cine sunt ―FETELE DELA SIBII‖ ? Sunt cele care (cf. CZC, Scrisori studenţeşti de la Văcăreşti, p. 35) ―cuprinse de un adânc, dumnezeiesc fior, au
cusut împreună, stropind cu calde lacrimi, în taina nopţilor, cel dintâi steag românesc, unind culorile lui sfinte, în Ardealul robit.
L-au desfăcut apoi în făşii, au ascuns albastrul şi roşul în sân şi, într-o noapte, au trecut munţii în ţara liberă. Albastrul l-au dus la Bucureşti, predândul studenţimii de acolo, roşul l-au dăruit studenţilor moldoveni dela Iaşi, iar galbenul l-au oprit acasă în Ardeal.
La umbra acestui steag tăiat în trei, au crescut apoi, rând pe rând, toţi cei cari mai târziu au umplut cu trupurile lor văile şi munţii - şi astăzi dorm tăcuţi
în umbra cetinilor de brad - pt. ca din trei să facă un singur steag, al unei singure ţări, care să unească pe toţi Românii la un loc.
Eram copii, când pentru prima dată am văzut acel steag roşu, purtat de studenţii ieşeni.
Am întrebat miraţi: ce e cu el? Ni s-a răspuns: E STEAGUL FETELOR DELA SIBII‖... Pentru noi, acest nume, FETELE DELA SIBII, este un nume
sfânt, iar pentru D-voastră un nume de glorie (n.mea: CZC se adresează elevelor Şcolii normale din Sibiu). Aşa l-am apucat dela părinţii noştri, de mult, aşa
l-am spus şi noi altora, aşa vi-l scriem şi D-voastră acum, numindu-vă”FETELE DELA SIBII‖.
...―FETELE DE LA SIBII‖, ursitoare sfinte ale NR - sunt INIMA PULSATORIE A TRICOLORULUI/STEAGUL-de-DUH VALAH - INIMĂ
pulsatorie a sângelui românesc, prin arterele României Metafizice.
[2] - Grupul GR (ca şi grupul KR) – a se vedea cuvântul CRAI! - sugerează, ba chiar trimite la – REGALITATEA SPIRITULUI (cf. Vasile Lovinescu,
Interpretarea ezoterică a unor basme şi balade populare româneşti, Gnosis, Buc., 1993 – şi Mitul sfâşiat, Institutul European, Iaşi, 1993).
[3] -PRÁPUR, prapuri, s.m. 1. Steag ostăşesc din ţările române, prins de obicei în vârful unei lănci; FLAMURĂ; p. ext. materialul steagului descris mai sus.
2. Steag bisericesc, purtat la procesiuni, sau la alte solemnităţi religioase creştin-ortodoxe.

prof. dr. Adrian Botez
***

revista revistelor culturale
VATRA VECHE, Tg. Mureş, Anul VI, nr. 3(63), martie 2014 – revista condusă de
NICOLAE BĂCIUŢ, cu autoritate şi competenţă, aduce, în prim plan, ca de obicei, idei
şi personalităţi majore ale culturii române (dintre strâmtele hotare politice, dar şi din
Diaspora). Editorialul marchează Anul EUGEN IONESCU: „Nihilismul lui Eugen
Ionescu – rău necesar şi posibil remediu‖ (autor:Petre Isachi): „În viziunea
ionesciană, omul tragic contemporan este o fiinţă divizată, înstrăinată, dezrădăcinată,
anxioasă etc., pe care exigenţa de puritate morală, clasică, moştenită, o antrenează dincolo de realitate, într-o utopia
imprevizibilă. Nu întâmplător, scriitorul „bolnav de luciditate”, ce a demonstrate caracterul gratuit al actuluicritic, gândind
în răspăr cu ceilalţi şi transformându-se în „solitarul autentic” ce refuză sistematic să adopte concepţiile celorlalţi, face din
nihilism un modus vivendi, o „filosofie”ce prefigurează postmodernismul (…)Rămâne o neliniştitoare şi insolubilă
întrebare: doar făcând tabula rasa toţi idolii, suprimându-ne„veneraţiile” şi pe noi înşine devenim pregătiţi pentru primirea
imediată şi inefabilă a realităţii?‖. Reţin atenţia: un dialog al Angelei Baciu, cu Dan Mănucă – şi altul, al lui Daniel Mihu, cu
Gh. Pârja, despre Nichita Stănescu şi despre viziunea acestuia, asupra Duhului valah:‖(…) Eram la Cimitirul Săpânţa, cu
Nichita, alături de GeluIonescu, Dinu Flămând, Pavel Pantea. Când l-am întrebat ce părere are despre acel cimitir, mi-a
spus un lucru uluitor: "Dragă Gheorghe, în 1956 am avut şansa de a fi în atelierul marelui pictor Ion Ţuculescu. Maestrul
făcuse un peisaj teribil: nişte spini, iar deasupra lor un albastru uluitor!" Şi la Săpânţa, Nichita exclamă: "O, ce
albastrutragic!" Nichita a avut această reacţie, amintindu-şi-l şi pe Ţuculescu cu acel tablou. Orice comentariu îmi pare
inutil. Eu, Gheorghe Pârja, din raţiuni asumate, rămân la părerea că fenomenul Săpânţa e un fenomenmaramureşan, de
esenţă nemaramureşeană‖; art. aniversar ―Lazăr Lădariu-75‖ (―Credinţă în destinul românesc‖) , de Mihai Sin; Valentin
Marica: ―acordarea înaltei distincţii Fibula de laSuseni, unui om cu soare pe veşminte : Nicolae Băciuţ‖; eseul lui Daniel
Mureşan – ―Destinul, opţiunile, rivalităţile‖: ―Incredibil cum oameni chemaţi să conducă destinele neamului parcă îşi
propun să-şi păteze onoarea, să-şi arate dispreţul faţă de conaţionali, săşi aplece urechea la vorbe măgulitoare, să creadă că
în dreptul destinului lor stă scris: preaplin destin, e doar momentul meu de geniu indiscutabil…‖;versurile sensibile ale
preotului româno-canadian Dumitru Ichim; ―Ionel Teodoreanu şi Lily‖, de Mihai Ştirbu; versuri de Octavio Paz, în traducerea
Dorinei Brânduşa Landen; ―Resuscitarea unui fals: Casa Memorială EMINESCU, de la Deda‖, de Nicolae Băciuţ; foarte
(poate prea…) multe recenzii.
