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Simion BĂRNUŢIU – DISCURSUL  DE LA BLAJ1 

 
―Care naţiune de pe 
pământ nu s‘ar ridica de la 
mic până la mare, când îşi 
vede numărate zilele 
vieţii? Libertatea unui 
popor este bunul lui cel 
mai înalt şi naţionalitatea 
e libertatea lui cea din 
urmă; ce preţ mai are 
viaţa lui după ce şi-a 
pierdut tot ce îl face 
demn să mai fie pe 

pământ? … Ţineţi cu poporul toţi, ca să nu rătăciţi, 
pentru că poporul nu se abate de la natură, nici nu-l 
trag străinii aşa de uşor în partea lor, cum îi trag pe 
unii din celelalte clase, cari urlă împreună cu lupii şi 
sfâşie pe popor împreună cu aceştia; nu vă abateţi de 
la cauza naţională de frica luptei; cugetaţi că alte 
popoare s-au luptat sute de ani pentru libertate. Însă 
vi se va părea lupta cu neputinţă, când se vor ridica 
greutăţile asupra voastră ca valurile marii turbate 
asupra unei năvi; când va dezlega principele 
întunericului pe toţi necuraţii şi-i va trimite ca să 
rupă legăturile frăţiei voastre şi să vă abată de la 
cauza şi amoarea (iubirea) ginţii noastre la idoli 
străini; aduceţi-vă aminte atunci cu câtă însufleţire şi 
bărbăţie s‘au luptat străbunii noştri din Dacia pentru 
existenţa şi onoarea naţiunii noastre, precum ne-au 
lăsat scris Bonfiniu cu aceste cuvinte: ―Coloniile şi 
Legiunile romane, copleşite de Barbari ţin încă limba 
romană şi, ca să nu o piardă, cu totul, atât de tare se 
luptă, încât se pare că nu s‘au bătut atât pentru 
ţinerea vieţii cât pentru neatingerea limbii. Căci 
comptând (socotind) bine desele inundaţiuni ale 
Sarmaţilor şi ale Goţilor, apoi erupţiunile Hunilor, 
Vandalilor şi ale Gepizilor, incursiunile Germanilor 
şi ale Lombarzilor, cine nu se va mira foarte că încă 
s‘au ţinut urmele limbii Romane între Daci şi Geţi?‖ 

                                                                 
1 Discurs rostit de marele patriot ardelean în Catedrala greco-
catolică (română unită cu Roma) de la Blaj în data de 14 mai 

1848. Reproducând acest discurs, vrem să atragem și astfel 

atenția, în aceste vremuri tulburi, cu frecvente și grave 

amenințări la adresa țării și a existenței poporului român, pe 

fondul indirferenței sau incompetenței lași a guvernanților de 

azi, că ar trebui să avem în vedere și opiniile celor ce s-au 

sacrificat pentru făurirea idealurilor noastre naționale. 

Aşa Fraţilor! Aduceţi-vă aminte atunci că vor 
striga din mormânt străbunii noştri: Fiilor! Noi încă 
am fost nu odată în împrejurări grele, cum sunteţi 
voi astăzi; noi încă am fost înconjuraţi de inamic în 
pământul nostru, cum sunteţi voi astăzi, şi nu de 
multe ori am suferit doară şi mai mari rele decât voi; 
fost-am cu Goţii, dar nu ne-am făcut Goţi; fost-am 
cu Hunii, dar nu ne-am Hunit; fost-am cu Avarii şi 
nu ne-am Avarit; fost-am cu Bulgarii şi nu ne-am 
Bulgărit; cu Ruşii şi nu ne-am Ruşit; cu Ungurii şi nu 
ne-am Ungurit; cu Saşii şi nu ne-am Nemţit; ci ne-
am luptat ca Români, pentru pământul şi numele 
nostru ca să vi-l lăsăm vouă împreună cu limba 
noastră cea dulce ca cerul sub care s‘a născut; nu vă 
nemţiţi, nu vă ruşiţi, nu vă unguriţi nici voi, rămâneţi 
credincioşi neamului şi limbii voastre; apăraţi-vă ca 
fraţii cu puteri unite în pace şi în răsboi; vedeţi cum 
ne-am luptat noi pentru limba şi Romanitatea 
noastră; luptaţi-vă şi voi şi le apăraţi ca lumina 
ochilor voştri, până la voi senatul şi poporul Roman 
pe Traian cu legiunile peste Dunăre, ca să vă 
încoroneze cu laurul nemuririi pentru constanţa şi 
bărbăţia voastră! 

 
Dixi et salvavi animam meam.” 
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Lucreţia BERZINTU (Israel) – ZIUA LIMBII 
ROMÂNE  - 31 august 

 
„A vorbi despre limba în 

care gîndești, a gîndi - gîndire 
nu se poate face decît numai 
într-o limbă - în cazul nostru 
a vorbi despre limba română 
este ca o zi de sărbătoare. 

Frumusețea lucrurilor concre-
te nu poate fi decît exprimată 
în limba română. Pentru 

mine iarba se numește iarbă, pentru mine arborele se numește 
arbore, malul se numește mal, iar norul se numește nor. Ce 

patrie minunată este această limbă! Ce nuanță aparte, îmi 

dau seama că ea o are! Această observație, această relevație 
am avut-o abia atunci cînd am învățat o altă limbă." 
(Nichita Stănescu) 

 
Limba română, sărbătorită la maturitate, are 

o istorie îndelungată. O limbă romanică, vorbită în 
principal în România şi Republica Moldova, are 
patru dialecte care se disting: 1) daco - român, vorbit 
în România şi Republica Moldova, precum şi în 
diaspora; 2) aromân, sau macedo - român, vorbit în 
comunităţile din Grecia, Albania, Bulgaria, Kosovo, 
Serbia; 3) megleno - român, un dialect aproape 
dispărut din nordul Greciei, şi 4) istro - român, de 
asemenea aproape dispărut, vorbit în peninsula Istria 
din Croaţia. 

 
Limba română, 
singura limbă 
romanică din 
Europa de Est, 
a suportat mai 
multe influenţe 
de-a lungul 
istoriei. Însă, a 
vorbi despre 
istoria unei 
limbi - în cazul 
de faţă, limba 

română, ar fi imposibil să nu te raportezi şi la istoria 
poporului român. Prima perioadă a limbii noastre 
este perioada dacică, dacii fiind prima civilizaţie care 
a trăit în zona în care se află acum România. 

Constantin C. Giurescu, în cartea sa, "The Making 
of the Romanian People and Language", scrie şi 
care au fost activităţile principale ale dacilor. În 
principal s-au ocupat cu agricultura. 

 
A doua perioadă este cea de romanizare, 

după cucerirea Daciei de romani, în anul 106, după 
mulţi ani de lupte. Romanizarea s-a întâmplat destul 
de repede, în cei 165 de ani, prin căsătorii mixte, 
prin răspândirea religiei creştine cu ajutorul 
misionarilor... După romanizare, a fost o perioadă 
de influenţă slavă, în secolul al 7-lea şi pe parcursul 
secolului al 9-lea, când au venit slavi în zona Daciei, 
influenţa fiind şi prin pronunţia cuvintelor. 

 
Cel mai vechi document scris în limba 

română, păstrat, este "Scrisoarea lui Neacşu din 
Câmpulung către judele Braşovului" (1521), 
descoperită în 1894 în Arhivele Naţionale ale 
judeţului Braşov unde se păstrează şi astăzi. Cea mai 
veche inscripţie în aromână este datată la 1731. 

 
Limba română a fost introdusă ca 

obligatorie, în actele de stat şi în ritualul religios, în 
timpul voievozilor Vasile Lupu (1634 - 1653) în 
Moldova şi Matei Basarab (1632 - 1654) în Ţara 
Românească. 

 
Prima gramatică românească se datoreşte lui 

Samuel Micu şi Gheorghe Şincai. Datează din anul 
1780, se intitula "Elementa linguae daco - romanae 
sive valachicae" şi a fost tipărită la Viena. 

 
A urmat o perioadă de re-latinizare, spre 

secolul al XIX- lea. Pe la anul 1800, lingviştii români 
au lucrat pentru crearea unei limbi mai frumoase, 
nobile... prin anumite modificări, eliminând unele 
cuvinte dure, de origine slavă. 

 
În prima jumătate a secolului al XIX - lea a 

început o perioadă de "iluminare" în România. Au 
fost traduse cărţi ale unor scriitori din vest, ca: 
Racine, Moliere, Lemartine... În acea perioadă, 
scriitorul teoretician român, Ion Heliade Rădulescu 
şi-a scris opinia cu privire la purificarea limbii 
literare româneşti. El a vrut "să ne unim în scris şi să ne 
facem pentru noi înşine o limbă literară." 

 



3 

www.cetateaculturala.wordpress.com 

Mişcarea Heliade a început prin selectarea 
cuvintelor italiene şi eliminarea celor de limbă 
germană, rusă şi greacă. În 1828 el a scris: "Scrii să fii 
înţeles de către contemporanii tăi... Scriem pentru cei care 
trăiesc şi nu pentru cei morţi." 

 
Despre prima şcoală de limbă română care 

avea ca scop, printre altele, să înveţe 12 elevi "muzica 
evropenească 

Constantin Radovici Golescu, membru al 
"Societăţii literare", a fost unul dintre promotorii artei 
şi literaturii româneşti de la începutul veacului al 
XIX - lea, alături de Heliade şi Ion Câmpineanu. El 
a încercat să aşeze şcoala românească pe alte 
precepte decât cele impuse de biserică, unde dascălii 
greci îi învăţau pe copii psaltirea. Influenţat de 
curentele postrevoluţionare din Franţa, unde fusese 
de câteva ori, el înfiinţează pe moşia sa din satul 
Goleşti - Muscel (lângă Piteşti) o şcoală gratuită 
pentru oricine voia să se înscrie. Elevii puteau fi 
copii de boieri, negustori şi chiar de robi. 
Deschiderea şcolii a avut loc la 1 mai 1826 şi aici se 
învăţa româna, italiana, germana, latina, greaca şi alte 
materii. Elevii trăiau într-un internat sub 
suprevegherea profesorilor lor. 

 
La sfârşitul primului an de studiu, în loc de 

examen, elevii au jucat tragedia morală "Regulus", 
realizând astfel un început de teatru românesc, după 
cum ne spune Pompiliu Eliade în "Histoire de 
l`esprit public en Roumanie." Din aceeaşi sursă 
aflăm că, pe lângă şcoală, exista şi un taraf format 
din 12 copii de ţigani, care învăţaseră acolo să cânte 
la vioară, flaut ş.a. Taraful învăţăceilor din Goleşti n-
a reuşit să se apropie prea mult de "muzica 
evropenească", cum dorea Golescu, dar a reuşit să 
înveţe să cânte. 
 

 

Limba română din perioada modernă, ca 
toate limbile, împrumută multe cuvinte din alte 
limbi, în special din limba franceză. De la Revoluţia 
din 1989, România a fost, si sub aspect lingvistic, 
deschisă lumii întregi. Acum, limba română este 
influenţată foarte mult (ca majoritatea ţărilor 
europene) de limba engleză americană. 

 
Limba română este, aşa cum spunea 

Negruzzi, o pânză ţesută cu multe fire diferite. Dar 
românii de astăzi au ajuns să accepte mai multe fire 
"grosiere"... 

Din nucleul de cuvinte dacice, din latinizare 
şi influenţă slavă, limba română spune povestea unui 
popor de supravieţuitori. 

Potrivit actului normativ, ziua de 31 august 
va fi marcată de autorităţile şi instituţiile publice, de 
reprezentanţele diplomatice şi de institutele culturale 
ale României, care vor organiza programe şi 
manifestări cultural-educative, cu caracter evocator 
sau ştiinţific, consacrate limbii române. 

De asemenea, legea prevede ca Guvernul şi 
autorităţile administraţiei publice locale vor arbora 
drapelul României, se va intona imnul naţional şi se 
vor folosi sigiliile cu stema României. 

 
TRĂIASCĂ  PATRIA  MEA,  PATRIA  

LIMBII  ROMÂNE!  LA MULŢI ANI! 
 
 
Bibliografie: Mihai Ferăscu, Cine ştie... Răspunde!, EP, 

Bucureşti, 1972; linguistics.bzu. edu, Encyclopedia Britanica. 
Legea nr. 53/2013 privind instituirea limbii române a 

fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 145, din 19 martie 
2013. 
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DIZLOCAREA TRANSILVANIEI – UNA 
DIN MIZELE SECRETE ALE 
REGIONALIZĂRII ROMÂNIEI. LOZINCA 
“ROMÂNISMULUI AGRESIV”, 
PROMOVATĂ DE PROPAGANDA RUSO-
MAGHIARĂ2. 

 

În 1980, la Conferinţa pentru Securitate şi 
Cooperare în Europa, de la Madrid, o delegaţie a 
imigraţiei maghiare s-a prezentat cu documente prin 
care revendica independenţa Transilvaniei, în 
numele unui pretins partid socialist transilvănean în 
exil. Nu puţine delegaţii prezente la Conferinţă au 
luat problema Transilvaniei în serios. 

Anual, după „momentul Madrid‖, în 
Congresul SUA apărea câte o rezoluţie în susţinerea 
ideii că, în România, indiferent de regim, indiferent 
dacă a fost republică sau monarhie, ungurii au fost 
întotdeauna persecutaţi şi supuşi deznaţionalizării. 
Acelaşi text, an de an, era repus pe tapet, dar semnat 
şi iniţiat mereu de „alţii‖. 

Mizele secrete ale regionalizării României. 
Dizlocarea Transilvaniei. Doctrina ―românismului 
agresiv‖, promovat de politica ruso-maghiară. 

 
Cronologia mişcărilor de revendicare a Transilvaniei. 

În 22 decembrie 1989, la Timişoara, printre 
numeroasele revendicări care au animat 
evenimentele străzii, a trecut ca neobservată 
scandarea ―Vrem unirea cu Ungaria!‖ 

În ianuarie 1990, în prima redactare a 
draftului ―Proclamaţiei de la Timişoara‖, a apărut 
strecurată ideea întregirii şi autonomizării Banatului 
de România. 

În martie 1990, cu câteva zile înainte de criza 
interetnică de la Târgu Mureş, corespondenţi ai 
presei occidentale, în tema cu cele ce aveau să 
urmeze [de unde?, de la cine?, cum?], erau prezenţi 
la faţa locului, ca parte a planificării operaţionale a 
conflictului. 

La 21 mai 1990, săptămânalul francez ―Le 
Point‖ reonstituie, în liniile sale generale, ceea ce 
numeşte ―complotul bicefal sovietio-maghiar‖ de la 
Timişoara. 

                                                                 
2
 Text preluat de pe internet 

În acelasi an, geograful şef al 
Departamentului de Stat a dat publicităţii estimarea 
tendinţelor de multiplicare a entităţilor statale până 
la jumătatea viitorului secol, în care se afirma ca în 
anul 2050 vor exista peste 300 de state. 

La 21 octombrie 1991, au fost remise 
agenţiilor de presă [From The Desk of Dan Andersen 
P.O. Box 1971, Los Angeles CA 90078] ―Declaraţia 
de Independenţă a Republicii Transilvania‖, cu 
capitala la Cluj, şi decupajul viitorului nou stat din 
harta României. 

Presa din România, care a observat 
declaraţia, a tratat gestul ca inepţie a unui excentric, 
Dan Andersen-Voda, care semnase documentul în 
calitate de ―Preşedinte interimar în exil al Republicii 
Transilvania‖. 

Urmează apoi publicarea unei ample lucrări 
de anticipaţie ―Future Wars‖ [―Războaiele viitoare‖], 
în care autorul, Trevor Nevitt Dupuy (Mai 3, 1916 – 
Junie 5, 1995, colonel al U.S. Army în retragere, 
considerat un geniu militar), detalia şi scenariul 
războiului pentru Transilvania. 

 

 
 
Desigur, în astfel de simulări încap şi multe 

fantezii… Şi, totuşi, iată că nu mai demult decât în 
zilele din urmă, un studiu publicat la Belgrad 
sugerează că (…) Ungaria s-ar putea extinde cu 
Transilvania românească şi partea de nord a 
Banatului din Serbia. 

În compensaţie pentru teritoriul pierdut în 
favoarea Ungariei, România ar putea obţine 
reîntregirea Moldovei, dar fără Transnistria şi 
judeţele date de Stalin Ucrainei. 
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Aproape concomitent, de la Budapesta, 
dintr-o sursă ―gri‖ ni se dă de ştire: ―Chiar şi CIA 
consideră necesară abrogarea dictaturii teroriste de 
la Trianon‖. În susţinerea aserţiunii, se dă ca 
argument că CIA, GRU şi un Institut de Cercetare 
au întocmit o hartă a Europei în anul 2035, potrivit 
căreia Ungaria va alipi o parte a Transilvaniei şi 
Voivodina. 

În comentariul la hartă se spune că ―(…) vor 
aparţine din nou Ungariei teritoriile din România, 
unde românii sunt în majoritate, în schimb Tinutul 
Secuiesc rămâne parte a României. (…) România se 
poate consola cu Republica Moldova‖. 

O necesară paranteză. Entuziasmul inţial al 
unioniştilor de la Chişinău a fost bine temperat de la 
Budapesta, Mircea Snegur fiind convins să nu se 
grăbească, deoarece viitorul statului unitar român 
este sub semnul unei dezmembrări, context în care 
se vor desface şi reface ţinuturile istorice pe criteriile 
regionalizărilor transfrontaliere şi a cedărilor de 
suveranitate. 
 

 
 
„României i se pregăteşte un nou dictat de la 
Viena”. 

Concomitent cu deteriorarea relaţiilor 
―româno – române‖ dintre Bucureşti şi Chişinău, a 
fost repusă pe tapet şi revigorata doctrină 
academicianului A. Lazarev, privind ―poporaţia 
moldovenească trăitoare în cadrul Rusiei‖, dinainte 
de octombrie 1917, ca ―naţiune burgheză de sine 
stătătoare‖. 

Iată ce afirma A. Lazarev în 1984: ―În urma 
intervenţioniştilor străini în Moldova şi cotropirii 
forţate a Basarabiei sovietice de către România 
regală, naţiunea burgheză moldovenească (…) a fost 

fărâmiţată şi marea ei majoritate se trezi în condiţiile 
unei crunte asupriri sociale şi naţionale străine; 
cealaltă parte, cea mică a naţiunii, din raioanele de pe 
malul stâng al Nistrului se află sub asuprirea 
intervenţioniştilor germane-austrieci şi albgardiştilor 
(…). 