…În ritmul acesta de evoluţie artistică, ―vatra‖ înălţată poate să ajungă şi…‖catedrală‖.
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NOVA PROVINCIA CORVINA, Hunedoara, Anul XVII, nr. 65/iunie 2013: princiara şi regala revistă a Poetului Ardealului,
EUGEN EVU! Care multa răstignire suferă, în viaţa asta, pentru cat de nobila-i este revista!!! O revistă de o bogăţie de
Duh/continut ideatic rar întâlnită – şi de o foarte modernă (în cel mai rodnic sens al vocabulei!) formă! La Editorial itinerant –
Politica şi compromisul, Vavila Popovici/Raleigh/SUA pune sub lupă omenirea ultimelor trei veacuri, amintind de niscaiva
cuvinte, pe care politicienii „din urmă‖ le-au uitat de tot, când e vorba de făcut compromisuri: morala, valoarea, relaţia cu
Dumnezeu... ( „Ideea compromisului trebuie şi ea să aibă un timp de pregătire (spontaneitatea poate fi o mişcare
greşită pe tabla de şah), în acest mod existând un timp de a se convinge de necesitatea compromisului, ca fiind singura
soluţie viabilă la problema apărută şi a se împăca cu ideea, spre a nu avea regretul momentului decisiv. Trebuie avută acea
virtute numită răbdare, stăpânire de sine.James Clawell, în cartea sa „Shogun”, considera că sunt şapte emoţii importante
ale omului: Bucuria, mânia, neliniştea, adorarea, mâhnirea, teama şi ura. Dacă un om nu se lasă în voia lor, înseamnă că
are răbdare. Apoi, odată ce ideea compromisului a fost confirmată,acceptată, ea devine obişnuinţă şi uneori chiar
resemnare, se începe construirea altui univers, el nemaiavând acel principiu existent până atunci. Pentru a nu fi însă un
simplu act negustoresc şi pentru a nu se ajunge la confuzia şi inversarea valorilor, compromisul în demersul său trebuie să
ţină cont şi de conştiinţa care nu poate renunţa total la principii şi valori, atâta timp cât omul este moral şi doreşte binele lui
şi al societăţii în care îşi duce traiul. Iar relaţia corectă cu binele, necesară în determinarea compromisului, implică relaţia
corectă cu Dumnezeu!‖). Corneliu Florea/Canada, într-un Polemos transoceanic, ne spune cam câtă valoare au „ideile‖ dlui
L. Boia (inclusiv persoana acestuia!), autointitulat „istoric‖ (care, când îşi trădează Neamul şi patria, nu are nevoie...nici măcar
de „argumente‖!): Lucian Boia - O lumânare de zece bani („LB nu-i doar sărac cu duhul, dar câtă minte are o pune pe
toată în acest eseu cu scopul de a ne denigra, de a ne umili si să ajungem la Primăria Capitalei să ne schimbăm numele,
naţionalitatea şi cetăţenia, sau să o ştergem de pe plaiurile mioritice şi unde ajungem să facem rost de un bulletin
hematologic că suntem pur sânge arab, ca şi caii lor ce se lasă călăriţi de cei ce pun şeaua pe ei‖). Reţinem Întâlnirea cu
poetul si publicistul Eugen Evu, a lui Ioan Sebastian Bara, prezentările admirative ale ctitoriei revuistice a preotului românoamerican Theodor Damian (―Lumină lină‖ – Gracious Light), dezvăluirile din Dialogul care(-l) caută pe Emil Cioran
(Norbert DODILLE - Simone BOUÉ, “partenera de viaţă a marelui nostru gânditor-Cioran, cu care a împărţit aceeaşi
mansarda mai bine de 50 de ani”: “-Un copil cu Cioran? Am avut timp de două săptămâni o pisică, dată în grijă de o
prietenă italiancă. Cioran se înţelegea extraordinar cu ea. Atunci am înţeles că semăna el însuşi cu una. Trebuia să am
grijă de amândoi. Erau la fel de capricioşi şi imprevizibili(…)- Avea ideea fixă că mai bine să fii necunoscut, decât celebru.