După februarie 1920, pe malul stâng al 
Nistrului a continuat procesul de formare a naţiunii 
socialiste moldoveneşti‖. Ulterior, afirmă A. 
Lazarev, ―procesul de constituire a poporului 
moldovenesc într-o nouă comunitate etnico-sociala, 
naţiunea socialistă, s-a încheiat în prima jumătate a 
anilor 1950―. 

Dar iată şi ce spune ―Vocea Rusiei‖ azi, la 
aproape trei decenii după A. Lazarev: „României i se 

pregătește un nou dictat de la Viena‖. Unui oarecare 
Andrei Safonov, ―obscur analist transnistrean‖, i-a 
venit, aşa din senin, ideea să lanseze în spaţiul 
comunicării publice concluzia ameninţătoare: ―A 
venit momentul ca România să dispară de pe harta 
lumii!‖ 

―Vocea Rusiei‖ arată că Andrei Safonov, în 
opinia căruia distrugerea României ar fi o cauză 
nobilă, ―nu reprezintă nici măcar tangenţial vreo 
forţă politică importantă din Transnistria, Ucraina 

sau Rusia, dar problema atinsă este reală și are 
legătură cu Uniunea Europeană‖ (s.n.). Potrivit 
sursei citate, ―există semne că se încearcă o 
diversiune similară cu cea din 1989, când s-a încercat 
insistent inocularea ideii aberante că Moscova ar fi 
vinovată de acele evenimente (…)‖. 

Ce ameninţare ne devoalează ―Vocea 
Rusiei‖? Pentru România, ―(…) anul 2013 va fi unul 
deosebit de greu, mai ales în contextul geopolitic în 
care s-a înscris Uniunea Europeana‖, când ―pare să 
fie decisă distrugerea statelor naţionale şi 
transformarea Uniunii Europene într-o «federaţie de 
regiuni», astfel încât elitele naţionale să nu mai poată 
opune rezistenţă centrului decizional aflat undeva pe 
axa Bruxelles – Berlin‖. 

Că ni se pregăteşte ceva este dincolo de 
evidenţe. Deja dictatul, sufocant pentru demnitatea 
naţională, al unor interese economice străine cu 
identitatea incertă, face şi desface jocurile politice în 
România, cheamă la ordine, rând pe rând, 
Parlamentul, Preşedinţia Republicii, Guvernul, 
Justiţia, Presa, Agenţiile Speciale… 



6 

www.cetateaculturala.wordpress.com 

În tot acest timp, noi nu putem să nu 
observăm semnele prevestitoare de vremuri grele 
care vin din est. Acolo sunt lansate cu obstinaţia şi 
perseverenţa picăturii chinezeşti, tezele unei doctrine 
a ―românismului agresiv‖. Iată câteva 
exemple: 07.10.2010 – Agenţia de ştiri: ―Regnum‖ 
(Rusia) : ―(…) Este necesar un bloc antiromânesc, a 
cărui politică să aibă ca obiectiv final distrugerea 
statului român şi încetarea existenţei sale în graniţele 
actuale.‖ 

România se pronunţă împotriva 
reglementării conflictului moldo-transnistrean prin 
formarea unei federaţii sau confederaţii, lăsând 
Republica Moldovenească Nistreană fără bază 
juridică pentru a se opune unei noi încercări de 
refacere a ‗României Mari‘ în graniţele din 1941-
1944. (…). Dacă nu vom opri expansionismul 
românesc pe Prut, pe Nistru va fi deja prea târziu să 
o mai facem. (…) Duşmanul trebuie bătut pe 
teritoriul lui. Iar România, la nivelul politicii ei de 
stat, este un duşman neîndoielnic pentru Republica 
Moldova şi Republica Moldovenească Nistreană. 

De aceea, este necesar un bloc antiromânesc, 
a cărui politică să aibă ca obiectiv final distrugerea 
statului român şi încetarea existenţei sale în graniţele 
actuale. Transilvania, oare, nu a fost ruptă din 
Ungaria? Oare este totul în regulă cu ruşii şi 
ucrainenii din România? Bucureştiul nu ar trebui să 
arunce cu pietre în vecini, având propria casă de 
sticlă fragilă. (…)‖ 

31.05.2011 Agenţia de ştiri: ―Regnum‖ 
(Rusia):„Dacă potaia românească va fi bolnavă, UE 
o va arunca afară, o va da pe mâna hingherilor sau, 
în cel mai bun caz, o va eutanasia‖ 

 
Deschiderea în Parlamentul European a unei 
reprezentanţe a Tinutului Secuiesc, nerecunoscut de 
Bucureşti, a fost comentată pentru Agenţia 
‗Regnum‘ (31.05.2011) de politologul şi istoricul 

transnistrean, Nikolai Babilungă: „(…) Mi se pare că 
acest fapt demonstrează, încă o dată, cât de slabă şi 
cât de instabilă este unitatea internă din unele state 
precum România. Clasa politică din această ţară nu 
ar trebui să se mai gândească, înainte de toate, la 
extinderea teritoriului spre est, pe baza Republicii 
Moldova, şi cu atât mai mult a autoproclamatei 
republici transnistrene şi Ucrainei. 

Ar trebui să se ocupe, cu adevărat, de 
consolidarea stabilităţii în propria ţară, poate chiar 
prin intermediul federalizării şi extinderii drepturilor 
şi împuternicirilor acelor teritorii, pe care România 
le-a invadat la începutul secolului XX (…)‖. 
11.09.2012 Publicaţia: ―YAM.MD‖ (Republica 
Moldova): 
 
“PATRIOŢII MOLDOVEI’: 16 SEPTEMBRIE 
POATE DEVENI O DUMINICĂ 
SÂNGEROASĂ” 
 

―Partidul ‗Patrioţii Moldovei‘ a elaborat un 
plan de contracarare a acţiunilor unioniştilor care 
pledează pentru lichidarea suveranităţii Republicii 
Moldova. Astfel, vor fi create echipe de voluntari 
pentru apărarea patrimoniului istoric al Republicii 
Moldova, va fi organizat un congres internaţional 
istoric şi un congres naţional al forţelor 
promoldoveneşti. 

De asemenea, Partidul ‗Patrioţii Moldovei‘ 
intenţionează să iniţieze un proces, la un tribunal 
internaţional, de condamnare a României pentru 
distrugerea statalităţii moldoveneşti şi genocid 
împotriva poporului Republicii Moldova. Totodată, 
reprezentanţii formaţiunii consideră că organizarea 
pe 16 septembrie în centrul Chişinăului a marşului 
unioniştilor ar putea provoca vărsări de sânge. 
‗Suntem convinşi că unioniştii au nevoie de vărsare 
de sânge pentru a demonstra că patrioţii duc un 
război agresiv şi au mers chiar până la uciderea 
unioniştilor în timpul confruntărilor. 
 
După aceste vărsări de sânge, Guvernul nostru se va 
adresa celui român cu solicitarea de a introduce forţe 
pentru a aplana conflictul. Guvernul nostru 
antipopular are toate înţelegerile necesare cu partea 
română privind apărarea comună a statalităţii şi 
intervenţia în caz de tulburări în masă şi răscoale. 
Insă, ştim prea bine că aici vor veni nu trupele 
române, dar cele ale NATO, iar americanii vor face 

http://yam.md/
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regula, la fel cum o fac acum în Siria‘, a declarat 
vicepreşedintele Partidului ‗Patrioţii Moldovei‘, 
Alexandr Dobrea.‖ 
12.01.2013 Publicaţia: ―YAM.MD‖ (Republica 
Moldova) si Adevarul.md : 
 
” Distrugerea României este o cauză nobilă” 
 
           ―Andrei Safonov, analist politic de la 
Tiraspol şi fost deputat în Parlamentul Republicii 
Moldova, susţine într-un comentariu pe site-ul 
‗nr2.ru‘ că a venit momentul potrivit pentru 
dezmembrarea României. ‗Faptul că la 13-14 
ianuarie la Cernăuţi va avea loc o întâlnire a 
miniştrilor de externe ai Ucrainei şi Rusiei – Leonid 
Kozhar şi Serghei Lavrov – nu este întâmplător. 

România are pretenţii pentru nordul 
Bucovinei. Aşa că pe lângă reglementarea 
transnistreană nu este exclus că Moscova şi Kievul 
vor discuta şi despre coordonarea eforturilor de 
luptă contra expansionismului românesc‘, afirmă 
politologul de la Tiraspol. 

Acesta susţine că a trecut timpul paşilor 
mărunţi. ‗Chiar dacă Rusia şi Ucraina îşi vor unifica 
eforturile contra urmaşilor lui Ion Antonescu, 
aceasta nu va da niciun rezultat‘. Aceasta pentru că 
România are o diplomaţie foarte profesionistă şi 
aliaţi puternici în persoana U.E., S.U.A. şi N.A.T.O. 
‗Trebuie să spunem deschis: singurul mod de a 
scăpa odată şi pentru totdeauna de pericolul 
românesc – aceasta este încetarea existenţei statului 
român şi dispariţia sa de pe harta politică a lumii‘, 
declară Safonov. ― (…)Pentru ‗această cauză nobilă‘ 
ar trebui să-şi unească eforturile toate statele care au 
de suferit de pe urma Bucureştiului – Rusia, Ucraina, 
Serbia, Ungaria, Bulgaria şi Republica Moldova. 
Safonov descrie pe scurt şi modul cum poate fi 
distrus statului roman: Moldova de peste Prut ar 
putea fi stat separat sau să se unească cu Republica 
Moldova, dar fără Transnistria. Ucraina ar urma să-
şi extindă teritoriul încorporând regiunile unde 
locuiesc ucraineni, iar Moscova ar putea institui un 
patronaj asupra minorităţii ruse din România. 

Ungaria are tot dreptul de a prelua 
‗pământurile istorice‘, adică Transilvania, iar Bulgaria 
o parte din Dobrogea. 

Astfel se creează premise pentru restabilirea 
Valahiei, care poate chiar reveni la monarhie (…) 
astfel România din vânător se transformă în vânat şi 

doar dispariţia de pe harta lumii a României este 
singura soluţie pentru o viaţă mai liniştită în 
regiune.‖ 

In loc de concluzie al acestui remember 
necesar, care înlatură orice îndoială că scenariul 
geopolitic la care ne referim ar fi lipsit de o bază cât 
se poate de reală, fac un rapel şi la unul dintre 
avertismentele istorice ale preşedintelui Federaţiei 
Ruse, Vladimir Putin. 

Vorbind despre Kosovo, la cel de al 20-lea 
summit Rusia-Uniunea Europeana de la Lisabona, 
din anul 2007, liderul de la Kremlin a făcut aluzie la 
posibilitatea revendicării Transilvaniei şi Dobrogei 
de către Ungaria şi Bulgaria. La numai o zi după ce 
România a fost menţionată de preşedintele SUA, 
George W. Bush, drept unul din statele aflate în 
ţinta Iranului, Vladimir Putin a menţionat ţara 
noastră pe lista ţărilor europene care se confruntă cu 
provocări de natură separatistă.  

Reiterând poziţia Moscovei în cazul Kosovo, 
liderul rus le-a sugerat omologilor europeni o 
abordare mai flexibilă, în spiritul dreptului 
internaţional, făcând trimitere la problema bască din 
Spania, respectiv la cea flamandă din Belgia şi, nu în 
ultimul rând, la ―potenţiala problemă‖ a maghiarilor 
şi bulgarilor din România. Practic, Putin a făcut o 
aluzie directă la posibilitatea fragmentării României, 
prin eventualele revendicări ale Transilvaniei şi 
Dobrogei. 
 
NOTA : Generalul (r) Aurel I. Rogojan a fost şef de 
cabinet al şefului DSS – gen. Iulian Vlad – şi apoi 
strateg în SRI al integrării cu serviciile statelor 
NATO şi UE. 
Surse:   Foaia Transilvană si  certitudinea.ro 
 

http://yam.md/
http://nr2.ru/
http://www.ftr.ro/exista-si-mize-secrete-ale-regionalizarii-romaniei-scenarii-si-perspective-geopolitice-63704.php
http://www.certitudinea.ro/articole/europa-nostra/view/mizele-secrete-ale-regionalizarii-romaniei-dizlocarea-transilvaniei-doctrina-romanismului-agresiv-promovat-de-politica-ruso-maghiara
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Ionuţ ŢENE – PRIMA  
DEMONSTRAŢIE 
ÎMPOTRIVA ARABILOR 
DIN CLUJ-NAPOCA LA 
ÎNCEPUTUL ANILOR 80 

 
În anii 70 sau 80 regimul comunist părea etern şi 
imuabil pentru români. Sentimentul cetăţenilor era 
că Nicolae Ceauşescu va trăi o sută de ani şi 
comunismul va fi veşnic. Dincolo de această 
paradigmă imobilă, în anii 70 sau 80 au avut loc 
demonstraţii populare majore, nu neapărat împtriva 
regimului în mod direct, ci a beneficiarilor 
sistemului. 

 
Paradoxal, în epocă, studenţii arabi erau văzuţi de 
români ca profitorii regimului comunist, ca nişte 
străini protejaţi de către securitatea comunistă. Nu 
de puţine ori studenţii arabi, în special palestinieni 
erau folosiţi de către securitate în întinderea de 
capcane ideologice pentru tinerii români rebeli şi 
pasionaţi de modul de viaţă occidental. Un 
palestinian a fost folosit în 1983 de către securitatea 
din Cluj – Napoca pentru a întinde o nadă familiei 
mele şi a fi anchetată de către ofiţerii de securitate. 

Adrian Păunescu  mi-a dat părinții pe mâna 

securității comuniste, la începutul anilor 80. Atunci 

mama mea și bunicul au scris o scrisoare anonimă 
poetului Adrian Păunescu pe care i-au trimis-o prin 

poștă la revista Flacăra din București, unde era 

redactor șef. În scrisoare părinții mei criticau cultul 

deșănțat al personalității lui Ceaușescu în revista 

Flacăra și sărăcia în care trăiau românii și clujenii, 
care stăteau să cumpere, pe cartele, o noapte 
întreagă la coadă, la magazinul Union sau Minerva 

din cartierul Mănăștur pentru a putea procura un 
litru de lapte, unul de ulei, un Kilogram de făină sau 
un borcan de smântînă. La pâine se forma coada la 

trei dimineața. 
 

Un an de zile i-a căutat securitatea comunistă pe 
autorii anonimei până ce într-o zi, printr-o capcană 

întânsă, în cel mai pur stil securistic, au reușit să-i 

identifice pe bunicul și mama ca autori ai anonimei. 
Securitatea a trimis un student palestinian care a 
auzit că familia mea închiriază o cameră pentru 
studenţi străini. Familia l-a refuzat şi a spus că a fost 

informat greşit. A doua zi a venit sectoristul Dutcă 
de la Miliţie, care a spus că a auzit că familia Ţene 
închiriază camere la studenţi străini. A recunoscut că 
este un zvon şi mi-a pus părinţii să semneze 
declaraţii. Pe baza grafologiei părinţilor Securitatea a 
identificat autorii scrisorii anticeauşiste şi s-au 
prezentat a doua zi pe str. Ion Meşter din cartierul 

Mănăştur. Am fost șocat, ca și copil, cum au sosit 

Daciile negre ale securității, cu agenți în costume 

negre și pistoalele la vederee, str. Ion Meșter din 

cartierul Mănăștur, unde locuiam. În fața mea au 

fost ridicați părinții de acasă și duși în trombă la 
Securitatea de pe str. Traian. Am mai rămas acasă 

doar eu, fratele și bunica speriați și plângând. 
 

După anchete grele, părinții au fost eliberați și 

amenințați de către securiști cu uciderea copiilor, 

adică a mea și a fratelui, dacă se mai ridică vreodată 

împotriva regimului ceaușist. De atunci, atât părinții 
cât și eu l-am acuzat pe poetul Păunescu că a dat 

scrisoarea anonimă pe mâna securiștilor și familia a 

suferit mult și persecuții ulterioare. Mama a fost 

dată afară de la serviciu, rămânând pe drumuri, deși 

atunci nu exista șomaj și era interzis să nu ai 
serviciu. Pe acest fond represiv clujenii îi urau pe 
arabi pentru că aceştia aveau dreptul să deţină dolari 
şi aveau acces la magazinele de tip „Shop‖ sau 
„Consignaţia‖, în care puteau cumpăra alimente şi 
produse occidentale în ciuda românilor care stăteau 
la coadă pentru orice aliment sau produs românesc 
de proastă calitate. Mai mult, studenţii arabi erau 
curtaţi de tinerele românce din familii sărace şi nu 
numai, care se dăruiau să facă sex cu ei pentru un 
ciorap de nylon, un săpun de lux sau o sticlă de 
whiskey spre frustrarea multor tineri din cartierele 
Clujului. 

 
Eram copil şi ţin minte că numeroşi elevi fugeau de 
la şcoală şi mergeau în căminele Observator, unde 
locuiau studenţii arabi şi cerşeau sau căutau în iarbă 
gume de mestecat, sticle de suc de portocale sau 
ciocolate chinezeşti. Pe acest fond, în anul 1983 a 
avut loc o mare demonstraţie a mănăşturenilor 
împotriva studenţilor arabi. După amiază un grup de 
studenţi arabi au oprit două maşini Mercedes albe cu 
nr. 12 - CJ, cum erau înmatriculate maşinile 
studenţilor străini  în epocă, lângă magazinul Union 
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din cartierul Mănăştur. Au coborât circa şapte 
studenţi arabi şi s-au dat la câteva fete care se 
plimbau pe trotuar în faţa unei cofetării. Un tânăr 
cunoscut al fetelor a sărit să le apere, dar a fost bătut 
măr de către studenţii arabi. 