Dispreţuia gloria. Nu accepta să apară la televizor şi pentru că nu voia să fie recunoscut pe stradă. Dacă era întrebat:
"Sunteţi Cioran?", răspundea "Nu!". Mă tulbură să-mi amintesc, dar mai târziu, când era foarte bolnav şi avea deja
pierderi de memorie, cineva l-a oprit pe stradă şi l-a întrebat dacă e Cioran. El a răspuns: "Am fost!"‖) – dar şi cuvintele şi
argumentaţia poetică, ale lui Eugen Evu, despre Aurel Pantea, nominalizat pentru Premiul USR/2012, ca şi recenziile sau
prezentarea, făcute (cu o rară generozitate) de Eugen Evu la, la cărţile ori la personalităţile, vii şi active, ale unor
scriitori/confraţi: prezentarea lui Florentin Smarandache (căruia Ion Urdă îi prezintă al optulea volum al Antologoei
Internaţionale a Paradoxismului), Laurenţiu Daradici - sau ―remember‖-ul închinat lui Laurenţiu Ulici (Nemuritorii –
Amintire cu Laurenţiu), sau lui Valeriu Bârgău (Valeriu BÂRGĂU - La şapte ani după… - Un poet labişian, al luptei cu
inerţia… şi inepţia) – …şi recenzii la cărţile Biancăi C. Dan, Paulinei Popa, ale lui: Niculae Prund/Nicholas Buda/SUA, Cornel
Nistea, Aurel Pantea, Dumitru Găleşanu…Poezii cu ―ardere major-interioară‖, ale unor poeţi ―de soi rar‖: Piera Rossi
Celant/Italia, Andreea Blându, Erika Edoş/Norvegia, Alda Fortini/Italia, Dumitru Ichim/Canada, Liviu Ioan Stoiciu, Ioan Evu,
Silviu Guga, Luna Miguel, Daniel Marian, Darie Pop/Paris, Paulina Popa, Felicia Portase… – precum şi un fragment de
hermeneutică ―boteziană‖, asupra textului eminescian - şi un impresionant ―in memoriam‖ George Ţărnea…altul, ―in
memoriam” Nichita Stănescu… Nu o revistă este Nova Provincia Corvina: avem de-a face cu o carte borgesiană (din
Biblioteca Babel!), care am voi să nu se mai sfârşească! Dar foarte puţini ştiu câtă suferinţă însângerată a cerut fiecare pagină
de revistă, până să apară, editată ―pe hârtie‖…
CETATEA CULTURALĂ, Cluj-Napoca, Anul XV, nr. 18 (116)/martie 2014 – revista atât de harnicului şi dăruitului DAN
BRUDAŞCU. Dăruit, inclusiv, cu colaboratori pe măsura strădaniilor sale, spre excelenţă! De reţinut: editorial-studiu, al lui
Iuliu Marius Moraru - Episcopia ortodoxă clujeană şi rolul ei de promotor al culturii, in perioada interbelică (―[…]Pe
întreg parcursul perioadei interbelice, de la reînfiinţare şi până la debutul celei de-a doua confagraţii mondiale, Eparhia
Ortodoxă Română, a Vadului, Feleacului şi Clujului s-a dovedit a fi un organ de promovare a culturii şi tradiţiei
româneşti, pe care a susţinut-o atât în paginile revistelor editate, cât şi în volumele apărute sub egida editurii eparhiale,
sau în acţiunile ierarhilor şi ale reprezentanţilor de seamă ai săi, cât şi prin prisma activităţii de formare a unei ELITE
ORTODOXE PUTERNICE - s.n. (demers împlinit, în parte, prin Institutul Teologic din oraşul de reşedinţă al Centrului
Eparhial)”. Recenzii elaborate, ale lui Ion Cristofor (Marius Mălai - o frescă a epocii), Ionel Popa (Doar un roman de
serie). Eseul aniversar, al lui Dorel Schor - Alma Redlinger - 90 de ani de viaţă, 70 de ani de pictură, precum şi cel al lui
Adrian Botez – Preliminarii la opera lui I. L. Caragiale. Proză de bună calitate, semnată de Francisc Pal/Canada şi de Getta
Berghoff/Israel. Versuri de forţă expresivă, ale Janinei Sfetcu şi ale lui Adrian Botez.
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SFERA EONICĂ, Bucureşti, Anul III, nr. IX/aprilie 2014 – revistă cultural (cu tente creştin-esoterice), editată de NICOLAE
N. NEGULESCU. Despre asumarea personală a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, de Stelian Gomboş; Paştile, ca
pâinea cea de toate zilele, de preot Theodor Damian (“[…]logica ecuaţiei mântuirii este aceasta: Învierea Domnului nu este
un act ocazional, ci permanent, <<de toate zilele>>, pentru că la ea se participă înfiecare duminică, în Biserică, iar
participarea plenară se face prin împărtăşirea cu Sf. Euharistie, trupul şi sângele Domnului, <<pâinea cea cerească şi
paharul vieţii>>, cum cântăm la Sf. Liturghie a darurilor mai înainte sfinţite. Învierea Domnului este euharistia, Paştile
nostru cel de toate zilele. Este pâinea sfântă a trecerii <<de la moarte la viaţă şi de pe pământ la cer>>. Trecerea nu este
uşoară, ea e primejdioasă şi dureroasă pentru că este îngreuiată de păcat. De aceea este nevoie de vitamina întăritoare, de
medicaţia salvatoare care te ajută să treci, să străbaţi, să ajungi. Şi aşa călătoreşti vestind că Hristos a înviat din morţi, <<cu
moartea pe moarte călcând>> şi îndemnând şi pe alţii: <<Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul>>”); Cel mai vechi popor
European – poporul român, de Valeriu D. Popovici-Ursu; Perspective didactice ale studierii operei lui Ioan Petru
Culianu, de prof. dr. Corneliu Goldu, C.N.V.A. Galaţi; Omul în devenirea sa ontologică, evocat în proza lui I. P. Culianu,
de asistent drd. Cristian Paul Popovici, Cluj-Napoca ; Corneliu Leu: Pentru slujirea limbii române, în unitate de simţire
naţională!; versuri de Nicolae N. Negulescu, în traducerea Poetului Luca Cipolla – …cât şi versuri de Janette Carp, Theodor
Dinu, Adrian Botez, Elena Maria Cernăianu etc.
REGATUL CUVÂNTULUI, Bucureşti, Anul IV, nr. 23/martie 2014: revistă fondată şi păstorită de acelaşi neobosit ctotor
revuistic valah, NICOLAE N. NEGULESCU. Se remarcă, în primul rând, eseurile: Actul poetic din conştiinţa finitudinii
(pe marginea poeziei lui Eleodor Dinu), de Nicolae N. Negulescu, Istorie şi stil, de Livia Ciupercă, Marcus Ulpius
Traianus: a-l proslăvi, cum ,, ştiinţificii oficiali” o fac - sau cum în ţara lui de baştină, amintirea lui se află într-o
puternică amnezie istorică?!, de Valeriu D. Popovici-Ursu, Preliminarii la opera lui I. L. Caragiale, de Adrian Botez etc.
Poemul-reportaj VULTURUL CU STELE & DRAGONII DE AUR, o călătorie în DEMOCRAŢIILE ORIENTALE, de
Mihai Posada. Poezie şi proză (nu de o valoare artistică deosebită).
SCURT CIRCUIT OLTEAN, Craiova, nr. 22/aprilie 2014 – revistă de cultură şi literatură, condusă, cu eleganţă, bun-gust şi
prestanţă, de MARINELA PREOTEASA. Este anunţat Concursul internaţional de proză
scurtă: “ROMÂNIA – CATEDRALA DIN CARPAŢI”, ediţia I /2014, organizat de Forumul Cultural al Brezoiului‖.
Prezentarea, în versiune prescurtată, a personalităţii prof. univ. dr. (româno-american) FLORENTIN SMARANDACHE
(celebru contestatar, cu ―docomentul‖ în mână, în gură şi-n minte, al teoriilor lui Albert Einstein). Mai reţinem: interviul lui
Ben Todică, luat artistului expresionist Aurelia Satcău: ―Aurelia Satcău se consideră un iconoclast şi un avangardist, în
vremuri în care nihilismul şi narcisismul fac victime în arta curentă postmodernă. Femeile din tablourile artistei sunt
metafore pentru suflet – sufletul din fiecare dintre noi, acea Anima jungiană. Scenele se petrec în jurul ferestrelor şi de-a
lungul pereţilor, în spatele uşilor şi a spaţiilor închise – ca tot atâtea închisori impuse de un subconştient vindicativ precum
Lilith, prima consoartă a lui Adam. Femeile Aureliei Satcău compun un tablou al legiunii umane mărşăluind spre
pământul promis unde Sufletul colectiv poate, are curajul să exprime istoria, pentru a o corecta, şi pentru a se salva”;
versurile puternic-expresive, ale: Marinelei Preoteasa, Beatricei Silvia Sorescu, Mihaelei Neacşu, Virgil Ciucă, Elena AgiuNeacşu, Paulian Buicescu etc.; recenziile lui Adrian Botez şi Ioana Stuparu.
CETATEA LUI BUCUR, Bucureşti (fireşte!), Anul IV, nr. 13/ianuarie-martie 2014: revista condusă, cu autoritatea bunuluigust, de ELISABETA IOSIF. De reţinut, din Cuprinsul ei: Floare cu parfum de meridian, de Victor Stan - recenzie la
Antologia scriitorilor români de pe toate continentele, născută (sub zodii de Lumină Bethlehemică!) datorită privegherii
Elisabetei Iosif. EUGEN DORCESCU în spaţiul poeziei hispanice – de prof. univ. dr. Ilinca Ilian (―Eugen Dorcescu acela de
a fi transformat acest proiect cultural hispano-român într-un dialog poetic cu adevãrat relevant, prin transmutarea elementului
inevitabil social, poate chiar convenţional, al unor astfel de evenimente culturale în nişte prietenii literare autentice(…)Eugen
Dorcescu e citit de puţini în Spania, e citit de puţini
chiar în România? Dar va putea fi citit peste douã sute de ani. Pânã atunci, rãmâne bucuria consolidãrii unor rodnice prietenii
literare, plãcerea explorãrii în comun a limitelor limbajului poetic şi, cu siguranţã, multele publicaţii viitoare. Rãmâne, fãrã
îndoialã, sentimentul încercat de aceşti poeţi de a fi atins, aşa cum nota Coriolano González Montañez în prefaţa la Elegiile din
Bad Hofgastein, <<limba nescrisã a poeziei de la începuturi, limba spiritualã care
sãlãşluieşte în om şi al cãrui privilegiat transmiţãtor este Eugen Dorcescu>>‖). Recenzia Melaniei Cuc, la cartea de sonete a lui
Theodor Răpan: THEODOR RÃPAN - ultimul “crescãtor” de inorogi în rezervaţia Sonetului.