 

 
 
În câteva momente un grup de tineri şi studenţi din 
Mănăştur care au văzut incidentul au intervenit 
ieşind o încăierare zdravănă. Arabii s-au refugiat în 
maşini şi au demarat în trombă înspre căminele 
Observator. Au dat semnalul de alarmă şi câţiva zeci 
de studenţi arabi au coborât din cartierul Zorilor în 
Mănăştur. Între timp studenţii mănăştureni sprijiniţi 
de bandele de cartier conduse de Carioca Roşie, din 
zona Flora sau Arabu din Mănăştur III, înarmaţi cu 
luceaguri cu lanţuri, cuţite şi robinete. A ieşit o 
bătaie generală cu arabii, care a blocat circulaţia 
dinspre Mănătur spre centru. Arabii au fost bătuţi cu 
sete de tinerii mănăştureni, oarecum frustraţi de 
fetele seduse de arabi şi nervoşi pe regimul comunist 
că le permitea studenţilor străini să aibă acces la 
valută şi produse occidentale. Arabii au scăpat plini 
de sânge şi au rupt-o la fugă. Într-o oră circa 5000 
de mănăştureni au blocat şoseau din faţa 
magazinului Union strigând: „Afară cu arabii din 
ţară!‖ 
 

Deşi era o manifestaţie etnică împotriva 
studenţilor arabi, mănăşturenii îşi vărsau supărarea 
indirect şi pe regimul comunist, care le crea 
studenţilor străini condiţii de trai superioare şi acces 
la produse occidentale, de care românii erau privaţi. 
Să nu uităm că alimentele erau atunci pe cartelă şi se 
obţineau după ore de stat la coadă. Atunci, am văzut 
personal cum Miliţia Cluj a intervenit cu autoturisme 

Dacia cu megafoane, TAB-uri cu furtune cu apă şi 
miliţieni  călări. Demonstraţia mănăşturenilor a 
durat vreo trei ore. Într-un final mănăştruenii au 
început să se retragă spre apartamentele lor, 
rămânând numai pâlcuri de studenţi şi tineri din 
bandele de cartier care înjurau cu gura mare pe 
studenţii arabi, dar între ei îl suduiau şi pe Nicolae 
Ceauşescu, că le-a dat străinilor mai multe drepturi 
decât tinerilor români. 

 
Putem considera marea demonstraţie a tinerilor 
mănăştureni din 1983, nu neapărat o demonstraţie 
împotriva arabilor, ci şi indirect împotriva regimului 
comunist, care a creat  facilităţi şi favoruri 
studenţilor străini faţă de majoritatea românească 
sărăcită şi controlată de dictatura comunistă. 
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dr. Adrian BOTEZ – ADEVĂRAŢII  
REPETENŢI, DE LA BACALAUREATUL 
2013 

 
Scriu aceste rânduri, în urma experienţei năucitoare, 
a unei emisiuni (din ciclul Jocuri de putere), de la 
Realitatea TV, moderată de dl Răzvan Bogdan 
(de la ora 23, 7 iulie 2013-până la ora 0, 25, pe 8 iulie 
2013). Invitaţi: dnii miniştri Remus Pricopie 
(ministerul Educaţiei şi Învăţământului) – ―în carne 
şi oase‖ -  şi Radu Stroe (ministrul de Interne) - 
telefonic. 

Evident, subiectul 
discuţiei, la care ar 
fi trebuit să 
participe (prin 
comunicarea, în 

formulare 
personală, a 
întrebărilor pe care, 
noi toţi, ni le 

punem, legate de  un episode, bizar şi revoltător, 
al Istoriei Învăţământului Românesc, petrecut 
în aceste zile!)… şi jurnalistele Realităţii TV, 
implicate în strângerea şi prezentarea/comentarea de 
informaţii, despre evenimentele abuzive (în toate 
sensurile!), de la Liceul Teoretic ―Dimitrie 
Bolintineanu‖ - Bucureşti: Emma Zeicescu, 
Andra Miron, Mariana Mititelu etc.: ―Cine este 
responsabil de teroarea (nejustificată!) 
introdusă, la bacalaureatul 2013, de organele 
statului românesc, sub pretextul unei presupuse 
fraude, la Liceul Teoretic “Dimitrie 
Bolintineanu”-Bucureşti?!‖ 

Dar n-au prea apucat să zică ceva, nici 
bietele doamne, nici moderatorul emisiunii… – 
pentru că le-au luat (tuturor!) ―maul‖ cei doi 
invitaţi, cu o aroganţă de o găunoşenie inimaginabilă 
şi cu o obrăznicie şi demagogie perfect mârlăneşti şi 
revoltătoare!!! 

Dl ministru Remus Pricopie (care, vineri, 5 
iulie 2013, când au fost ―umflaţi‖ – FĂRĂ 
NICIUN MANDAT! - , în autocarele Poliţei 
Române, cca 150 de elevi, de la Liceul Teoretic 
―Dimitrie Bolintineanu‖, şi duşi la…‖despărţire‖! 
- n-a bleştit o vorbă, a tăcut ca…‖Ignătescu‖ în 
păpuşoi, lăsându-l pe premierul Naumovici să se 
lanseze, elocvent şi ―energico-sugestivo-salvator‖, 

adică ―amiciţind‖, ―pe sticlă‖, cu ―boborul‖ 
român şi ai săi vlăstari… - cum afirmase, cu vreo 
două ore înainte, şi Dalai Lama al presei româneşti, 
dl. C.T. Popescu!) a ţinut să precizeze, încă dintru 
început (redau afirmaţia în spiritul ei!), că domnia sa 
nu putea să se implice în nişte fleacuri, ca acţiunea 
―Curat violare de…constituţie, dar umflaţi-i!‖ 
(pe elevi, părinţi, profesori…), pentru că domnia sa 
are nevoie să vadă (şi acum îl citez, ―în literă‖, pe 
constipatul domn ministru Remus Pricopie!): “tot 
fenomenul, din perspectivă‖, iar nu personalizat, 
la nivelul unui nenorocit de liceu şi al unor 
insignifianţi elevi-absolvenţi de liceu… 

Tovarăşe Remus Pricopie, îmi cer scuze 
pentru paralela, cam grosieră, pe care o voi face mai 
jos, dar, din încruntăturile constipate ale domniei 
voastre şi din tutuielile, cu totul deplasate, adresate 
moderatorului şi jurnaliştilor din platoul Realităţii 
TV – ―Andra-Wanda- Emma-Tema… Răzvane 
…‖  - în definitiv, nu pe aceste/acest doamne/ 
domn le/îl tutuiaţi, de fapt - ci pe noi, ―boborul‖, 
ale/ai căror purtătoare/purtători de cuvânt sunt 
domniile lor, jurnalistele/jurnaliştii - …iar eu, unul, 
care am aproape 60 de ani, nu mă las tutuit de un 
mucos…(ca să nu mai punem la socoteală 
agramatismele, de tot grave, ale domniei voastre, 
tovarăşe Remus Pricopie, ministru al Educaţiei şi 
Învăţământului, cică… - agramatisme produse, de 
tovărăşia voastră, tot ―pe sticlă‖! – vorba ceea, 
―faţă cu tot boborul‖! - … dar, ce-i mai grav: faţă 
cu toţi elevii români, din România! – Românie 
unde, prin nu ştiu ce accident! – categoric 
nefericit accident, pentru toate părţile implicate… 
- aţi ajuns ministru!), n-am putut deduce că sunteţi 
în posesia unui IQ ―brilliant‖…Aşa că, iată ce 
doream/doresc să vă comunic, oarecum metaforic 
(dar cu direcţie semantică, de rost şi aplicare, extrem 
de precisă!) – …şi chiar împlinesc, acum, acest lucru! 
- trecând peste orice fariseică pudibonderie, spre a 
mă face priceput, până şi de către unul ca domnia 
voastră: să ne închipuim că un bărbat se află în pat 
cu o femeie care a auzit glasul Zburătorului…în 
Sahara aşternutului a avut loc, probabil, etapa 
preludiului… şi, în aceste fierbinţi momente 
(―delegate‖, cu energie extrem-vitalistă, de către 
femeia aşteptătoare!), momente şi femeie cerând (în 
sfârşit!) un răspuns imediat (ba chiar imperativ!) şi 
inspirat, la chemările amorului… – ei bine, bărbatul 
respectiv s-ar trezi (subliniez, din nou: în aceste 



11 

www.cetateaculturala.wordpress.com 

momente extrem de delicate!) să glăsuiască aşa, 
către cea chinuită de aşteptare: ―Eu nu  pot privi 
femeia, draga mea, ca pe un caz particular, 
neînsemnat prin izolarea sa meschină, nu pot 
privi femeia decât ca pe un fenomen complex, 
analizabil la rece, din perspectiva eternităţii…‖ 

Eu nu cred că respectivul bărbat ar mai avea 
vreme să-şi continue logoreea lui insipidă şi laşă 
(mascând, de fapt, o impotenţă penibilă, dar 
insolent-bombastică…) – ci s-ar trezi (din partea 
femeii ―particularizate”, alături de el, în patul 
supraîncălzit ―zburătoristic‖…, din partea celei 
aflate ―înafara fenomenului de perspectivă‖ …) 
cu o finalizare extrem de rapidă, conţinând două 
ipotetice soluţii de exprimare: 

1 - fie cu o pereche de palme, fie cu 
2 -nişte şuturi ―in posteriorem‖, care l-ar 

―implementa‖, meteoric, în zona… ―extra-
uşistică/huşistică/uşernică‖! 

Poate, chiar, s-ar alege cu aplicarea  ambelor 
forme ―expresivo-executivo-soluţioniste‖… 

E cazul, ―domnule tovarăş‖ Remus 
Pricopie, să nu mai mestecaţi (vorba bravului soldat  
Švejk, al lui Jaroslav Hašek)―kaktuşi‖ – şi să (vă) 
alegeţi una dintre cele două ―soluţii de exprimare 
aplicativă‖, expuse mai sus (poate pe 
ambele!)…spre a degaja Ministerul Educaţiei de încă 
un impostor (soluţia este aplicabilă şi în cazul 
―domnului tovarăş‖ Radu Stroe, a cărui 
constipaţie răguşită nu poate masca incompetenţa 
vădită şi obedienţa partinică scârboasă!).. Din 
punctul meu de vedere, de om care a îmbătrânit, 
cunoscând ambele sisteme de învăţământ (şi pe cel 
ceauşist, care oferea incomparabil mai multe şanse 
tinerilor absolvenţi de liceu, decât cel de azi… - şi pe 
cel postdecembrist, care demolează, an de an şi 
partid cu partid, ministru cu ministru! -  tot ce se 
clădise, în materie de educaţie şi instrucţie, înainte de 
1989!), acest minister nu a avut parte, în ultimii 23 
de ani, decât de papagali, pe post de ―responsabili 
cu educaţia şi învăţământul românesc‖. 

 
Până când nu veţi re-înfiinţa (într-o ţară re-

întoarsă, azi, din păcate, într-o formă sau alta, prin 
preajma analfabetismului de început de veac 
XX!) examenele de intrare la facultăţi, presiunea 
(exagerată, cu totul nefirească!) pusă pe bacalaureat 
va genera, mereu, corupţie sau tentative de corupţie, 
din toate părţile. Părinţii, disperaţi de situaţia social-

economică, tot mai precară, a României (şi, deci, în 
mod potenţial, o situaţie, într-un viitor apropiat, 
teribil de tulbure - şi a odraslelor lor!), se pretează 
la o complicitate greaţoasă (dar nu 
incomprehensibilă!), cu unele cadre didactice. 
Evident, odraslele cu pricina (cu morala schimbată 
de ―modernismul vremilor capitaliste‖!) – 
―achiesează‖, cu indiferenţă tembelă,  
la…imoralismul/amoralismul propus de părinţi 
(şi de şcoală, de tot mai multe/dese  ori!). Cadrele 
didactice autentice (de obicei, şi mai în vârstă!) nu 
se expun, la fel de mult, la corupţie, precum cele 
tinere (care sunt exasperate că nu-şi pot plăti 
întreţinerea, gazul, lumina, băncile, apa-
gunoiul…mâncarea şi îmbrăcămintea onorabilă, 
dintr-un salariu de batjocură) – dar cadrele 
didactice ―dinozauri‖ sunt, fireşte (în logica 
biologică!), pe cale de dispariţie! Odată cu ele, va 
pieri, DEFINITIV,  şi profesionalismul profesoral 
(…da-da, va pieri! - într-o logică pe care tocmai 
domniile voastre, tovarăşi capitalişti, i-aţi învăţat s-o 
aplice!): misionarismul (de tip ―domnu' 
Trandafir‖!) învăţătorului şi profesorului n-a fost 
DELOC doar o poveste, în România, până nu 
demult…! -  dar va deveni o poveste (―stupidă‖!), 
catastrofal de curând, prin noua mentalitate, 
materialist-marxistă, pragmatico-elefantină, complet 
despiritualizantă, a …‖capitaliştilor‖ mafioţi de azi! 

 

 
 
Sistemul socio-economic, pe care-l creaţi în 

România, de 23 de ani (eludând, total, dimpreună cu 
―globaliştii‖ Terrei, realitatea şi Adevărul, unice, 
precum că formele vizibile-coji materiale nu sunt 
altceva decât rezultatul degradării/împietririi 
Duhului/Spiritului invizibil!), va desăvârşi 
―opera‖ de aducere la nesimţire abrutizată, a 
cadrului didactic, a părintelui şi a elevului-
studentului (care se vor afla într-o ―coabitare‖ 
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trilaterală desăvârşit amorală, ucigaş-sinucigaşă/ 
complicitate tot mai respingătoare, simbiotică, an de 
an!), în egală măsură! Iar tinerii care vor voi să-şi 
salveze inteligenţa, îşi vor pierde sufletul, îşi vor 
pierde percepţia identitară… - şi vor pleca, 
fluierând iresponsabil, pe un mapamond cu liniile 
zvelte ale specificului (pitoresc şi singurul 
vitalist!) spiritual-naţional, tot mai şterse, cu 
identităţile spirituale, culturale, cultuale etc. tot 
mai indiferente. Adică, se vor complăcea, într-o 
falsă existenţă, tot mai profund dezumanizaţi! 

 
Dar să lăsăm măştile jos: VOI, politicieni din 

orişice ―taraf‖, VOI, tovarăşi stalinisto-bolşevici, 
internaţionaliştilor în blăni de ―liberalism‖ (de fapt, 
de libertinism ipocrito-sinucigaşo-criminal!), 
VREŢI, ŞI CREAŢI, ŞI SUSŢINEŢI/ 
ÎNCURAJAŢI (cu toată convingerea asasină, de 
care sunteţi în stare!) ASTFEL DE SISTEM 
GENOCIDIC ŞI TERRACIDIC! - VOI, tovarăşi 
stalinisto-bolşevici (vampiri ―mondialişti‖ şi 
―europenişti‖, deghizaţi în români!), vă doriţi astfel 
de fantoşe fără conştiinţă. Aşa că, ori vă daţi la o 
parte şi, măcar, vă spălaţi pe mâini, la modul pilatic 
(adică: măcar neparticipând, activ şi zelos, la terestra 
crimă, dacă nu sunteţi în stare s-o opriţi!), ori… 
tăceţi naibii, din gurile voastre de flaşnete infecte!!! 

Nu suntem idioţii voştri! Cel puţin, încă nu 
toţi… 
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Miron SCOROBETE – O  BISERICĂ UNICAT 

 
Biserica din 
Densuş este 
un unicat la 

scară 
planetară. Este 
cea mai veche 
biserică în care 
se slujeşte 
neîntrerupt de 
2000 de ani. 
Ridicată între 
102 şi 105 de 
către generalul 

Longinus 
Maximus, guvernatorul Daciei cucerite în primul 
război, iniţial mausoleu, apoi templu păgân, cândva, 
după  legalizarea creştinismului, a fost transformată 
în lăcaş de cult creştin. Cândva, dar nu mult după, 
pentru că adepţi ai lui Hristos se întâlneau şi între 
legionarii şi coloniştii romani, mulţi venind din Asia 
Mică masiv creştinată, şi între băştinaşii botezaţi de 
Sfântul Andrei şi urmaşii săi. Aceste comunităţi de 
cum luau cunoştinţă una de cealaltă suspendau 
starea de ostilitate dintre învingători şi învinşi, dintre 
stăpâni şi sclavi, şi puneau în acţiune sentimentul de 
frăţietate, element esenţial ce a facilitat sinteza daco-
romană. Ei împlineau cu sfinţenie cerinţa Noului 
Testament: „Nu vă minţiţi unul pe altul,  fiindcă v’aţi 
dezbrăcat de omul cel vechi, dimpreună cu faptele lui, şi v’aţi 
îmbrăcat în cel nou, care se înnoieşte, spre deplină cunoştinţă, 
după chipul Celui ce l-a zidit, unde nu mai este elin şi iudeu, 
tăiere împrejur şi netăiere împrejur, barbar, scit, rob ori liber, 
ci toate şi întru toţi Hristos.” (Coloseni 3,9-11). 

De atunci, că treceau pe aici nimicitoare, 
vreme de o mie de ani, năvălirile, că se ridicau 
imperii care se dădeau stăpâne peste aceste sacre 
locuri apoi cădeau sfărâmate şi se iţeau alte imperii, 
biserica din Densuş rămânea în picioare. Se 
cutremura pământul de tropotul hoardelor 
dezlănţuite, dar oamenii, duminică de duminică, se 
duceau în bisericuţa lor, aprindeau o lumânare 
pentru cei vii şi pentru cei adormiţi şi îngenuncheau 
în faţa copilului Iisus, îmbrăcat, ca şi ei de Paşti, în 
cămaşă de in cusută frumos, ca la Densuş, de Mama. 
Aici îşi botezau pruncii, aici îşi cununau mirii, aici îi 
jeleau pe cei plecaţi. Vreme de două mii de ani! 

Neîntrerupt. 
Este de remarcat că densuşenii nu au ţinut 

să-şi înalţe o biserică mai acătării. Se văd prin sate 
adevărate catedrale, fiecare sat vrea să se fălească cu 
biserica lui. Densuşul e un sat mare, centru de 
comună. A fost reşedinţă de cneji. Dar nici cnejii 
Muşat, care şi-au durat un impunător turn de 
apărare la Răchitova, nici sătenii nu şi-au dorit o altă 
biserică. A lor e mică, de şase metri pe şase, iar 
spaţiul acesta e şi mai înghesuit de patrulaterul 
templului roman aflat în mijloc, astfel că oamenii 
participă la sfintele slujbe mai mult pe afară. Dar ei 
nu vor altă biserică. Aceasta e biserica lor. Nu e un 
muzeu, nu e un obiectiv turistic. E biserica 
parohială, vie, în care se slujeşte duminică de 
duminică, sărbătoare de sărbătoare. De două mii de 
ani! 

Unii cercetători mai sceptici plasează 
zidirea bisericii mai încoace, tot înaintea formării 
voievodatelor, „la începutul evului mediu 
românesc‖, dar nu în antichitate. Personal, aduc un 
argument irefutabil pentru originea precreştină a 
lăcaşului. 

În Ţara Haţegului, unde nedeia e la mare 
cinste şi întrece în fast Paştele şi Crăciunul, ea a fost 
„creştinată‖: a fost fixată în aceeaşi zi cu hramul 
bisericii. Astfel că aici nedeia are două componente: 
una creştină, înainte de masă când are loc slujba 
religioasă de hram, şi alta păgână, moştenită din 
vremurile antehomerice, cu petreceri dezlănţuite ce 
ţin câte trei zile, dar uneori, ca întrecerile sportive cu 
final indecis, cu prelungiri. Ion Pop Reteganul care a 
fost învăţător la Păucineşti, lângă Sarmisegetuza, 
nota data nedeilor din împrejurimi aşa cum se 
prezentau ele în secolul XIX, aşa cum, de altfel, 
există şi azi: Ştei şi Bucova – Sf. Dumitru (Sâmedru), 
Răchitova – Înălţarea Domnului (Ispas), Poieni – Sf. 
Paraschiva (Vinerea Mare)… 

Singur Densuşul face excepţie: biserica din 
Densuş este singura dintre toate bisericile creştine 
din lume care are drept hram o sărbătoare păgână. 

Hramul bisericii din Densuş e la 1 Mai. În 
această zi calendarul îl menţionează pe Sf. Prooroc 
Ieremia. Numai că aici se produce o coliziune: Sf. 
Prooroc Ieremia nu e sărbătoare ci zi de lucru, scrisă 
cu negru în calendar, ceea ce contrazice cutuma de 
fixare a nedeii. Calendarul creştin nu dedică 
sărbători nici unei persoane din Vechiul Testament, 
nici unui patriarh ca Avraam, nici unui rege ca 
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David şi nici unui prooroc (cu o singură excepţie: Sf. 
Ilie), aşadar nici lui Ieremia. Cum putem deci explica 
enigma nedeii-hram de la Densuş? 

Într‘un singur mod. Aici cutuma s‘a 
inversat: nu nedeia a fost adusă la data hramului 
bisericii ci hramul a trebuit să accepte data nedeii, 
chiar dacă aceasta nu e sărbătoare creştină. 

Pentru că sărbătoare e, şi încă una mare, 
luminată, numai că precreştină. La 1 Mai e 
Armindenul, praznic care în Ţara Haţegului, până pe 
vremea copilăriei mele, era încă foarte viguros. Era 
victoria verii asupra iernii, a luminii asupra 
întunericului, a vieţii asupra morţii. În seara din ajun 
mă trimiteau părinţii împreună cu fratele meu să 
aducem din crâng tulpina suplă de mesteacăn cu 
smocul de crengi de-abia înfrunzite în vârf ce se lega 
la poartă, steag ţesut nu de mână omenească ci de 
mâna lui Dumnezeu. Arborele Lumii. Creanga de 
Aur. 

Aşadar, la Densuş e limpede că biserica era 
atât de legată de „hramul‖ ei precreştin încât cel 
creştin a fost nevoit să-l accepte chiar dacă nu e scris 
cu roşu în calendar. Iar legătura aceasta de 
nedesfăcut dintre lăcaşul de cult şi o sărbătoare 
păgână dovedeşte provenienţa sigură a acestuia din 
precreştinism. 

Eu mă identific cu biserica din Densuş 
pentru că am fost botezat, nu chiar în ea ci într‘o 
fiică a ei, în biserica unui sat aparţinător comunei 
Densuş. 

Biserica din Densuş a fost zidită pe o vatră 
dacică. La ultima restaurare, făcută în aceşti ani, sub 
un stâlp roman de susţinere a turlei a fost găsit un 
ciob de vas cu inscripţia „Koson‖. 

Şi eu sunt dac. Între genele mele dacice am 
însă şi una romană. Mi se cere de unii fanatici să mă 
supun unei inginerii genetice, să-mi extirp acea genă 
romană. Nu pot. E ca şi cum bisericii din Densuş, 
cu care eu mă confund, i s-ar scoate acel stâlp de 
altar al lui Longinus. Ştiţi ce s‘ar întâmpla… 

Că eu sunt născut chiar în ziua 

ancestralului hram al bisericii din Densuş e, desigur, 

doar o întâmplare. În măsura în care întâmplările 

sunt doar întâmplări. 

 
 
 

DENSUŞ 
 
Vin peste ţară hoarde după hoarde 
şi iau ţărâna ţării în copite. 
Către pământul răscolit ce arde 
Văzduhul numai fulgere trimite. 
 
Pe coaste fumegă stupini şi vii. 
Dulăii urlă a pustiu. Mai marii-s 
plecaţi cu păsările‘n miazăzi, 
proteguiţi de oşti şi de Donaris. 
 
Cei ce-au rămas sunt una cu pământul. 
Nu ştii, pe stânci sunt saricile lor 
sau, ruginiţi, lichenii rupţi de vântul 
deprins şi el a fi năvălitor. 
 
Uzi de torenţi, în vaduri fără punţi, 
nu ştii pe seară, rezemaţi de fagi, 
de-s bolovanii prăvăliţi din munţi 
ori, osteniţi, eternii lor desagi. 
 
Nu-i vezi la şes, nu-i vezi nici în poiene, 
parc‘au pierit cu prunci şi cu muieri. 
Îi caută documentele europene 
şi nu răzbat nicicum de nicăieri. 
 
Sonor îi strigă toţi din cancelarii 
în toate limbile. Şi nu răspund. 
Atâta colb, incendii şi avarii 
nu ştii: îi nimicesc sau îi ascund. 
 
Nu vede nimeni cum din grosul fum 
ies nişte coarne cum ar fi de boi 
şi nişte care se pornesc la drum 
cu opinteli, alene şi greoi. 
 
Grumajii se revarsă în resteie, 
până la bucium roţile se‘ngroapă 
purtând ceva ca nişte copârşee 
cioplite‘n piatră, lucii ca de apă. 
 
Duc Ulpia Traiana care-a fost, 
ce-a mai rămas pe sub dărâmături, 
o trag cu boii mai la adăpost 
pe-o vale‘ngustă, suptă de păduri. 
 
Şi piatră iar pe piatră se aşază 
în alb ca‘ntâia zi a săptămânii. 
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Doi lei de piatră se întind de-amiază 
ca doi zăvozi blajini în uşa stânii. 
 
Adânc se rotunjeşte‘n răsărit 
ca un cuptor în care să se coacă 
rotundul pâinii fără de sfârşit 
ce‘ntru Viaţă va să se prefacă. 
 
De-acuma poate-un veac şi zece încă 
să toarne-asupra lor numai infern. 
Ei talpa casei pus-o-au pe stâncă: 
Certificatul de a fi etern. 

28-29 aprilie 1985 
 
CLOPOTNIŢA 
 
Pe un deal povârnit, şi bogat şi sărac, 
şi de spini năpădit, şi mustind de podgorii, 
străjuieşte întruna, veac după veac. 
O clopotniţă‘n roiul ninsorii. 
 
Când un viscol pornit a culca la pământ 
tot ce-i iese în drum, tot ce‘n cale aşteaptă 
face locul pustiu, dărâmând şi urlând, 
ea rămâne senină şi dreaptă. 
 
Curg puhoaiele, ruperi de nori 
bat cu trăznet şindrilele vechi 
dar când toate-au trecut o zăreşti între flori 
credincioasă prelungii ei veghi. 
 
I-au smuls limba la clopot neputând s-o doboare 
ca să nu mai repete graiul matern 
dar, atins de un flutur, de o stea, de o boare, 
el cuvântă‘nainte, etern 
 
Au luat atunci clopotul şi l-au dat la topit, 
dar, minune!, mai profund şi mai clar, 
dangătul încă s‘a auzit, 
acelaşi, din piatră şi var. 
 
Numai pereţi, fără nici o podoabă, 
pe o culme de deal şi bogat şi sărac, 
ruginită de soare, mucezită de apă, 
clopotniţa bate în veac. 
 
Pot să-i facă sicriu din scânduri bătrâne, 
pot s-o pună în lanţuri, pot s-o bată în fier, 
de-ar lua şi pământul de sub ea, ea rămâne 

răstignită de-a dreptul pe cer. 
18-19 aprilie 1988 
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IN MEMORIAM CRIŞAN MIRCIOIU     
(1913-2010) 

 

 
 
 

Prof. dr. Dumitru PROTASE 

Membru de onoare al Academiei 
Române 
Rectorul Universităţii Populare 
Cluj-Napoca3 
 
 
 
 

 
Anul acesta, la 20 iulie, se împlinesc o sută de ani de 
la naşterea celui care a fost o personalitate 
remarcabilă a urbei noastre şi a neamului din care el 
a făcut parte, repurtatul profesor universitar şi 
eminentul chirurg al medicini clujene, Crişan 
Mircioiu. Dacă în primăvara anului 2010 nu ar fi 
trecut în cele veşnice, şi astăzi ne-am bucura să fie 
printre noi, ca centenar, plin de superioare idei şi 
importante realizări în domeniul profesional, al 
ştiinţei şi culturii naţionale. 

Nu puţine şi demne de relevat se dovedesc a 
fi lucrurile de seamă pe care le-a înfăptuit profesorul 

                                                                 
3 Luni, 22 iulie a.c., cu începere de la ora 17.00, în sala 

Transilvania (etaj I) a Casei de cultură a studenților (actualul 

sediu al Casei de cultură a municipiului Cluj-Napoca), Piața 
Lucian Blaga nr. 1-3, a avut loc, în cadrul ciclului de 

manifestări Mari personalități ale Cetății, evocarea 

Profesorul Crișan MIRCIOIU, la împlinirea a 100 de ani 

de la naștere. 

Mircioiu, evenimentele de interes naţional la care a 
participat, importantele sectoare ale vieţii medicale, 
sociale şi culturale ale societăţii româneşti. Eminent 
profesor de chirurgie la Clinica I a Universităţii de 
Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-
Napoca, membru emerit al Academiei de Ştiinţe 
Medicale, rector al Universităţii Populare Cluj-
Napoca, preşedinte al Astrei clujene şi al uniunii 
culturale Cluj a Vetrei Româneşti, veteran de război, 
iată numai câteva din meritele, funcţiile profesional-
ştiinţifice şi însărcinările onorabile la care s-ar mai 
putea adăuga încă multe altele. 

Numeroase sunt congresele şi reuniunile 
ştiinţifice, naţionale şi internaţionale la care a 
participat cu valoroase comunicări de specialitate 
(Bucureşti, Cluj-Napoca, Viena, Berlin, Istanbul, 
Moscova, Atlanta, Atena, Strasbourg), aducâd 
notabile contribuţii ştiinţifice în domeniu, 
reprezentând totodată nevelul cunoştinţelor şi 
preocupărilor medicale din ţară. 

Activitatea ştiiţifică şi publicistică este 
deosebit de vastă. Ea se concretizează în câteva sute 
de lucrări ştiinţifice, note, comunicări publicate sau 
prezentate în ţară şi străinătate, monografii, volume 
medico-culturale, cursuri pentru studenţii 
medicinişti, studii şi articole în reviste de specialitate 
sau de cultură. Ca urmare a valorii şi activităţii 
profesionale şi cultural-ştiinţifice generale, s-a 
bucurat de obţinerea mai multor premii şi diplome 
de excelenţă, de onorantul Doctor Honoris Causa 
decernat de universităţile din Oradea, Constanţa, 
Târgu Mureş, Arad, dar mai ales de decoraţiile 
Steaua României, Coroana României, Crucea „Regina 
Maria”, Crucea Veteranului de Război, acordate 
pentru merite deosebite din partea statului român. 
La acestea se mai adaugă şi titlurile de „Senior al 
Cetăţii”, „Cetăţean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” 
şi al oraşelor Sălişte (jud. Sibiu) şi Câmpina, precum 
şi onoarea de a fi fost membru al renumitelor 
societăţi de medicină din Bruxelles (Belgia), Davos 
(Elveţia), Insbruck (Austria). 

Se poate spune fără ezitare că în tot ce a 
întreprins, pretutindeni unde a fost şi a lucrat, Crişan 
Mircioiu „a sfinţit locul” prin activitate de superioară 
factură, idei novatoare, iniţiative îndrăzneţe, 
orientare adecvată necesităţlor concrete ale vieţii. 

Din vremurile social-politice prin care a 
trecut şi i-a fost dat să trăiască, profesorul, maestrul 
neîntrtecut al bisturiului dătător de sănătate celor în 
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suferinţă şi bun observator al lumii în continuă 
devenire a ştiut să lase în urmă cenuşa şi să ducă 
înainte lumina vie a tot ce este pozitiv în societate şi 
spiritul uman, în necontenita înălţare spre sferele 
superioare ale existenţei. Din edificiile trecutului 
prăbuşite de vreme, bărbatul clarvăzător şi merituos 
pe care cu pietate îl comemorăm acum, a ştiut să 
aleagă coloanele de marmură şi cu optimismul său 
caracteristic a căutat să înalţe noi edificii, mai 
frumoase şi mai durabile, în peisajul şcolii medicale 
clujene şi nu mai puţin în sfera ştiinţei şi culturii 
naţionale şi europene. 

Personalitate complexă, dăruit de la natură 
cu o rară generozitate, cu un suflet mare cât o 
catedrală, încărcat cu o vastă cultură şi mare putere 
de muncă, Crişan Mircioiu a fost şi va rămâne un 
patriot luminat cu o profundă gândire şi deschidere 
europeană, activ ca un „argint viu” în toate domeniile 
în care şi-a desfăşurat activitatea timp de peste şapte 
decenii. Iar pentru urbea noastră napocensă el a fost 
o personalitate emblematică. Să îi fie ţărâna uşoară, 
memoria eternă şi binecuvântată. 
 

Prof. Dr. N. G. IONESCU – Prof. Dr. Crişan 

MIRCIOIU 

 
În vremuri senine fi înalte, ca şi in cele mici şi 

tulburi, chiar aspre fi ostile până dincolo de suportabil, 
Cetatea de omenie şi carte, de ştiinţă şi suflet românesc de 
sub Feleac, a avut mereu savanţi şi cărturari rari, care i-au 
luminat calea şi i-au întărit paşii, apropiind-o de biruinţă. 
Clujul a avut mereu asemenea spirite tutelare, care au slujit 
cu credinţă, deopotrivă ştiinţele, oamenii şi generaţiile 
acestei vetre de neam şi de ţară românească. Şi asta pentru 
că Marea Unire de la 1918 era nu doar împlinirea unei 
năzuinţi seculare, arzătoare şi înălţătoare, a românilor de 
aici şi de dincolo de munţi; era şi datoria de a continua să 
dureze o ţară modernă şi suverană, ce-şi câştigase locul 
meritat în bătrâne Europă. Au urmat de arunci decerni de 
luptă şi simţire, de crez şi lumină în destinul nostru 
mioritic, pentru înnobilarea ţării, a României Mari. 
Intelectuali de toate condiţiile şi formaţiile au pornit spre 
Cluj ca spre un pământ al făgăduinţei celei mari, saşi 
sporească împlinirile, visele şi idealurile, eu un cuvânt, 
istoria sa! In Cetatea unor uriaşe personalităţi medicale şi 
nu numai — enumerăm aici câteva: Iuliu Haţieganu, 
Papilian şi Bologa, Moga şi Goia, Iacobovici fi Ţeposu, 

Alexandru Pop fi Titu Vasiliu, Nana, Benetatto şi Fodor - 
a venit în preajma celui deal doilea război mondial, ca 
student, tânărul Crişan Mircioiu. Venea copleşit de aceşti 
magi ai ştiinţei medicale, hotărât să calce pe urmele lor. îşi 
asuma o grea, o dificilă misiune şi o nobilă răspundere: 
aceea de a nona pe marii corifei ai şcolii de medicină 
clujene. Tânărul Mircioiu n-a greşit 

Viitorul eminent chirurg, dascăl şi om dăruit 
culturii s-a născut în 1913, la Câmpina. Ambii pârinti, 
mama şi tata, se trăgeau din ciobani aflaţi în Şapte Sate, 
comuna Cematu, judeţul Braşov. Prin transhumantă ei au 
ajuns în depărtările Bărăganului, de unde au revenit apoi 
spre locurile natale. După ce urmează şcoala primari Ia 
Moreoi fi Liceul la Câmpina, Crişan Mircioiu îşi alege ca 
drum miracolul dificil al medicinii. Vina exact la vremea 
când-era în 1930-şcoala de medicină clujeană îşi trăia 
clipele sale de glorie deplină şi unică. Iată sub ce răspunsuri 
şi angajări copleşitoare îşi incepe Mircioiu truda 
universitară. Este student între 1930- 1936, iar un an mai 
târziu devine doctor în chirurgie cu teza „Calculoza 
vezicală" apreciată cu Magna cum Laudae. Urmează alte 
repere: preparator la Chirurgie I (1940-1946); asistent 
universitar (1946-1949); şef de lucrări la IMF Cluj (1949-
1962); conferenţiar universitar (1962-1970) şi profesor 
universitar (1970-1978). 

Clinica Chirurgie i-a fost a doua casă, unde s-a 
format şi afirmat ca om si dascăl, ca medic. Căsătoria lui cu 
neam, fiica marelui patriot şi savant Onisifor Ohibu 1-a 
aşezat definitiv între elitele ştiinţei şi culturii ardelene, alături 
de care a trudit necontenit şi neostenit pentru şcoala ce l-a 
ridicat la demnităţi de onoare, pentru cetate, pentru colegi 
şi pentru bolnavi. A avut bucuria de a urma înaintaşi, 
maeştri şi dascăli de la oare a învăţat şi păstrat cultul pentru 
pagina scrisă (de carte, tratat, de revistă ştiinţifică, de ziar 
sau de cultură), pentru lumina de aur a ştiinţei, pentru 
preţuirea cărţii şi vieţii. Şcoala de medicali clujeană 1-a 
adoptat ca pe un ilustru fi de nădejde fiu. Activitatea sa 
ştiinţifică se concretizează într-un număr de peste 900 
lucrări ştiinţifice comunicate şi publicate in diverse reviste 
de specialitate din ţară şi străinătate. 

O atenţie deosebita a acordat problemelor 
de chirurgie de urgenţă - abdomenul acut—pe care 
s-a străduit sfi-1 aducă în atenţia studenţilor şi 
medicilor tineri cape una dintre cele mai importante 
probleme ale medicinei de urgenţă. 