MIORIŢA USA, revistă româno-americană independentă, din Sacramento/California, Anul VIII, nr. 86/mai 2014: un număr
de referinţă, realizat de redactorul-şef VIOREL NICULA: “Suflet românesc” One Man Show, cu Dan Puric, pe scena
Teatrului Elisabeta; De vorbă cu plasticiana RODICA LOMNĂŞAN, de Veronica IVANOV; Blestemul apelor, de Elena
BUICĂ; Interviu (luat de Dan Boanţă) cu Ecaterina Cîmpean – director general al postului de radio „PRODIASPORA‖;
BLAJINII/ROHMANII/URICII ŞI „MEMENTO MORI”/”ODIN ŞI POETUL” – sau: Oare ar fi putut să moară
ZALMOXIS?, de Adrian Botez: ―(…)în persoana „BLAJINILOR/ROHMANILOR/URICILOR” nu avem de-a face doar cu
„ABIOI”/”HOMINES RELIGIOSI”, ci cu ZEI AUTENTICI! În cazul lui Eminescu, se afirmă, clar, că avem de-a face cu
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„ODIN”, ipostaza neo-lingvistică a VECHIULUI ÎNTEMEIETOR DE LUME - ZALMOXIS! Pentru cei care se mai
întreabă (poate că şi dintre preoţii creştin-ortodocşi, de azi!), ce s-a întâmplat cu Zalmoxis şi ale lui zeităţi, în primul rând,
cu dubla lui ipostaziere (Apollon-Cel ALB şi Artemis-Cea ROŞIE! – „DALBII PRIBEGI”, PRIN COSMOSUL CREAT DE
EI!) - şi dacă este posibil ca ei, ZEII (în primul rând, ZALMOXIS!), să fi dispărut-„murit” - răspunsul lui EMINESCU
este unul cât se poate de ferm şi clar: NU! – EI NICI N-AU MURIT, NICI N-AR FI PUTUT SĂ MOARĂ, pentru că au o
MISIUNE SUPREM-COSMICĂ şi DEMIURGICĂ: ei aşteaptă sfârşitul istoriei noastre „căzute” (dar, totodată, ei fac tot
posibilul ca Sfârşitul Lumii să nu fie unul violent, ci să se realizeze, steiner-ian, printr-o evoluţie, către un nou nivel
spiritual, DEFINITIV SUPERIOR!) – pentru a-şi începe, ei înşişi, „mandatul oficial” de autoritate cosmică („mandat” care
va consta în ridicarea şi menţinerea unei lumi a Bunătăţii şi a Luminii Dreptăţii! - ...astfel, Apocalipsa Ioanică va căpăta
noi forme, termene şi sensuri)‖ etc.
DESTINE LITERARE – revistă de cultură, editată de ASOCIAŢIA SCRIITORILOR ROMÂNI DIN CANADA - Anul
VII, nr. 50-51/ianuarie-martie 2014: revista atât de modestului, prin atitudinea cotidiană, dar atât de harnicului,
intreprinzătorului şi talentatului (îndrăgostit de munca sa!), în jurnalistica literar-culturală, ALEXANDRU CETĂŢEANU –
este de o calitate invidiabilă! Remarcăm publicarea, cu o generozitate liminară, a scriitorilor români din Valaho-România!
Acest număr de revistă începe cu editorialul-reportaj, La mulţi ani, China!, semnat de ctitorul Alexandru Cetăţeanu –
―bătând‖, uneori, în ―unii‖ guvernanţi eunuci, ai Valaho-României contemporane: ―Sã repetãm împreunã: <<Şi nien cuai
lã!/La mulţi ani fericiţi>>, Republicã Popularã Chinezã, ţarã prietenã a României! Noi, majoritatea românilor, te iubim!
Nu acelaşi lucru se poate spune despre unii (repet, „unii”) guvernanţi cocoţaţi la putere în România – oare cum se poate
explica faptul cã un chinez nu poate obţine, decât foarte greu, vizã româneascã? Nu cumva anumiţi guvernanţi fac din
România o <<caprã râioasã cu coada pe sus>>? Ce ar fi dacã s-ar anula total, unilateral, vizele pentru chinezii care ar dori
sã viziteze România? Dar de unde atâta înţelepciune la anumiţi (nu la toţi, nu generalizez) guvernanţi? Din ziarul China
Daily, numãrul din 15 ianuarie, am aflat cã Rosen Plevneliev, preşedintele Bulgariei, în vizitã în China, a fost rugat de
premierul Li Keqiang sã uşureze obţinerea de vize pentru turiştii chinezi. Preşedintele bulgar a fost de acord, ba chiar s-a
oferit sã intervinã şi la alte naţiuni din Balcani, în acest sens. Iertaţi-mi divagaţia...‖. Apoi, arabescurile Poemelor veneţiene
(în româneşte şi-n italiană!), ale lui Ion Andreiţă/România. De remarcat un excelent studiu tracologic, al lui Marus
Fincă/Canada: Arimii cei vechi sau arimaspi (―Arimii, vechii locuitori ai Daciei se numeau şi rumoni sau rumuni (N.
Densuşianu, D.P.,Vol. II, pag. 165), aşa cum de altfel se numesc şi în prezent! Paulus Orosius scriitor spaniol refugiat în
Africa de frica goţilor mai scrie în Istorii (terminate în 417) cã ţinutul de la nordul Dunãrii este numit Barbaricum, iar cel
din sudul Dunãrii - România, care cuprinde Panonia, Moesia, Dalmaţia, Istria, Macedonia, Tracia (www.ariminia.ro).
Originea tuturor acestor denumiri se reduce la poporul arimilor sau arameilor (N. Densuşianu, D.P.,Vol. II, pag 189).
Arimaspii, ne spune Ştefan Bizantinul erau doar un popor din gintea hiperboreenilor („Arimaspoi ethnos Yperboreon”), dar
domnia politicã peste hiperboreenii paşnici de la Istrul de jos o aveau vecinii lor de la apus, aceşti rãzboinici arimaspi”) –
precum şi evocarea făcută deTudor Nedelcea/România, preotului-martir ortodox: Îndrumătorul meu spiritual, canonizat Gheorghe Calciu Dumitreasa(―Poporul român dreptcredincios meritã sã aibã astfel de sfinţi!‖). In memoriam Traian T.