A participat activ la toate congresele 
naţionale precum şi la multe din străinătate (Viena, 
Istambul, Atena, San Remo, Strasburg, Barcelona, 
Atlanta şi altele). 
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A fost membru a multor societăţi savante 
naţionale şi internaţionale. Este posesorul unor înalte 
titluri printre care cel de membru emerit al 
Academiei de Ştiinţe Medicale, Cetăţean de onoare 
al Clujului, senior al Cetăţii, Doctor Honoris Causa al 
Universităţilor din Oradea, Constanţa, Târgu-Mureş, 
Arad. 

O lungă perioadă a fost rectorul Universităţii 
Populare Cluj şi vicepreşedinte al Asociaţiei 
Oamenilor de Ştiinţă, filiala Transilvania. Este inclus 
în dicţionarul „Contemporary Who's Who 2002-2003". 

Contopit armonios şi benefic In munca sa 
laborioasă ca profesor, chirurg şi cercetător, ca om 
al cetăţii, Crişan Mircioiu a fost mereu prezent cu 
gândul, cu fapta şi CU ideea în viaţa cetăţii, dar şi cu 
condeiul în lumea ei culturală. Nu s-a cruţat şi n-a 
abdicat de la mei O îndatorire, rămânând pini la 
vârsta venerabilă de aproape 100 de ani un entuziast 
fără frontiere, fără răgaz şi renunţări. A luminat şi 
onorat cu condeiul cărturari români şi străini, a scris 
cărţi şi articole, studii şi volume de amintiri. A 
readus în faţa şi sub ochii generaţiilor tinere 
chipurile Iui Ghibu si Ooga, Valeriu Bologa sau 
Hortolomei, dar şi a unor mari personalităţi ale lumii 
medicale europene şi mondiale, A scris o carte 
despre celebrul Albert Schweitzer, apărută în 1973 la 
Editura Dacia din Cluj. în carte, profesorul Crişan 
Mircioiu retine şi comentează ceea ce a spus 
Schweitzer «Tragedia vieţii constă în ceea ce moare într-un 
om, în timp ee el trăieşte". Fidel acestui principiu, 
acestui tulburător adevăr într-o lume la care, mereu, 
mureau cele mai firmoase vise şi speranţe ale 
oamenilor din a doua jumătate a secolului trecut, n-a 
lăsat să se stingă nici un vis, nici o răspundere, nici o 
năzuinţă în sufletul său generos, dăruit semenilor şi 
sănătăţii. Dimpotrivă a ocrotit totul şi a păstrai cu 
sfinţenie pentru cei din jur şi de mâine adevărurile 
fundamentale ale vieţii noastre de fiecare zi. Iar viaţa 
i-a dat şi timp şi putere, ca nimănui altcuiva, să 
biruie această întrecere ou el însuşi şi eu lumea din 
jur. Oştean viguros, înţelept, el a fost mereu la 
datorie şi nu a purtat ranchiună nici vremurilor când 
ele i-au fost ostile şi necruţătoare, nici celor ce i-au 
greşit cu sau fără voie. Paradoxal, pe măsură ce anii 
s-au adunat, toamnă după toamna, în caierul vremii, 
când pentru alţii vârsta e o povară, Crişan Mircioiu 
întinerea, devenea mai harnic, mai lucid, mai 
entuziast Rar spirite dăruite lumii şi semenilor ca el, 

care, la 95 de ani, avea atâtea de împlinit, dădea 
încredere şi curaj, omenie şi imbold celor din jur. 

Profesorul a scris o poezie intitulată 
„Everesturi". Plecând dintre noi. Clujul Medical a 
pierdut un Everest ce a lăsat m urma sa un (mare) gol 
greu de înlocuit Asemenea pontifi nu au morminte 
fiindcă ei sunt vii în permanenţă în memoria noastră 
afectivă, creîndu-ne iluzia că ei nu s-au stins. 

Acum e dincolo de hotarul vederii noastre. 
Dar ne-a lăsat multe idei şi vise şi mai ales un 
pilduitor exemplu, care ne este alături şi ne arată 
drumul spre adevăr. Un exemplu greu de urmat. 

Vă mulţumim, Domnule Profesor. 
 

Prof. Dr. Ştefania Kory CALOMFIRESCU – 

MAGISTRU, MODEL ŞI MENTOR 

 
Profesorul Crişan Mircioiu se înscrie drept al 

treilea continuator la Catedra de Chirurgie, lăsând în 
urma sa urmaşi destoinici. Putem spune că dânsul a 
fost o distinsă personalitate pe tot parcursul vieţii şi 
activităţii sale, de la asistent universitar, până la şef 
de clinică. Noi, studenţii, l-am apreciat ca pe un 
deosebit specialist, dar şi pentru talentul său 
pedagogic, pentru căldura cu care ştia să imprime în 
noi demnitatea deontologică, arătând şi având mereu 
un elan creator. Zeci de serii de studenţi şi medici în 
formare care l-au cunoscut din tinereţe îşi amintesc 
de cursurile sale în faţa uni auditoriu care umplea 
întotdeauna amfiteatrul, de precizia actului 
chirurgical efectuat sub lampa scialtică, mereu în 
asociere cu blândeţea şi omenia sa la patul 
bolnavului, în alinarea suferinţei, iradiind încredere 
şi speranţă oricărui pacient operat. 

Împreună cu Profesorul Aurel Nana a 
înfiinţat un laborator de fiziopatologie şi chirurgie 
experimentală, plasat în incinta clinicii, la demisol, 
din care au rezultat lucrări de mare valoare ştiinţifică 
în domeniul şocului traumatic (în colaborare cu 
distinsul şi talentatul cercetător ştiinţific Edmund 
Neuman). Acolo a luat fiinţă chirurgia cardio-
vasculară experimentală, pe ale cărei baze Profesorul 
Pop. D. Popa împreună cu Profesorul Radu Deac au 
fondat Clinica de profil din Târgu-Mureş. 

În condiţiile asperităţii de temperament a 
Profesorului Aurel Nana – aşa cum a menţionat 
Profesorul George Petrescu – faţă de minime culpe 
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din Clinică ale unor colaboratori, şeful de lucrări pe 
atunci, doctorul Crişan Mircioiu, veghea mereu la o 
atmosferă familiară dintre conducere şi ceilalţi 
colaboratori din clinică, fiindcă mereu survenea câte 
ceva care-i perturba liniştea exigentului Profesor 
Nana. 

După o viaţă de mare trudă, Profesorul 
Crişan Mircioiu este autor de cărţi de specialitate şi 
de istorie a medicinii, care totalizează peste 900 de 
lucrări ştiinţifice şi comunicări, din care publicate 
peste 200, iar comunicate peste 700 la congrese sau 
la reuniuni ştiinţifice din ţară şi pese hotare. 

Înaltele titluri ştiinţifice obţinute de Doctor 
Honoris Casa din diferitele centre universitare 
reprezintă o recunoaştere şi dincolo de Alma Mater 
Napocensis a unei activităţi prodigioase de chirurg, 
cercetător ştiinţific şi cadru didactic de peste şapte 
decenii, activităţi desfăşurate în amfiteatru, în sala de 
operaţie şi la căpătâiul bolnavilor. 

Medicul devotat şi Maestrul adorat s-a 
format pe fondul unei vaste culturi, fiind dornic, în 
acelaşi timp, de răspândirea culturii şi de educaţia 
tinerilor, dar şi a adulţilor. A iubit arta şi a servit-o 
cu pasiune întreaga viaţă. 

Domnia sa a condus timp de 40 de ani, în 
calitate de rector, Universitatea Populară din Cluj-
Napoca. 

La 20 iulie 2003, Profesorul Crişan Mircioiu, 
Magistrul, Modelul şi Mentorul a zeci de generaţii de 
studenţi în Medicină, deveniţi continuatori demni ai 
Şcolii Medicale Clujene, împlinea frumoasa vârstă de 
90 de ani. La împlinirea acestei vârste i-au fost 
acordate Diploma de onoarea, titlul de Senior al 
Culturii şi Educaţiei şi a fost emisă o insignă, cu 
ocazia sărbătoririi a 40 de ani de existenţă a 
Universităţii Populare din Cluj-Napoca. La acest 
moment aniversar, Profesorul a vorbit despre bine, 
bucurie şi frumos, despre cum a considerat mai 
potrivit să-şi urmeze calea şi despre toţi aceia care i-
au luminat cu înţelepciunea şi harul lor această cale 
în viaţă. Mulţumind tuturor celor care i-au adresat 
atâtea cuvinte frumoase, Profesorul a mărturisit că 
mai are multe şi ispititoare proiecte, pe care speră să 
le împlinească, inclusiv o carte despre medicina 
secolului al XXI-lea. Mereu spune: „Mai am atâtea 
de făcut‖. 

Iată cum îşi caracteriza dânsul, în câteva 
cuvinte înţelepte, tot ceea ce a simţit şi realizat în 
viaţă, până la acea vârstă: „Faptul că la acest moment 

aniversar aţi socotit că e bine să vă opriţi asupra vieţii şi 
activităţii mele, cu câteva cuvinte de laudă, constituie, poate, 
cea mai frumoasă răsplată pentru tot ceea ce m-am străduit 
să fac în viaţa mea, ca descendent al şcolii medicale clujene, al 
cărei mentor sunt şi mă laud cu aceasta. 

Am subliniat de câte ori am avut ocazia, şi adesea 
mi-am făcut această ocazie, studenţilor noştri, nu numai 
români, ce înseamnă să fii membru al şcolii medicale clujene... 

Am înţeles necesitatea ocrotirii sufletului bolnav, 
importantă pentru crearea unei legături cu acesta, care vede în 
tine (ca medic) nu numai un tehnician ci, în acelaşi timp, şi 
un ocrotitor. Şi dacă m-am simţit apropiat de bolnav – 
continua Profesorul – cu atât mai mult m-am simţit apropiat 
de medicii chirurgi din clinică, primiţi în «templul chirurgiei» 
pe linia colegialităţii, a apropierii şi prieteniei chiar, care toate 
realizează forţa omului, în cadrul colectivului social. 

În chirurgie se vorbeşte mult despre vocaţie! Pentru 
mine, vocaţie înseamnă să-ţi placă profesia, să fii bun şi de 
omenie, să munceşti fără preget, din dorinţa ridicării 
profesionale, în folosul bolnavilor. Vocaţie înseamnă pasiune 
şi dăruire şi, dacă ai talent, cu atât mai bine. În fond toate 
acestea contează cel mai mult pentru mine... care, în mai bine 
de 50 de ani, operând cu pasiune, sub semnul tulburătoarei 
certitudini privind vindecarea omului, a întâlnirii cu viaţa şi 
cu moartea, pentru că tot timpul am crezut, cum cred şi acum, 
că chirurgia este cea mai frumoasă profesie din cadrul 
medicinei.” 

Mărturia dânsului ca OM înseamnă: 
învăţătură, ştiinţă, sacrificiu, iubire de om şi de 
Dumnezeu, pasiune şi perseverenţă, umanism, 
renunţare şi împotrivire la rău, credinţa nestrămutată 
în triumful ideii de confraternitate şi în eficienţa 
spiritului uman. 

Domnului Prof. Crişan Mircioiu i-a fost 
hărăzit să aibă şi în familie oameni de vază ai 
poporului român (îl amintesc cu această ocazie pe 
Prof. Onisifor Ghibu, care a fost tatăl soţiei 
dânsului), să aibă maeştri şi prieteni de seamă, care 
au făcut parte din pleiada de profesori universitari 
străluciţi, ca spre exemplu: Iacob Iacobovici, Victor 
Papilian, Iuliu Haţieganu, Aurel Moga, Octavian 
Fodor, Juvara, Setlacec, Ştefan Pascu şi alţii... 

A reprezentat întotdeauna un exemplu în 
ceea ce priveşte comportamentul medicului faţă de 
pacienţi, faţă de alţi colegi, faţa de studenţi, faţa de 
părinţi, faţa de şcoală, de cetatea clujeană şi, de fapt, 
de tot ce ţine de neamul nostru. 

Pentru cele arătate mai sus, suntem deplin 
îndreptăţiţi să spunem că în decursul existenţei sale 
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exemplare Profesorul Crişan Mircioiu şi-a ocupat, de 
fapt, locul în Olimpul spiritualităţii poporului 
român, fiind pentru chirurgia românească un 
important descendent al celor care au ctitorit 
chirurgia modernă clujeană şi românească, plasând-o 
pe orbita internaţională. 
 
 

Prof. dr. Onufrie VINŢELER – O VIAŢĂ DE OM 

TRĂITĂ PENTRU OAMENI 

 
În urmă cu cinci ani, Clujul l-a sărbătorit pe 
profesorul dr. Crişan Mircioiu cu mare fast în Sala 
Mare a primăriei şi apoi la Teatrul Naţional. Cu 
prilejul celor două manifestări la care au participat 
un număr însemnat de foşti studenţi, discipoli, 
simpatizanţi etc., elitele Clujului, dar şi oaspeţi din 
alte zone au evocat viaţa şi activitatea ilustrului om 
al urbei noastre. Pe lângă numeroasele urări de 
sănătate şi viaţă lungă s-a auzit în sălile menţionate 
doleanţa multora: „Să ne revedem la centenar!‖. 
Din păcate, n-a fost să fie aşa. La mai puţin de un 
an, în 16 mai 2009, Crişan Mircioiu, în urma unor 
boli care îl urmăreau, a închis pentru totdeauna ochii 
şi a plecat pe drumul cel fără întoarcere lăsând în 
urma sa o serie de planuri nerealizate. A intrat în 
circuitul clujenilor expresia Domniei sale:‖Vai, câte 
mai am de făcut...!‖. Omul niciodată nu reuşeşte să 
termine tot ce are de făcut. Însă marele nostru 
istoric, Nicolae Iorga spunea: „Când mori nu te uita 
la întunericul de dinainte, ci la lumina ce laşi în urmă 
şi te vei stinge cu zîmbetul pe buze‖. Profesorul 
Crişan Mircioiu a lăsat în urma sa lumină în multe 
domenii. El a fost cotat tot timpul vieţii ca o 
personalitate de marcă a Clujului şi nu numai, care s-
a afirmat pe mai multe planuri. Pe lângă profesia de 
bază, cea de medic chirurg, de dascăl de înaltă 
probitate, de scriitor, publicist, cercetător ştiinţific, a 
îndeplinit în acelaşi timp şi o sumedenie de funcţii 
pe linie obştească. Nu exagerăm dacă afirmăm că 
profesorului Mircioiu i se potriveşte eticheta de 
„enciclopedie ambulantă‖. 
 
În ultimul deceniu de viaţă al profesorului m-am 
aflat mereu în preajma Domniei sale, reuşind astfel 
să cunosc îndeaproape şi partea nevăzută a omului. 
L-am cunoscut când nu mai practica profesia de 

chirurg, însă şi-a păstrat şi exercitat activitatea de 
doctor spiritual. Şi în acest domeniu, profesorul 
Mircioiu s-a afirmat ca un OM cu majusculă. Nu era 
zi, fie că se afla la Vatra Românească, la Casa de 
Cultură, acasă sau pe stradă, să nu se ocupe de 
problemele unor oameni care i se adresau, cerându-i 
ajutorul. Interesant că niciodată nu refuza pe nimeni. 
Am văzut la Domnia sa dorinţa permanentă de a fi 
util semenilor săi. Astfel de oameni se întâlnesc tot 
mai rar, dar pentru a păstra vie memoria 
profesorului Crişan Mircioiu mă adresez cu pioşenie 
notabilităţilor municipiului Cluj-Napoca să găsească 
o soluţie de a se imortaliza numele său, pentru că 
Domnia sa a fost o flacără vie pentru urbea în care 
şi-a trăit cei mai frumoşi şi mai numeroşi ani de 
viaţă. „Amintirea este lucrul cel mai frumos al 
uitării‖(Jose Hierro), iar „Uitarea este binefacerea ce 
vrea să corupă istoria‖(Paul Valery). Să nu dăm 
ocazie uitării valorilor noastre. 

 

Prof. dr. Dan BRUDAŞCU – Tinereţea 

PROFESORULUI 

 

Profesorul de luminoasă amintire Crișan 

MIRCIOIU ar fi împlinit 100 de ani de la naștere. 
După ce îl sărbătorisem, la împlinirea vârstei de 95 
de ani, am fost solicitat, de o fostă studentă de a sa, 

pe atunci ea însăși profesor la Facultatea de 

Medicină din Craiova, să-i comunic adresa și 
telefonul spre a-i adresa cuvenitele urări. După 
primirea mesajului, în care fosta studentă îi ura să 

împlinească și suta de ani de viață, Profesorul a 

sunat-o întrebând-o, oarecum supărat: Cum dvs. vreți 
să trăiesc doar o sută de ani? 

Profesorul Crișan MIRCIOIU, una din cele 

mai reprezentative personalități ale Clujului 

universitar și cultural al ultimei jumătăți de veac, a 

fost omul care a iubit viața și a dovedit, chiar și 

după trecerea pragului a 90 de ani, o vitalitate și o 

poftă de viață excepționale. De asemenea, indiferent 

de zi sau ora de desfășurare, de condițiile vitrege de 

afară, acest om, mereu însetat de cultură și de 

frumos, a fost întotdeauna prezent și a onorat toate 

evenimentele cultural-artistice sau științifice la care a 
fost invitat. 
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Dovedind o energie și o putere de muncă de 

invidiat, Domnul Profesor nu s-a mulțumit 
niciodată să fie doar un spectator pasiv la 

evenimente. De aceea a suținut sute de conferințe 

sau simple intervenții, depășind cu mult domeniul 

său strict profesional. Și niciodată nu a făcut-o 

formal sau debitând banalități. De multe ori te 

surprindea, grație unor lecturi impresionante, a 

pregătirii sale și a bogatei lui experiențe de viață, cu 

puncte de vedere neașteptate, care, nu o dată, 

dădeau de gândit inclusiv specialiștilor din domeniul 
abordat. 

Profesorului Crișan MIRCIOIU i-a plăcut, 
mai presus de orice, cartea. Îmi aduc cu multă 
plăcere aminte cu cât interes participa la lansări de 
carte, supunând adesea autorul la un tir de întrebări 
legate de temele abordate de respectivul. A onorat 

cu distinsa dumisale prezență și lansările multor 

cărți ale mele. Iar cum unele erau consacrate 

poetului pătimirii noastre, care i-a fost naș de 

cununie, discuțiile ce se infiripau, de fiecare dată 
după vreo astfel de lansare, îmi produceau o bucurie 
suplimentară, deoarece, de multe ori, interlocutorul 

meu aducea aspecte noi, necunoscute posterității, 
despre poet sau despre marele prieten al acestuia, 

omul de aleasă ținută morală Onisifor GHIBU, 

socrul lui, pe care îl venera și despre care vorbea 

întotdeauna cu o căldură și un respect rar întâlnite. 