Coşovei, de Muguraş Maria-Petrescu/România. George Popa, despre Eminescu:In principio fuit Eminescu . Călduroasa
Evocare a unui sonetist de excelenţă – Theodor Răpan – de George Astaloş (…―Bucureşti, 9 ianuarie 2014, Anno Domini‖
– probabil, unul dintre ultimele texte semnate de George Astaloş…). Recenzia lui George Astaloş, la sonetele lui Theodor
Răpan, este dublată de aceea a lui Adrian Botez: Soteriologia iubirii. Imn al gloriei re-trãirii sinelui, în Universul Creaţiei,
prin iubire divinã: volumul FIIND – 365 +1 ICONOSONETE, de Theodor Rãpan - şi triplată de Aureliu Goci: Rigoarea
libertăţii, în arta sonetului: Theodor Rãpan, Fiind – 365 + 1 iconosonete . Un eseu cultural-politic, al lui Corneliu Leu: Vin
europenele! Studiul pertinent al lui Marian Barbu/România: Valenţe operative ale criticii literare (―Spiritele feminine,
afirmate referenţial în critica şi istoria literarã actualã, sunt extrem de puţine, vorbind numeric. Impedimentul afirmãrii lor
vine şi din lipsa, aproape contagioasã, a circulaţiei publicaţiilor de profil, care sã le susţinã în afirmarea lor‖). Versuri
consistente semantic, semnate de: Valeriu Bârgău/România, Eugen Evu/România, Ion Pachia-Tatomirescu/România, Mariana
Pândaru-Bârgău/România, Virginia Stancu-Butescu, Eugen Enea Caraghiaur/Canada, Doina Drăguţ/România, George
Filip/Canada, Lazăr Lădaru/România, Liviu Pendefunda/România, Irina Lucia Mihalca/România, George Roca/Australia etc.
LUMINĂ LINĂ - REVISTĂ DE SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ ROMÂNEASCĂ /GRACIOUS LIGHT - REVIEW
OF ROMANIAN SPIRITUALITY AND CULTURE, New York, Anul VIII, nr. 1/2013 – ctitorie a preot prof. dr.
THEODR DAMIAN (preot-paroh al Bisericii Ortodoxe, din New York, cu hramul ―Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel‖).
Reţinem: editorialul/predică de Rusalii, al/a preot prof. dr. THEODR DAMIAN, Fiul şi Fratele: ―Pilda fiului risipitor
reprezintă un extraordinar exemplu despre puterea pocăinţei, despre felul în care aceasta reface o relaţie, o familie, un
sistem. Pocăinţa şi smerenia le învăţăm de la fiul risipitor; ascultarea şi disciplina, de la fratele lui; iertarea şi dragostea
necondiţionată, chiar după grave jigniri, de la tatăl. Dacă aceste trei exemple ar putea să devină parte integrantă a vieţii
noastre, atunci, într-adevăr Dumnezeu, ca Părinte al tuturor, ne-ar reintegra şi pe noi în dragostea Sa, chemându-ne cu
chemarea pe care vrem s-o auzim la a doua venire a Fiului Său: <<Veniţi binecuvântaţii Părintelui meu şi moşteniţi
Împărăţia care v-a fost gătită vouă de la întemeierea lumii>>‖. Pioasa (şi riguros documentata) evocare/studiu a/al lui Viorel
Ioan Vârlan: Mitropolitul Bucovinei, VISARION PUIU (1935 – 1940): ―(…)În odăiţa lui nu s-au găsit nici măcar banii
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necesari pentru înmormântare, locuitorii de acolo, precum si vecinii făcând o colectă în acest sens. La înmormântarea sa au
slujit câţiva preoţi români si rusi aflaţi în zonă, într-o atmosferă smerită. Rămăsiţele sale pământesti au fost mutateulterior
(1992) în cimitirul Montparnasse din Paris, unde odihnesc mari oameni ai culturii si ai Bisericii române: Arhim. Ioasaf
Snagoveanu (1792- 1872), fondatorul Capelei române din Paris, episcopul Teofil Ionescu (1894-1975), Tristan Tzara,
Constantin Brâncusi, Emil Cioran‖. Există şi evocarea unui teolog şi scriitor/Poet: George Alexe – poetul (1925-2013), de
M.N. Rusu. O marcare cultural-teologală: Ziua României sărbătorită la Biserica “Sf. Apostoli Petru şi Pavel”, din Astoria,
New York – de Otilia Montano. Şi una laic-sacrală, pentru Sfântul Eminescu: Un strălucit jubileu “Eminescu” la New York,
de Dana Anandan. Eseul lui Th. Codreanu: Creştinismul eminescian: ―Eminescu recunoştea în spiritualitatea creştină o
forţă arheică atât de profundă, încât considera că şi un păgân se simte, măcar pentru o clipă, creştin, ascultând muzică
liturgică‖. Recenzii de Ion Pachia-Tatomirescu, Muguraş Maria Petrescu, Daniela Gîfu, preot Gh. Naghi. Versuri de Liviu
Ioan Stoiciu, Eugen Evu, Nicolae Băciuţ, Ion Scorobete, Luca Cipolla, Ion Amăriuţei, Valeriu Bârgău, Adrian Botez, Mihaela
Malea-Stroe, Marcel Miron, Mariana Pândaru-Bârgău,
ONYX, revistă de literatură, civilizaţie şi atitudine, din Belfast/Irlanda, Anul III, nr. 2 (19-20)/martie-aprilie 2014: sub
conducerea lui IOAN MITITELU, revista prosper, întru Duh, de la lună la lună. Editorialul: Tinerii şi cultura, de Virgil
Titoianu – cu accente foarte correct puse: ―A nu se crede că eu aici mă fac avocatul culturii ruse, ci vreau să atrag atenţia că
o cultură solidă a cuiva nu se poate constitui fără să se cunoască literature rusă precum şi a altor popoare oricât ar fi ele de
neoccidentale şi să fie dată la o parte fără nici un menajament inserţia inoportună a labei păroase, diforme şi distrugătoare
a politicului (în primul rând cel de extracţie pur americană)”. Un excelent studiu, al lui Lucian Şt. Mureşan, despre opera lui
Nichita Stănescu: Elegiile lui Nichita Stănescu şi nonnervurile lor afective; un alt studiu remarcabil, pe dimensiuni
epistemologico-estetice: Libertatea în artă, de George Popa: ―Pe de o parte, libertatea în arta informal nu este expresia unei
certitudini ontologice, ca în figurativ, ci o stare de tensiune irezolvabilă – năzuinţa de a trece către o altă condiţie de a fi.