Cel care a avut bucuria de a-l întâlni și 

cunoaște pe Profesorul Crișan MIRCIOIU își 

amintește un alt fapt relevant privind pertsonalitatea 
sa: acest om nu a vorbit niciodată de rău pe nimeni 

și nu știu să se fi certat cu cineva vreodată. 
Profesorul avea în gena sa trăsătura nobilă a 

prieteniei, a respectului față de semeni. Indiferent 
cât de important sau de umil ar fi fost interlocutorul 
său, Profesorul s-a dovedit întotdeauna, cât l-am 
cunoscut, un gentleman perfect, în cel mai profund 

sens al acestei noțiuni. 
Azi, când ar fi împlinit 100 de ani de la 

naștere, putem aprecia măreția și noblețea spiritului 

său. Și ne este tare dor de cuvântul său înțelept, bun 

și cald. 
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Lucia SAV – LA ECHINOCŢIU 

 

Se dedică echinoxiştilor tinereţii noastre 
In  memoriam Vasile Sav 
 
Era frumos la Echinox. Şi era bine! 
 
Fermecători, cu har şi-ncrezători în steaua lor erau 
echinoxiştii tinereţii noastre. Şi era bine. Şi era 
frumos! Erau entuziaşti, oneşti şi generoşi, pasionaţi 
de cuvânt, dornici de cunoaştere. Şi era bine. 
Impetuoşi, romantici, enigmatici erau echinoxiştii 
tinereţii noastre. Unii vag aroganţi, exuberanţi, dar 
plini de şarm, alţii, sfioşi, plini de candoare. Şi era 
bine. Şi era frumos! 

Erau tineri poeţi şi prozatori, 
traducători şi critici literari. În 
devenire. Şi era bine. Unii erau 
înalţi, cu har poetic, eleganţi, alţii, 
mai scunzi, dar cu priviri 
pătrunzătoare şi surâs ironic. Erau 
echinoxişti. Şi era bine. Profesorul 
Ion Pop, ilustrul mentor al Echinox-

ului, Jean cum îl numeau, cu tandreţe amicală, 
echinoxiştii, Petru, Marian şi Eugen,   Adrian P. şi 
Ion M., Dan D., Ştefan, Vasile, Adrian G. şi Ion 
Marcoş, Horia, Nicolae D., Marcel, Mobi şi Dinu, 
Ioţa şi Pia, Petru M. Haş, Teofil şi Gavril, Ion 
Vădan, Alexandru P., Nicolae B., Eugen A., Peter 
M., Cristofor, Cis şi Ion M.(celebrul Muri de acum) 
se numără printre prietenii echinoxişti ai tinereţii 
noastre. 
 
Noi ceilalţi, pe lângă ei, admiratori şi prieteni. În 
taină-i veneram, mândri să fim văzuţi în preajma lor. 
Un soi de magicieni ai cuvântului erau, în viziunea 
noastră,  poeţii de la Echinox. Şi nu eram departe de 

adevăr. Întrucât, ce altceva ar putea fi un poem 
desăvârşit, de pildă, dacă nu o lucrare magică? 
Echinoxiştii tinereţii noastre erau consideraţi star-uri 
ale Filologiei de către noi, admiratoarele lor. 
Desigur, ei  acceptau cu încântare şi gratitudine să 
fie văzuţi în această postură. Nu, nicidecum nu erau 
asemeni vedetelor de prost gust din zilele noastre. 
Echinoxiştii erau decenţi, sensibili şi cultivaţi. Păreau 
înfăşuraţi într-o mantie princiară, aveau o aură de 
mister, de personaje romantice precum cele din 
stirpea lui Byron. Aveau un spirit fin, pătrunzător,  
imaginaţie creatoare şi fantezie. Unii erau neliniştiţi, 
naturi boeme, alţii, mai solitari, contemplativi. Erau 
subtili şi erudiţi, daruri pe care le dobândiseră graţie 
numeroaselor lecturi precum şi prin cizelarea la 
flacăra vie a culturii. Erau poeţi vizionari şi prozatori 
şi critici. În devenire. Şi era bine. Şi era, din partea 
noastră, un omagiu binemeritat, întrucât ştiam prea 
bine că pentru a scrie ceva de valoare e nevoie de 
talent, de cultură, de inteligenţă. Evident, noi, 
admiratoarele lor, copile fără experienţa dură a vieţii, 
îi idealizam, îi consideram nemuritori ... Şi oare nu 
era frumos? 
Îmi aduc aminte cu melancolie şi cu duioşie de 
privirile admirative ale „filoloagelor‖ când, în pauză, 
se întâmpla să treacă val-vârtej, pe coridoarele 
Filologiei, vreunul dintre  echinoxişti... Aşa stând 
lucrurile, ce şansă mai aveau romanţioasele, 
frumoasele „filoloage‖ decât să le cadă, pline de 
admiraţie, la picioare? ... Eram cu toţii filologi. Şi 
eram tineri, visători, încrezători în steaua noastră ... 
Şi era bine. Şi era frumos! 
Computere n-aveam şi nici tablete, celulare... Şi era 
bine. Nici whisky noi n-aveam,  nici Kent, valută, ... 
nici fasoane. Aveam un ideal, credinţă, speranţă şi 
iubire. Şi era bine. Şi era frumos! Am prins, din 
fericire, vremea „dezgheţului.‖ Ani rodnici şi 
frumoşi... Credinţă aveam în lucrul bine facut, 
speranţă în lumina fiecărei zile. Ne dăruiam cu 
pasiune acelor lucruri în care credeam. Aveam cultul 
prieteniei. Nu, de bună seamă, îngeri nu eram, aveam 
şi noi defecte, o mulţime... Vorba proverbului: „Sunt 
om şi nimic din ceea ce e omenesc nu mi-e străin.‖  Eram cu 
toţii filologi. Şi era bine. În înflăcărarea noastră de 
tineri idealişti, credeam că Binele, Adevărul şi 
Frumosul constituie principiul după care însetează 
toţi semenii noştri ... 

Când se citea, la Echinox, proză sau poezie, 
era sărbătoare. Sala era plină de studenţi filologi şi 
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mulţi de la alte facultăţi. Studenţii preţuiau arta, 
muzica, literatura, în special poezia-regina... Şi era 
bine. Şi era frumos! Am fost o dată sau de două ori 
la cenaclul Echinox, cu Vasile. Am prins şi momentul 
în care au citit poezie Adrian Popescu şi Ion Mircea. 
Ce exaltare în raiul tinereţii noastre, câtă fervoare, ce 
minunate aduceri aminte!... Era frumos la Echinox. Şi 
era bine! 
Când se lucra, la Echinox, la redactarea revistei era 
din nou sărbătoare. Şi era bine. Se lucra cu 
seriozitate şi responsabilitate. Tinerii redactori aveau 
respect pentru actul de cultură, pentru valorile 
perene ale literaturii române. Erau exigenţi în 
selectarea materialelor ce urmau a fi publicate. Îmi 
amintesc şi acum de sala redacţiei revistei Echinox, ce 
se afla la etaj, într-o clădire vizavi de Universitate. Pe 
o măsuţă, chiar lângă fereastra ce dădea înspre 
stradă, trona o maşină de scris neagră, masivă, 
greoaie, la care  ţăcănea de zor câte un redactor la 
vreun articol ce urma să intre numaidecât în noul 
număr de revistă. Era o încântare să-i urmăreşti cu 
privirea pe tinerii redactori care pregăteau de tipar 
revista. Câtă bucurie, câtă ardoare, câtă concentrare 
pe chipurile tinere! Şi era bine. Şi era frumos! 
Vacanţele erau, pentru unii studenţi, prilej de 
bucurie, pentru alţii, de mare tristeţe. Vasile era 
abătut când nu lucra la revistă. El se simţea minunat 
când era ocupat, alături de ceilalţi, la redactarea 
Echinox-ului. Nu-mi amintesc exact ce s-a întâmplat 
în mai 1971, dar ştiu că Vasile a fost nevoit să scrie 
şi să publice trei articole în acelaşi număr de revistă, 
5/1971, lucru destul de rar pe atunci. Un articol, 
Demon şi zeu (II), semnat Vasile Sav, altul, Octavian 
Goga, cu  pseudonimul V. Sabin şi al treilea, Mircea 
Zaciu: Glose, semnat Mihai David. Vasile era tare 
mândru şi încântat de isprava sa. El mi-a trimis o 
scrisoare în 8 iulie 1971, deci dupa terminarea 
sesiunii, când noi ceilalţi plecaserăm deja în vacanţă, 
în care îmi relata că se afla în Cluj şi trudea, 
împreună cu Ion Marcoş, la traducerea unei pagini 
din Tibul, pentru revistă. Pe deasupra, se pregătea să 
lucreze la Demon şi Zeu (IV) şi era îngrijorat 
deoarece, aşa cum îmi scria el: „după noile directive (vezi 
ziarele), trebuie să fiu foarte atent.‖ Şi, într-adevăr, Demon 
şi Zeu nici n-a mai apărut în Echinox.  „Îngheţul‖ 
începuse să-şi arăte colţii... 

Vasile lucra ca un rob încă din vremea 
studenţiei. Scria poezie, recenzii, eseuri, traducea din 
Tibul. Nu ştia când să se oprească. N-a ştiut nici mai 

târziu ... Însă, volumele sale de versuri, Tibul, 
Properţiu, Catul şi Sfântul Augustin şi cărţile care 
aşteaptă să fie publicate pot depune mărturie despre 
efortul şi harul său întru cuvânt. Emoţionantă este şi 
mărturia prietenilor noştri, din cartea Vasile Sav – In 
memoriam, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2010.  
Iată, de pildă, ce scrie poetul Ion Mureşan în 
evocarea Moara lui Vasile: „Apoi era Vasile Sav 
scriitorul şi latinistul, traducătorul lui Tibul, tălmăcitorul din 
Properţiu şi Sfântul Augustin, intelectualul de clasă şi poetul 
mereu nemulţumit. (...) Aşa că, nu mă interesează prea tare 
ce făcea Vasile în timpul zilei. Dar Sfântul Augustin, 
Tibul, Properţiu şi literatura română pot oricând depune 
mărturie că el a învârtit pietrele, noapte de noapte, la moara 
lor.‖ 
Pe bună dreptate, poetul echinoxist Vasile Sav 
merită, cu asupra de măsură, admiraţie şi respect 
pentru realizările sale de excepţie. Şi cred că este 
bine. Şi cred că e frumos! 
Vasile a fost devotat trup şi suflet Echinox-ului. 
Vorbea întotdeauna cu entuziasm despre Echinox şi 
despre cărţile echinoxiştilor. Şi era bine. Şi era 
frumos! 

 
Îmi amintesc cu emoţie şi nostalgie de 

nesfârşitele colocvii de la Continental, Mongolu, 
Arizona, ... de vacanţele la Costineşti, Predeal sau 
Izvorul Mureşului. Vasile mă lua cu el în vacanţă ori 
de câte ori reuşea să facă rost de bilet şi pentru 
mine. Graţie lui Vasile, am avut parte de vacanţe de 
neuitat în timpul studenţiei. Pentru mine, pe atunci 
o copilă naivă din îndepărtatul Tomis, toate aceste 
lucruri erau noi, fascinante. Şi, într-adevăr, întâlnirea 
cu Vasile, cu prietenii săi echinoxişti, avea să fie 
hotărâtoare pentru destinul meu. 
O amintire dragă îmi stăruie în minte. Într-o vacanţă 
de iarnă, am călătorit cu trenul spre Predeal în 
acelaşi compartiment cu poetul şi bunul nostru 
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prieten Ştefan Damian şi cu Ileana. Eram bucuroşi 
că ne aflam împreună, râdeam, discutam, trăiam cu 
frenezie aventura tinereţii noastre... visam la zăpezile 
pure de pe culmi, netulburaţi de „îngheţul‖ de afară, 
care începuse deja să-şi arate colţii. 

Consideraţii critice şi evocări de o mare 
încărcătură emoţională despre Echinox au scris câţiva 
foşti redactori ai Echinox-ului. Remarcabilă este 
cartea lui Petru Poantă, Efectul „Echinox” sau despre 
echilibru. Ed. Biblioteca Apostrof, 2003. O carte de 
mare valoare literară şi de o deosebită importanţă 
pentru istoria literaturii române, un gest de aleasă 
omagiere a poeţilor de la Echinox, este cartea 
Profesorului Ion Pop: Echinox – Vocile poeziei, Ed. 
Tribuna, 2008. Admirabilă este şi cartea lui Gavril 
Moldovan, Inechinoxidabile, Ed. Eikon, 2010, care se 
distinge prin amintirile pline de melancolie despre 
Echinox, prin tonul cald de omagiere a unor prieteni 
echinoxişti. Binemeritate laude a primit Gavril 
Moldovan pentru această carte din partea colegilor 
echinoxişti Adrian Grănescu şi Petru M. Haş, care 
au citat, în scrierile lor, fragmente emoţionante din 
evocarea „După cinci ani‖, despre Vasile Sav. De 
asemenea, elogioase sunt şi consideraţiile despre 
Echinox şi echinoxişti, din cartea prozatorului-poet 
Adrian Grănescu: Deasupra şi dedesubtul cărţilor, Ed. 
Limes, 2011. Evocările despre echinoxiştii plecaţi 
prea devreme dintre noi vorbesc despre 
„sentimentul dureros‖ al despărţirii de prietenii 
dragi. Aceştia au plecat, dar trăiesc mai departe prin 
noi şi prin valoarea şi frumuseţea scrierilor lor. 
Am fost dintotdeauna o mare admiratoare a 
Echinox-ului tinereţii noastre. Am crescut spiritual 
alături de unul dintre redactorii de elită ai Echinox-
ului, poetul, traducătorul şi publicistul Vasile Sav. 
Echinoxiştii tinereţii noastre sunt acum poeţi, 
prozatori, critici şi traducători de marcă ai literaturii 
române. Se poate afirma că mulţi dintre ei s-au 
realizat.  Mărturie stau numeroasele premii literare 
acordate pentru operele lor. În opinia mea, cei mai 
buni poeţi ai momentului actual aparţin grupării 
Echinox a tinereţii noastre. Excelenţi critici literari, 
prozatori şi traducători provin din rândul 
echinoxiştilor. Am convingerea că despre gruparea 
echinoxistă a tinereţii noastre, şi nu numai despre 
aceea a tinereţii noastre, se va mai scrie şi se va mai 
vorbi. Şi va fi bine. Şi va fi frumos! Însă, e de dorit 
să se scrie şi să se vorbească sine ira et studio şi 
nicidecum de către acei tineri (colaboratori la 

dicţionare) cu fumuri de mari scriitori, dar fără 
operă, cu plăcerea de a demola de dragul demolării 
sau cu intenţia de a ieşi în evidenţă cu orice  preţ. 
Datorez recunoştinţă echinoxiştilor, în primul rând 
lui Vasile al meu, apoi generoşilor şi devotaţilor noştri 
prieteni echinoxişti sau prieteni ai echinoxiştilor, scriitorilor 
de mare talent: D.R. Popescu, Ion Pop, Ion Papuc, 
Adrian Popescu, Irina Petraş, Petru Poantă, Eugen 
Uricaru, Marian Papahagi, Dan Damaschin, Al. 
Cistelecan, Ion Mureşan, Horia Bădescu, Aurel Rău, 
Ştefan Damian, Adrian Grănescu, Ioan Negru, Ion 
Cristofor, Adrian Ţion, Ioan Milea, Alexandru Vlad, 
Titu Popescu, Grete Tartler, Ilie Călian, Mircea 
Popa, Constantin Zărnescu, Michaela Bocu, Gavril 
Moldovan, Doina Cetea, Marcel Mureşeanu, Andrei 
Simuţ, Claudiu Groza, Ion Vădan, Viorel Tăutan, 
Viorel Mureşan, Vianu Mureşan, Lucia Dărămuş, 
Ioan Pop-Curşeu, Victor Cubleşan, Dan Brudaşcu, 
A.I. Brumaru, Eugen Axinte, care au scris, unii, 
elogios, alţii, cu accente de umor savuros, dar 
întotdeauna cu nesfârşită tandreţe amicală, despre 
omul şi poetul Vasile Sav. Sincere mulţumiri şi 
gratitudine le datorez minunaţilor noştri prieteni, 
scriitorilor: Adrian Popescu, Ştefan Damian, Dan 
Damaschin, Ion Mureşan, Ştefan Manasia, Ion 
Cristofor, Adrian Ţion, Mircea Popa, Ioan Negru, 
A.I.Brumaru, Nastasia Maniu, Iulia Cubleşan, 
Constantin Zărnescu, Gavril Moldovan, Michaela 
Bocu, Alexandru Jurcan, Horia Muntenuş, care au 
scris admirabil despre volumele mele de versuri. 
Mă simt onorată că am avut privilegiul de a-mi 
petrece o parte din timpul vieţii în vecinătatea unor 
echinoxişti, de-acum celebri, şi a unor sublime 
poeme scrise de către aceşti bravi Magicieni ai 
Cuvântului. 
Era frumos la Echinox. Şi era Bine! 
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Isabela VASILIU-SCRABA – 
WIKIPEDIA.RO CITITĂ 
PRINTRE RANDURI 

 
 
 

 
 
Motto: “Manipularea prin uniformizarea gândirii şi 
tendinţa de reprimare a libertăţii de expresie au rămas sechele 
greu de înlăturat după abolirea comunismului” (Filozofi 
români, SUA, 2011, p.60)*. 
 
Lucian Blaga nutrea convingerea că după 
individualismul secolelor XIX si XX ar urma o 

convergență a eforturilor cunoașterii omenești, ceva 
de tipul sinergiei „transumanismului” (apud. Titus 

Filipaș, Transhumanismul ca o nouă sinergie?, 29 april. 
2013, vezi blog ideologic. 
wordpress.com/tag/ideologia-scolilor-centrale/), 
dar fără acea latură ultra-utilitară tipică vremurilor 

noastre. Multă vreme nu i-am înțeles această idee a 

cărei necesitate Blaga o dedusese din presupoziții de 
filozofia culturii. Doar după ce am colaborat la 
Wikipedia.ro mi-am dat seama că un asemenea 
proiect, în latura sa cea mai generoasă, ar putea fi 
privit ca sinergie, ca o îngemănare de eforturi 

anonime spre binele public. Poate chiar așa o fi fost 

pornit proiectul inițial al Wikipediei, dacă ne gândim 

că firma Google vroia să transforme însuși  motorul 

ei de căutare într-un soi de „inteligență artificială” 

(ibid.,Titus Filipaș, 30 aprilie 2013). Apoi am citit cu 
surprindere că “Wikipedia is not an objective resource 
[…] in large part is controlled”. Adică acest website al 
Wikipediei nu este o sursă obiectivă de informare 

pentru că este în mare parte controlată de aşa-zișii 
“intelectuali” cu intenţii ascunse. 
Dar cum poate fi controlată o enciclopedie la care 
zice-se că orice utilizator poate scrie? Desigur prin 
administratorii săi, informati instantaneu de 
modificările anumitor articole pe care le urmăresc. 
Ascunşi după pseudonime, pe care le mai schimbă 
din timp în timp spre a nu fi recunoscuţi, ei sunt 
atenţi ca în Wikipedia.ro să nu dispară atitudinea 
partizană (şi nu neutră cum ar trebui) perpetuată 
odată cu păstrarea surselor de inoculare a ruşinii de a 
fi român. Ei veghează (de pildă) păstrarea variantei 

post-comuniste a rasismului anti-românesc datând 
de la 1848, din vremea lui Lajos Kossuth pentru care 
românii ar fi fost „o hoardă mai josnică decât vita”. 
Administratorii Wikipediei.ro au grijă să nu dispară 
insultele lui H.-R. Patapievici (perpetuând rasismul 
lui Kossuth) prin formulări de genul “românii nu pot 
alcătui un popor pentru că valorează cât o turmă” (Politice). 
Or, tocmai acestă frază au găsit cu cale s-o traducă si 

niște nostalgici ai rasismului german (“Die Rumaenen 
koennen kein Volk sein, weil sie nicht mehr wert sind als 
eine Herde”) într-un articol închinat Hertei Muller. 
Pentru asemenea cugetări descalificante pentru 
autorul lor şi pentru altele de acelaşi soi (1) preluate 
de Wikipedia.ro din volumul lui Patapievici scos 
prima dată în 1996 de Editura Humanitas (fosta 
Editură „Politică‖), şi reeditat din belşug ulterior, 
nişte universitari clujeni făcuseră petiţie la Ministerul 
de Interne cerând să i se retragă lui H.R. Patapievici 
cetăţenia (2). Rezultatul cererii clujenilor a fost, cum 
bine se ştie, promovarea în postul de director al 
Institutului Cultural Roman a acestui fiu de securist 

cetățean sovietic (ajuns în România cu armata 

sovietică de ocupație) - care se dăduse în Franța la 
începutul anilor nouăzeci drept fiu al unui fost 

deținut politic (3). 

Reproducerea mizeriilor antiromânești scornite de 
fostul fizician este motivată în Wikipedia.ro printr-
un penibil cerc vicios: fragmentele citate în scop de 
atac spre a produce iritare, irită ducând la atac. La 
fişa “Horia Roman Patapievici” se spune ca frazele cu 
pricina “au produs iritare” şi că scoase din context (aici 
înţelegându-se probabil că n-a fost citat întregul 
volum) au fost “folosite de adversari pentru a-l ataca”. 
Dacă astfel de gunoaie sînt ferite de ştergere într-o 
enciclopedie care ar trebui să fie în permanentă 
schimbare, administratorii au grijă în schimb să 
şteargă informaţiile în legătură cu procesul lui G. 
Liiceanu cu I. Spânu care a crezut că neputinţa lui 
„discipolului lui H. Wald” (apud. Noica, vezi Noica si 

Securitatea, Ed. Muzeului Național al Literaturii 
Române, Bucuresti, 2009, p.154) de a-l povesti pe 
Heidegger cu alte cuvinte decât cele ale traducerii ar 
semăna cu un plagiat, mai ales că Liiceanu fusese 
încă din anii şaptezeci acuzat că l-a plagiat pe 
filozoful Constantin Noica în lucrarea sa de 
doctorat. Atunci Institutul de Filozofie dăduse unei 
comisii să cerceteze teza despre tragic condusă de 
Ion Ianoşi, având  un capitol întreg „împrumutat” de 
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la Noica (Schita pentru o Hermeneutica a “nostos”-ului, 
32p.) pe care Editura Humanitas nu l-a mai 
reprodus după ediţia comunistă care punea pe piaţă 
controversatul doctorat al lui Gabriel Liiceanu (4).  
În acest loc din Wikipedia.ro care aminteşte de 
“plagierea” lui Heidegger, utilizatorul Medenagan (cel 
care a plasat pe Wiki.ro si poza lui Z. Ornea) 
propunea ştergerea informaţiei pe motiv că instanţa 
judecătorească nu i-ar fi dat câştig jurnalistului I. 
Spânu, argument fals (5), se pare. 
Referitor la Wikipedia, în general se vântură ideea că 
mulţimea celor care participă la scrierea ei este 
răspunzătoare de informaţiile pe care această 
enciclopedie le vehiculează. Prin asemenea aserţiune, 
doar în parte adevărată, sînt atraşi utilizatorii de rând 
care dau consistenţă acestui proiect prin contribuţiile 
lor. În mod esenţial însă, aspectul Wikipediei.ro este 
fasonat de “elita conducătoare” formată din câţiva 
utilizatori ridicaţi la rangul de administratori. Ei pot 
şterge intervenţiile utilizatorilor de rând fixând câte 
unui articol aspectul dorit de ei. 
Postarea informaţiilor cu citarea corectă a surselor 
(spre a putea oferi verificabilitatea care este condiţia 
de baza a funcţionării oricăror wikipedii) este 
îngrădită de administratori după bunul lor plac (6), 
lucru care a făcut un utilizator să scrie într-un 
comentariu la un articol al 
meu  (http://www.revistanoinu.com/MyComp-si-
mostenirea-comunismului-in-Wikipedia. ro.html) 
publicat de Revista Noi, nu ! că Wikipedia română 
ar fi devenit „o cocină a unor indivizi de toate culorile, de 

la așa-zișii intelectuali dezinteresați dar care fac jocul unor 

mastodonți din umbră, până la /…/ impostori care-și 
permit diverse abuzuri” (comentariu din 23 aprilie 2012 
la acest text care a avut 630 de cititori intre 12 
febr.2012 si 12 martie 2013). 

Spre a se înţelege mai bine cum funcţionează 
Wikipedia.ro, voi recurge la experienţa nemijlocită 
pe care am dobândit-o în încercarea mea nereuşită 
de a mai corecta informaţiile false despre viaţa 
Părintelui Arsenie Boca (7), precum şi în tentativa 
de a înlătura informaţiile false şi răuvoitoare la 
adresa lui Mircea Eliade «cel mai mare istoric al religiilor 
din secolul XX» propagate după 1990 în toate 
mijloacele de mass-media de foştii profitori ai 
regimului comunist angajaţi în domeniul 
terorismului ideologic. Istoricul Ion Varlam 
observase dificultatea societăţii româneşti post-

decembriste de a se debarasa de moştenirea 
comunistă atâta vreme cât protagoniştii scenei 
politice şi culturale sînt persoane din fosta 
nomenclatură comunistă, cu rubedeniile şi clientela 
aferentă, active înainte de 1989 în domeniul 
ideologic. Pentru I. Varlam, care a făcut fără nici o 

vină detenție politică, însuşi temenul de “colaborator 
al poliţiei politice” ar fi un  eufemism mascând 
împărţirea societăţii înainte de 1989 între victime şi 
profitorii regimului de “ocupaţie comunistă” (Vasile 
Băncilă), eufemism folosit în scopul de a se eluda 
punerea în discuţie a rolului avut de ideologii 
comunişti în consolidarea sistemului totalitar prin 
suprimarea libertăţii de gândire şi de expresie (8). 
Pe 7 aprilie 2007 curăţasem prezentarea lui Mircea 
Eliade în Wikipedia.ro de toate murdăriile 
perspectivei politice a ideologilor comunişti care în 
timpul vieţii marelui istoric al religiilor îi cenzuraseră 
publicarea scrierilor ştiinţifice şi refuzaseră alcătuirea 
la Biblioteca Academiei a unui Fond “Mircea Eliade” 
din cărţile donate de acesta (si apoi arse în 
decembrie 1989 când a fost incendiată Biblioteca 
Centrală Universitară din piata Palatului). În plus mă 
străduisem să-i completez bio-bibliografia care era la 
fel de lacunară în ce priveşte onorurile academice ca 
si cea de pe volumele lui Eliade scoase de fosta 
Editură „Politică” a P.C.R. (Ca o mică paranteză, 
trebuie spus că nici uneia dintre editurile de după 

1990 nu i se face o reclamă atât de susținută în 
Wikipedia românească cum i se face Editurii 
Humanitas, ceea ce în cazul operei lui Eliade mai are 
dezavantajul că pe această cale se face reclamă unor 
cărţi mult mai scumpe decât cărţile lui Eliade scoase 
de alte edituri). Ei bine, ca şi în cazul completărilor 
bio-bibliografiei Părintelui Arsenie Boca, viaţa 
articolului Mircea Eliade aranjat de mine a fost 
extrem de scurtă: Înlăturasem fără să ştiu moştenirea 
comunistă ce se voia păstrată în cazul lui Mircea 
Eliade, iar la Părintele Arsenie Boca, probabil alta 
era imaginea pe care vroiau să o fixeze wikipediştii 
de rang înalt în capetele celor lipsiţi de 
discernământ. Coordonatorii din umbră a acestui 
website (catalogat ca anti-românesc din cauza 
informaţiilor dubioase pe care le colportează cu 
privire la personalităţile de seamă ale culturii noastre 
şi, mai ales, la istoria românilor) nu numai că l-au 
murdărit din nou pe Mircea Eliade cu acuzaţiile lor 
politice nicicând demonstrate, dar au şi făcut 

http://www.revistanoinu.com/MyComp-si-mostenirea-comunismului-in-Wikipedia.%20ro.html
http://www.revistanoinu.com/MyComp-si-mostenirea-comunismului-in-Wikipedia.%20ro.html
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dispărut istoricul paginii, spre a nu se mai putea 
vreodată vedea articolul curăţat de mine, şi să nu 
cumva să se afle care dintre administratorii 
Wikipediei.ro s-a îndeletnicit cu această trebuşoară. 
O clară dovadă a manipulării si cenzurării din umbră 
se vede aşadar la istoricul modificărilor din 2007, 
unde varianta din 2 aprilie 2007 este urmată de o 
variantă din 13 aprilie 2007 care adaugă la 
bibliografia despre Eliade mediocrele contribuţii ale 
unui fost ideolog comunist, nepot de frate a lui 
Leonte Răutu. Nicăieri nu apar variantele din 7 
aprilie 2007 completate de mine sub semnătura 
isabelavs cenzurată  la fel de inexplicabil din lista de 
autori ai articolului „Mircea Eliade‖. 
Cum pe Wikipedia identificarea personală nu este 
cerută, rolurile în administraţia Wikipediei.ro apar 
distribuite la adăpostul anonimatului oferit de 
ascunderea după pseudonim şi după clone sau 
dubluri ale pseudonimelor. Astfel se crează “eşalonul 
conducător”. Dar şi o dihotomie păguboasă: de-o 
parte entuziasmul utilizatorilor de rând şi de altă 
parte despotismul “eşalonului conducător” săltat 
deasupra celorlalţi. 
Principiul de bază pe care s-au clădit în alte părţi 
wikipedii ceva mai credibile, este aici o vorbă în 
vânt: Principiul pluralităţii opiniilor comunităţii de 
utilizatori autentificaţi si anonimi nu are cum să fie 
aplicat, de vreme ce postul de administrator oferă 
posibilitatea de a şterge modificări după bunul plac 
încălcând neutralitatea (adică prezumţia de bună 
credinţă, cum am văzut în cazul fişei lui Mircea 
Eliade). În plus “elita conducătorilor” poate ascunde 
istoricul sau descrierea unor modificări, poate bloca 
utilizatorii de rând şi, la modul cel mai samavolnic, îl 
poate bloca pe utilizatorul cu care este în dispută. 
Aşadar, înainte de toate, administratorii îşi pot 
impune părerea, modificând şi îngheţând paginile 
modificate de ei.  Cu alte cuvinte, ei pot reinstaura 
dictatorial vremea “muţeniei obligatorii” (9) de dinainte 
de 1990.  Toate aceste manevre le-am putut constata 
aducându-mi contribuţia la câteva articole, dar şi 
urmărind repetata vandalizare a articolului “Isabela 
Vasiliu-Scraba” după apariţia în Romania a unui 
volum ce prelua informatii despre I. V.-S. din 
Wikipedia.ro (vezi Ilie Rad, De amicitia, 2009, p. 363-
366) si in SUA (la Memphis, 2011) a trei volume din 

Wiki Series conținând fișa ―Isabela Vasiliu-Scraba‖ 
(10). Uitând că “verificabilitatea contează, nu adevărul”, 
administratorul MyComp şterge întâi legăturile spre 

forma electronică a articolelor scrise de mine prin 
diverse reviste, dând curs indispoziţiei pe care i-o 
provoacă libertatea de expresie din articolele mele 
întroduse în  Wikipedia.ro de un utilizator de rând. 
Apoi le îndepărtează cu totul. Pe urmă, mai şterge si 
bibliografia trecută în articolul “Isabela Vasiliu-
Scraba” ştampilând că articolului i-ar lipsi 
bibliografia. Drept dovadă că a citit cu obidă 
articolele, adaugă şi eticheta ce n-are legătură cu fişa 
informativă din Wikipedia.ro: “afirmaţiile negative şi cele 
calomnioase fără bibliografie sau cu bibliografie insuficientă 
trebuie înlăturate de loc”(My Comp, 19 nov. 2011). 
Mai este o frază trecută de utilizatorul care se ocupă 
de articolul “I. V-S” (frază care îl deranjează pe 
„oficialul” MyComp) privitoare la “oficialii culturii auto-
declaraţi victime după cosmetizarea propriilor biografii”. Pe 
aceasta o trece la Discuţii ca să ilustreze “tonul 
nepotrivit” (MyComp, 16 ian 2012), fiindcă tonul 
potrivit Wikipediei.ro este vizibil la articolul “H.R. 
Patapievici”. 
―Criteriul distinctiv pentru vandalism este intenţia de a 
strica” găsim notat în Wikipedia.ro. Vandalul 
MyComp întâi observă că la unele articole lipseste 
pagina revistei culturtale în care fuseseră publicate, 
ceea ce ar îngreuna, vezi Doamne, verificabilitatea 
(MyComp, 19 nov. 2011). Fără să aştepte 
remedierea, MyComp şterge în modul cel mai 
abuziv selecţia din  articolele mele, blocând 
reintroducerea lor. Fiindcă, în opinia acestui 
administrator care-mi distruge sistematic (11) 
articolul din Wikipedia.ro, opera unui scriitor nu s-ar 
compune din volume şi din articole sau studii 
publicate prin reviste si nestrânse încă în volume, ci 
articolele ar reprezenta o “categorie supra-adăugată” 

(desigur, doar la fișa „Isabelei Vasiliu-Scraba”, nu si la 

alte fișe, de ex. la „Adrian Niță”, fost bursier pe 

filiera grupului Pleșu-Liiceanu-Patapievici). E drept 
că motivaţia pe care o invocă cu cel mai mult sârg 
MyComp  se referă la aşa-zisele “surse auto-publicate” 
(12). 
Ca să se înţeleagă această problemă spinoasă a 
“surselor auto-publicate”, o voi ilustra cu articolul în 
care este descrisă bio-bibliografia lui Sorin Lavric. 
Aici, spre a nu se crede că avem de-a face cu un caz 
de “auto-promovare”, că informaţiile fişei “Sorin Lavric” 
ar proveni chiar de la Sorin Lavric, bio-bibliografia 
sa apare în Wikipedia.ro ca fiind citată din revista 
on-line ―Rev.Psychologies.ro‖ în care tot Sorin 



28 

www.cetateaculturala.wordpress.com 

Lavric o plasase. Dar expertul numărul unu în 
“sursele-auto publicate” rămâne Gabriel Liiceanu cu 
volumele proprii apărute la propria editură. Aici 

MyComp si toti ceilalți administratori uită să aplice 
“politica Wikipediei” ştergându-le şi blocând 
reintroducerea lor. Oare de ce? 

*Datorită acestei fraze, preluată din fișa “Isabela 
Vasiliu-Scraba”, MyComp mi-a vandalizat articolul pe 
5 noiembrie 2011 şi pe 16 ian. 2012 punând apoi 
ştampila: “ton nepotrivit pentru o enciclopedie”(vezi 
MyComp,16 ian. 2012). 
1. vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Patapie-viciul român? In 
rev. “Origini.Romanian Roots”, Vol.VII, 5-6/2003, 
p14, sau in vol.: Isabela Vasiliu-Scraba, 
Contextualizări. Elemente pentru o topologie a prezentului, 
Ed. Star Tipp. 2002, p.51-54 ; 
http://www.scribd.com/doc/130732402/Isabela-
Vasiliu-Scraba-CONTEXTUALIZARI -Elemente-
pentru -o- topologie-a-prezentului). 
2.vezi interviul lui H.-R. Patapioevici din “Gazeta de 
Maramureş”, 27 dec.2004 –9 ian.2005, p.10. 
3. Iată descrierea lui H.-R. Patapievici din Jurnalul  
Monicăi Lovinescu : „un tânăr de 35 de ani /…/ 

simplu și emoționat, aproape patetic, care ne vorbește de tatăl 

lui ieșind din închisoare și nespunându-i nimic din cele 
petrecute acolo. Aduce o sticlă de Murfatlar s-o bem 
împreună în amintirea acestui tată mort fără să-I fi spus 

fiului suferințele prin care a trecut” (Jurnal. 1990-1993, 
p.291) 
4. vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Despre G. Liiceanu si 
despre plagierea de tip „inadequate paraphrase” la 
Patapievici, în rev. Acolada, anul VI, nr.7-8/2012, 
p.19 ; 
sau   http://www.isabelavs.go.ro/Articole/IsabelaV
S_Plagiatorul Pata 5. htm precum si  Constantin 
Barbu, Cel mai mare furt intelectual al lui Liiceanu. 
5. «Am citit intr-un text al dvs. ca as fi pierdut procesul cu 
Gabriel Liiceanu! Nu este adevarat. Stiu ca au difuzat stirea 
dupa prima instanta, însă, la apel, când Liiceanu a pierdut, 
au tacut » (I. Spanu, e-mail, 14 ian. 2013). 