Conţinutul acestei libertăţi îl constituie neliniştea încordării şi sentimentul neputinţei acestei aventuri demiurgice. Pe de altă
parte, rămâne libertatea interpretării pentru contemplator, libertatea de a fi cocreator, de a putea conduce masa
informaţională brută, neprelucrată a operei către variate configuraţii sufleteşti în funcţie de imprevizibilele asociaţii ale
subconştientului, de circuitele disponibile, capabile să intre la un moment dat în tensiune. Chiar dacă în concept aceste
două ambiţii ale abstracţionismului depăşesc de cele mai multe ori izbutirile artistice, rămâne însă măreţia tentativei, şi ea
marchează o mutaţie în evoluţia spiritului uman, acela de a încerca depăşirea realului, a cunoscutului deşi o întrebare
totuşi rămâne : dar neundele undei ?‖; eseuri de Th. Codreanu – Numere în Labirint – respectiv de Lucian Gruia: Gabriel
Stănescu: MIRCEA ELIADE Odiseea omului modern în drum spre Itaca, de Dan Caragea: Lecţia lui Brâncuşi şi de
Vavila Popovici: Aurul din poezia lui Nicolae Labiş ; recenzii de Ion Pachia-Tatomirescu, Const. Blănaru, Maria Apetroaie,
Mariana Zavati-Gardner etc. Versuri de Eugen Evu, Dumitru Ichim, Luca Cipolla, Daniel Corbu, George Anca, George
Stanca, Adrian Botez, Doina Drăguţ, Vasile Popovici, Petruş Andrei, George Roca, Gh. Neagu, Patricia Lidia etc. Proză de
Ioan Mititelu, Ioan Baban, Constantin Huşanu etc.
SPAŢII CULTURALE, Rm. Sărat, Anul VII, nr. 33. Revista condusă de Valeria Manta-Tăicuţu se distinge, din nou, printr-un
conţinut de mare densitate şi diversitate ideatică. Editorialul nu militează pentru nimic, ci recomandă (cu infinit scepticism...)
o solidaritate culturală valaho-românească, în general – şi, cu osebire, dacă vrem să avem cea mai mică şansă la ―nobilul‖ (?)
Nobel: “Din câte am înţeles până acum, acordarea mult doritului premiu se face şi prin solidaritate de grup literar, de
etnie/rasă/mediu/moment. În aceste condiţii, oricât de grozavi (ori nu!) ar fi nominalizaţii noştri, singurul cu şanse (reale,
dar mici) ar putea să fie Varujan Vosganian: cu condiţia ca armenii de pretutindeni să lucreze la imaginea lui, să-l susţină,
să-l promoveze etc.”. Aniversare OCTAVIAN MOŞESCU - un amfitrion râmnicean de altădată (autor: Emil Niculescu) –
foarte bine documentată ―aniversarea‖ (…doar se şi subintitulează: ―DOCUMENTE şi confesiuni‖). Este anunţat
Festivalului Naţional de Literatură „Agatha Grigorescu-Bacovia”., precum şi Festivalul Naţional de Poezie “Emil Botta”,
ediţia a III-a, Adjud (13 – 14 septembrie 2014). De reţinut: Spaţiul sacru de la Tg-Jiu - simboluri ale ansamblului
sculptural arhitectural ”Constantin Brâncuşi”, în Arcul de Triumf (Poarta Sărutului), de Neculai Hilohi; Călătoria
monahiei Elena Simionovici la nord de sine însăşi, de Doina Cernica; Radu Cârneci – o bibliotecă a sentimentelor, de
Ionel Necula;Din poezia avangardei ruse: Riurik ROK(1898 – 1938/ 39?); Poezie francofonă: Jean Moreas, Edmond
Haraucourt, George Sabiron, Kris Altair, Marcel Achard, Claude Braillard; câteva recenzii şi prezentări de cărţi (făcute
de Petre Isachi, Adrian Botez, Mitu Sălcianu, Stan Brebenel etc.); şi poezie, multă poezie (ceea ce-I foarte bine!), cum dă
Dumnezeu, mai bună şi mai puţin bună (ceea ce poate pune, eventual, pe gânduri…): Valeria Manta-Tăicuţu, Dan Sandu,
Nicolai Tăicuţu, Viorica Răduţă, Passionaria Stoicescu, Adrian Munteanu, Adrian Botez, Simion Dima, Lucian Mănăilescu, Ion
Roşioru, Diana Caragiu etc. etc.
SALONUL LITERAR, Focşani, Anul XV, nr. 82: revista, sisific dusă pe umeri de Culiţă I. Uşurelu, are un conţinut din ce în
ce mai apropiat de excelenţă, mai bogat în Duh! Şi colaboratori tot mai grav şi sever ―deşteptaţi‖. Editorialul începe un ―tir‖
ideatic de mare calibru, prin pana lui LIS/Liviu Ioan Stoiciu: Cultura română merită să moară. Ura!: “Triste vremuri
anticulturale, în care numai subcultura are întâietate. Dar merită să vă mai dau o ştire, de data asta puternicii zilei lovind
direct în Uniunea Scriitorilor din România, cea care asigură posteritate culturii române scrise profesioniste şi prin revistele
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ei (nu numai prin cărţile de literatură) – atenţie, Ministerul Culturii a anunţat că de la 1 septembrie 2013 „nu mai are
posibilitatea să acorde subvenţii pentru reviste literare ale USR”… E greu de înţeles că e aşteptată, începând de anul viitor,
apocalipsa revistelor literare ale USR, în situaţia în care „statul” (Guvernul, Parlamentul şi Preşedinţia), va refuza să le
subvenţioneze? Banul public meritând să fie cheltuit pe orice, numai pe promovarea culturii scrise, nu? Cultura română
merită să moară. Ura!”. Se vede, de departe, că LIS are dreptate. Dar, pe ici, pe colo (inclusiv prin Salonul literar, al lui
Culiţă I. Uşurelu), cultura valaho-română se încăpăţânează să supravieţuiască, chiar şi fără respiraţie artificială - ca dovadă,
iată câteva titluri de articole, din Salonul acesta: Panait Istrati – între datorie morală şi sursă de existenţă, de Gabriel
Dragnea; ―Pentru mine, cine nu are cultură generală este ca un infirm, pentru că el nu se poate bucura decât de lucruri
materiale…“ - interviu cu Irina Mavrodin, realizat de Culiţă I. Uşurelu; Începutul aventurii valahe: cine suntem şi cum ne
numim?!, de Adrian Botez;Declaraţia unui oficial al Vaticanului: limba latină se
trage din limba română arhaică – Cronicar; Khazarii de ieri. Evreii de azi. Un popor misterios. (După „Dosare secrete“
privind războiul nevăzut al evreilor sionişti cu românii); Scrisoarea pieilor roşii (căpetenia Sealth), către Abraham
Lincoln, la 1854: ―Dacă vă vindem pământul trebuie să-l păziţi ca pe ceva sfânt. Ca pe un loc în care şi omul alb va putea să
inspire aerul îndulcit cu mireasma florilor. Vom examina oferta voastră de a ne cumpăra pământul. Dacă vom decide să fim
de acord, vă vom pretinde să îndepliniţi următoarea condiţie : Omul alb va trebui să se poarte faţă de animalele acestui
pământ, ca faţă de fraţii săi. Ce este omul, fără animale? Dacă animalele ar dispărea omul ar muri de marea însingurare a
spiritului.Tot ceea ce li se întâmplă animalelor, curând i se va întâmpla şi omului. În lume totul se leagă. Va trebui să vă
învăţaţi copiii că sub tălpile lor este cenuşa strămoşilor noştri. Pentru ca să respectaţi pământul, le veţi spune că pământul
lor este bogat prin viaţa străbunilor noştri. Va trebui să vă învăţaţi copiii, aşa cum îi învăţăm noi pe ai noştri, că pământul
ne e mamă. Ce păţeşte pământul, păţesc şi copiii lui. Dacă omul scuipă pe pământ, se scuipă pe sine însuşi.Pământul nu
aparţine omului. Omul aparţine pământului‖. Răspunsul către înţeleapta căpetenie de ―sălbatici‖ l-au dat, aproape imediat,
alde Buffalo Bill, David Crockett etc., precum şi abatoarele din Chicago…precum şi ―generalul‖, scelerat şi crud, Custer (―în
zilele de 25 şi 26 iunie 1876 lângă râul Little Bighorn în Montana‖), care ―general‖ (―general‖ à la Gabriel Oprea, din
Valahia zilelor noastre!), din fericire, a plătit, totuşi, cu viaţa…răspunsul îl dau, neîncetat, faţă de pământul sfânt al
―sălbaticilor‖, experimentele cu bombe nucleare, cu tot soiul de otrăvuri, care de care mai terracide…iar planetei, în genere,
SUA îi tot dă răspunsuri, prin toate şlehtele sale de golani, criminali şi demenţi, care devastează, de cel puţin un secol şi ceva,
Terra, în integralitatea ei! Pentru şefii acestui Nou Babilon/SUA, noi, oamenii (inclusiv cetăţenii SUA!), suntem, cu toţii, doar
nişte ―sălbatici‖(―indiferent de limbă, neam şi culoare a pielii‖, sigur, în buna tradiţie a ―democraţiei tunului‖!), buni numai
de jefuit şi omorât – …fie că suntem/ne numim români, fie că suntem/ne numim japonezi, vietnamezi, afghani, irakieni,
iranieni…ce vom mai fi fiind, suntem, cu toţii, numai buni de strivit, sub cizma împuţită, de cow-boy!!!
Ion Z. Bardă
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