6. La articolul meu MyComp si moșterirea comunismului 
în Wikipedia.ro, publicat on-line de „Revista Noi, nu !”, 
a fost postat următorul comentariu pe 4 mai 2013: 
„I am impressed. You are truly well informed and very 
intelligent. You wrote something that people could understand 
and made the subject intriguing for everyone. I am saving this 
for future use” ( 

http://www.revistanoinu.com/MyComp-si-
mostenirea-comunismului-in-Wikipedia.ro.html ) 
7. Despre Părintele Arsenie Boca am publicat mai 
multe articole în revistele „Tribuna” (Cluj-Napoca), 

„Oglinda literară” (Focșani), „Acolada” (Satu Mare), 

„Argeș” (Pitești), „Curtea de la Argeș” (Curtea de 

Argeș) si „Constelații diamantine” (Craiova): (1) 
Isabela Vasiliu-Scraba, Moartea martirică a Părintelui 
Arsenie Boca - un adevăr ascuns la Centenarul sărbătorit la 
M-rea Brâncoveanu, rev. “Argeş”, Anul X, nr.10/2010, 
p.24,   http://www.centrul-cultural-pitesti.ro/ index. 
php?option=com_content&view =article&id=3274: 
polemice& catid=311:revista-arges -octombrie-
2010& Itemid=112 ; (2) Isabela Vasiliu-Scraba, 

Miracolul Bisericii de la Drăgănescu si o profeție a Părintelui 
Arsenie Boca, http://www. isabelavs.go.ro/Articole/ 
IVSbiserica Draganescu 4.htm ; (3) Isabela Vasiliu-
Scraba, Vedere în duh si viziune filozofică, sau Părintele 
Arsenie Boca si Nae Ionescu http://www. 
isabelavs.go.ro/Articole/IsabeaVS-Boca- Nae6.htm; 
(4) Isabela Vasiliu-Scraba, Olga Greceanu si Părintele 
Arsenie Boca, http://www.isabelavs. go.ro/Articole/ 
IsabelaVS-Arsenie7OlgaGreceanu.htm; (5) Isabela 
Vasiliu-Scraba, Legile  Părintelui Arsenie Boca, legile 
veacului viitor, http://www.isabelavs. go.ro/Articole/ 
IVSLegi ArsenieBoca5.htm 
8. vezi Ion Varlam, Pseudoromânia. Conspirarea 
deconspirării, Ed. Vog, Bucuresti, 2004. 

9. vezi „timpurile muțeniei obligatorii” în micro-eseul 
despre imagine ca „formă primitivă, naivă, surogată, 

a imaginației‖ în vol. I.D. Sârbu, Adio Europa, vol.I., 

Editura Cartea Românească, București, 1992, p.260-
261. 
10. vezi prezentarea „Isabelei Vasiliu-Scraba” în 
volumele următoare: vol. Filozofi români: Nicolae 
C. Ionescu, Titu Maiorescu, Ştefan Lupaşcu, Emil Cioran, 
Isabela Vasiliu-Scraba, C. Schifirneţ, Al Surdu, Xenopol, 
Lucian Blaga, etc. (Wiki Series, ISBN 9781232183488, 
Wiki Series, Memphis, USA, 2011, p. 60-62) ; vol. 

Eseiști români:E. Munteanu, M. Gherasim, A. 
Cioroianu, I. Pachia-Tatomirescu, Nicolae Breban, Isabela 
Vasiliu-Scraba, I. Grigorescu, L. Butnaru, M. Radu-
Paraschivescu, Alexandru Ciorănescu, George Călinescu, 
Cicerone Poghirc, etc. (Wiki Series, ISBN 
9781233386215, Wiki Series, Memphis, USA, 2011, 
p. 145-148) ; vol. Autori români : M. Sebastian, 
Nicolae C. Ionescu, G. Naum, I.L. Caragiale, Octavian 
Goga, Titu Maiorescu, Al. Macedonski, Herta Mueller, 

http://www.scribd.com/doc/130732402/Isabela-Vasiliu-Scraba-CONTEXTUALIZARI%20-Elemente-pentru%20-o-%20topologie-a-prezentului
http://www.scribd.com/doc/130732402/Isabela-Vasiliu-Scraba-CONTEXTUALIZARI%20-Elemente-pentru%20-o-%20topologie-a-prezentului
http://www.scribd.com/doc/130732402/Isabela-Vasiliu-Scraba-CONTEXTUALIZARI%20-Elemente-pentru%20-o-%20topologie-a-prezentului
http://www.isabelavs.go.ro/Articole/IsabelaVS_Plagiatorul%20Pata%205.%20htm
http://www.isabelavs.go.ro/Articole/IsabelaVS_Plagiatorul%20Pata%205.%20htm
http://www.isabelavs.go.ro/Articole/IsabelaVS_Plagiatorul%20Pata%205.%20htm
http://www.revistanoinu.com/MyComp-si-mostenirea-comunismului-in-Wikipedia.ro.html
http://www.revistanoinu.com/MyComp-si-mostenirea-comunismului-in-Wikipedia.ro.html
http://www.centrul-cultural-pitesti.ro/%20index.%20php?option=com_content&view%20=article&id=3274:%20polemice&%20catid=311:revista-arges%20-octombrie-2010&%20Itemid=112
http://www.centrul-cultural-pitesti.ro/%20index.%20php?option=com_content&view%20=article&id=3274:%20polemice&%20catid=311:revista-arges%20-octombrie-2010&%20Itemid=112
http://www.centrul-cultural-pitesti.ro/%20index.%20php?option=com_content&view%20=article&id=3274:%20polemice&%20catid=311:revista-arges%20-octombrie-2010&%20Itemid=112
http://www.centrul-cultural-pitesti.ro/%20index.%20php?option=com_content&view%20=article&id=3274:%20polemice&%20catid=311:revista-arges%20-octombrie-2010&%20Itemid=112
http://www.isabelavs/
http://www.isabelavs/
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Nicolae Breban, Ghe. Zamfir, Emil Cioran,  Isabela 
Vasiliu-Scraba, etc. (Wiki Series, ISBN 
9781233384242, Wiki Series, Memphis, USA, 2011, 
p. 141-143). 
11. My Comp este probabil o clonă a unui birocrat 

dispunând de mai multe „măști‖. El pare ascuns și 
după pseudonimul Alexander Tendler, distrugător 

prompt al modificărilor făcute la fișa Părintelui 
Arsenie Boca pe 21 aprilie 2010. Fiindcă „ambii” 

suferă de insomnii în același timp. Pe 23 oct. 2012, 

MyComp s-a ocupat de fișa mea între orele 00 : 58 

si puțin înainte de ora 4 dimineața (03 :58), iar  

„Alexander Tendler” în aceeași noapte vandalizează 

același articol Isabela Vasiliu-Scraba între 01 :15  si 
04 :15. La ora 03:58 insomniacul MyComp, după ce 

a ras un sfert din conținutul informativ (si 

verificabil) al fișei, s-a gândit să mai șteargă în mod 
abuziv ceva din OPERA publicată la rubrica 

VOLUME eliminând următoarele patru cărți 
filozofice publicate de Isabela Vasiliu-Scraba : (a) 

Despre Existență, Ființă și Esență, Ed. Mirisa, 1996,  
http://www. scribd.com/doc/ 134719450/Isabela-
Vasiliu-Scraba-DESPRE-EXISTEN%C 8%9A% C 
4%82-FIIN% C8%9A% C4%82-%C8%98I-

ESEN%C8%9A%C4%82; (b) Configurații noetice la 

Platon și la Eminescu, Ed. Star Tipp, Slobozia, 1998, 
http://www. 
scribd.com/doc/130397690/ISABELA-VASILIU-
SCRABA-Configura% C8%9Bii-noetice-la-Platon-
%C8%99i-la-M-Eminescu-versiune-cu-diacritice-
corectate; (c) O pseudo-descoperire a unui pseudo-plagiat. 

Lucrurile și Ideile platonice, Ed. Fundației „I. Perlea”, 
Slobozia, 1995, 
http://www.scribd.com/doc/134402379/ISABEL
A-VASILIU-SCRABA-O-pseudo descoperire-a-
unui-pseudoplagiat-Nae-Ionescu-Evelyn-Underhill; 
(d) Deschiderea cerurilor într-un mit platonic si în 

„Miorița”/The opening of the skies in a Platonic myth and 
in „Mioritza” ballad, Ed. Star Tipp, Slobozia, 2004, 

volum bilingv care se află și în biblioteci europene 

nu numai în marile biblioteci românești. 
12. Articolul din Wikipedia.ro (tradus si in alte 
Wikipedii) despre inventata „Scoală” (condusă, vezi 

Doamne, de Noica la Păltiniș) este cel mai tipic 
exemplu de auto-promovare prin surse auto-
publicate: „După mai mult de un deceniu de când filozoful 

de la Păltiniș catalogase (în  Epilogul pe care Liiceanu îl 

rugase să-l scrie pentru Epistolar) drept “himerică” 
închipuita “Scoală de la Păltiniş”,  himera a început 
să bântuie Wikipedia.ro, dicţionar on-line 
monopolizat de un grup cu interese ascunse ce 
promovează cărţile de la Humanitas, prin 
îndepărtarea abuzivă a cărţilor apărute la alte 
edituri. Aici închipuita “şcoală”, invocată în decembrie 
1987 de I.P. Culianu pentru manipularea ascultătorilor 
postului de radio BBC,  e “dovedită” prin două surse: O 

sursă este Jurnalul de la Păltiniş  apărut în numeroase ediții 
la fosta editura a PCR, şi altă sursă este Epistolarul, scos 

într-o a doua ediție tot de Humanitas, fosta Editura 
„Politică”. Una mai “de încredere” (vezi, Doamne) decât 
alta si  ambele, pasă-mi-te, foarte “independente de subiect”, 
ca să nu-i vină cuiva ideea să pocească articolul cu vreo 
etichetă vizând “punctul de vedere neutru”, fiindcă, desigur, 
orice astfel de ştampilare ar dispărea instantaneu, îndepărtată 
de grupul mafiot care controlează Wikipedia.ro‖ (vezi 
Isabela Vasiliu-Scraba, Himericul discipolat de la 

Păltiniș, pretext de fină ironie din partea lui Noica, în rev. 
Acolada, nr.4 (67), aprilie 2013, p.16 - 17 ; sau http: 
//www.isabelavs.go.ro/Articole/IsabelaVS-himera2 
Scoala Paltinis9.htm. ) 
 

http://www.scribd.com/doc/134402379/ISABELA-VASILIU-SCRABA-O-pseudo
http://www.scribd.com/doc/134402379/ISABELA-VASILIU-SCRABA-O-pseudo
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Isabela VASILIU-SCRABA – ERA 
MINCIUNILOR LEGATE DE CARIERA LUI 
I.P.CULIANU ŞI O NOUĂ IPOTEZĂ (A LUI 
EZIO ALBRILE) PRIVITOARE LA 
ASASINATUL POLITIC DE LA CHICAGO 

 
Motto: “Unul dintre lucrurile care le-am înţeles de fapt 
foarte târziu -  probabil la 10 ani de la plecare - a fost legat 
de impresia de normalitate şi de obiectivitate pe care o aveam 
când trăiam în România. Nu-mi dădeam de loc seama atunci 
cât de mult erau manipulate mijloacele de comunicare, toate 
revistele” (I.P.Culianu, dec.1990, interviu publicat în  
rev ―22‖, nr.13, 5 aprilie 1991) 
 

În decembrie 1990 Culianu îi 
povestea Gabrielei 
Adameşteanu că la vremea 
studenţiei sale bucureştene 
venise la el un securist spre 
a-l racola. Acela, după ce a 
aflat că tânărul Culianu 
nutrea dorinţa de a lucra în 
redacţia unei reviste literare, 
l-a asigurat că Securitatea îi 

poate îndeplini visul. În 1992 Paul Drogeanu şi-a 
amintit că Ioan P. Culianu primise înainte de a 
rămâne în Italia postul din redacţia Secolului XX (v. 
interviul lui Culianu din dec. 1990 publicat în rev. 
―22‖ din 22-23 mai 2011, p. 13 precum şi spusele lui 
Paul Drogeanu publicate în Suplimentul L.A.I al 
Cotidianului din 18 mai 1992, p.7). Decizia 
comunistului Culianu de a rămâne în Italia a atras 
după sine abandonarea visului de a lucra în R.S.R. la 
cea mai prestigioasă revistă culturală scoasă în 
spatele Cortinei de fier, dar foarte probabil nu şi 
abandonarea colaborării sale cu Securitatea, cu atât 
mai greu de realizat cu cât temuta instituţie i-a trimis 
un colaborator al ei în Lagărul de refugiaţi de la 
Latina din apropierea Romei (v. Andrei Oişteanu, 
Asasinarea lui Culianu, în rev. Oglinda literară din 
august, anul X, 116/2011, p.7065). În decembrie 
1990 Culianu a pretins căar fi refuzat colaborarea cu 
Securitatea, activitate de care nu era străinănici 
interlocutoarea sa, venităîn SUA “pe linie de serviciu”. 

Marian Popa în extrem de documentata 
Istorie a literaturii de azi pe mâine observa ―auto-
deconspirarea‖ lui Culianu în perioada în care 
niciunui alt rămas fărăde voie în Occident nu i se 

publicau articole în ţară şi nici interviuri. Dar abia 
din 2007 a început sădea unora de gândit 
―autodeconspirarea‖ lui I.P. Culianu prin 
intermediul lui Sorin Antohi care în rev. ―22‖ a 
recunoscut căa colaborat cu Securitatea şi cănu are 
titlul de  doctor asa cum a pretins. 

În ce-l priveşte pe Culianu, vom observa că 
abundenta sa mediatizare din 1992 încoace s-a făcut 
în principal prin răspândirea de minciuni brodate în 
jurul unui inventate cariere deistoric al religiilor 
predând la Chicago la catedra marelui Eliade. În 
filmul de televiziune despre Ioan Petru Culianu 
difuzat de TV-Cultural pe28 februarie 2010, ca si în 
celelalte douăfilme transmise de Televiziunea 
Românăîn primăvara anului 2008, s-a tot lăudat 
inexistenta carierăamericană―de mare succes‖ a 
psiho-sociologului Culianu, autor de science-fiction. 

E drept însăcăreclama televizată, prin însăşi 
natura ei, este făcută din tot soiul de exagerări. 
Rostul ei nu este cel de-a prezenta adevărul, ci de a 
face cât mai cunoscut un produs. In cazul 
produsului ―Culianu‖ avem de-a face cu cea mai 
mincinoasă, mai des difuzată şi mai exagerată 
reclamă care a fost vreodată făcută unui scriitor 
român. Si totuşi credem că avantajele strategiei 
adoptate după înlăturarea prin asasinat a celui care a 
criticat în Lumea liberă de la New York neo-
comunismul de la Bucureşti nu sînt atât de mari pe 
cât apar dezavantajele legate de discrepanţa dintre 
reclamă si adevăr. 

De pildă, în biografia pe care o publică la 
zece ani de la asasinarea fratelui ei, Tereza Culianu-
Petrescu nu scrie nicăieri că Ioan Petru Culianu ar fi 
predat istoria religiilor altfel decât în calitate de 
visiting professor (v.Tereza Culianu, Obs. Cult., 
87/23oct.2001). Acelaşi lucru apare şi în Curriculum 
vitae întocmit de I.P. Culianu la sfârşitul anului 1990 
din care extragem următoarele: ―În 1987, doctoratul 
în litere şi ştiinţe umane la Sorbona, după care va fi 
visiting professor la Divinity School-Chicago (1987-
1988) ca şi la Universitatea din Siena, Arezzo, Italia‖ 
(v. fişa biobibliografică întocmită în nov.1990 de 
Culianu, publicată în Suplimentul Cotidianului, 
L.A.I, 18 mai 1992, p.3). In schimb, în filmele 
despre Culianu ( în filmul difuzat de TVR1 pe 28 
mai 2008,ca şi în filmul difuzat pe 28 februarie 2010) 
s-au repetat minciunile lansate din 1992 prin 
dicţionarul scos la Davis (SUA) de un fost director 
de la Ager Press: 
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―După un deceniu la Groningen, Culianu a 
fost invitat ca Visiting Professor la University of 
Chicago (1986-1988), după care a fost numit  
profesor plin al aceleiaşi universităţi‖ (v. Românii în 
ştiinţa şi cultura occidentală, redactor şef Ion Manea, 
Davis, 1992, p.113). 

Neadevărul patentat dupăcare I. P. Culianu 
ar fi predat la Divinity School ca ―profesor plin‖ nu 
merităvreun comentariu. Dar faptul căn-a apucat 
săfie angajat nici ca ―profesor asociat‖, reiese din 
imposibilitatea angajării fără―green card‖, 
primitădoar cu o lunăînainte de a fi asasinat. 

Din păcate, lipsa de discernământ a unor 
autori care se presupune că au citit biografia 
alcătuităde Tereza Culianu-Petrescu (din cărţile pe 
care tot ei le citează) i-a făcut să repete neadevărurile 
destinate de televiziune unui public incult. 
Propagând succese profesionale inexistente, ei au 
scos la luminăinsuccesele carierei academice a lui 
Culianu, în calitatea sa de aşazis ―urmaşal lui 
Eliade‖. Devenind la 1 ianuarie 1986 profesor 
asociat de limba şi cultura românăla Groningen (la 
zece ani de la angajarea din 1976), titlul, vehiculat de 
mass-media în cu totul alt context, i-a folosit lui 
Culianu un timp foarte scurt. Pentru cădupăcele 
douăconferinţe pe care i le aranjase Mircea Eliade în 
SUA, revenit la Groningen Culianu a părăsit catedra 
de limbi romanice a lui Noomen şi s-a mutat la 
Wassenaar unde, lucrând câteva luni la un institut ca 
―Fellow in Residence‖ şi-a terminat (la limita 
timpului permis) teza pentru doctoratul de stat în 
litere şi ştiinţe umane. 

Pe de altăparte, în cei 12 ani cât a predat 
limba şi cultura română la catedra de romanisticăa 
Universităţii din Groningen, postul său nu a avut 
prea multe tangenţe cu lucrările de istoria religiilor 
pe care le făcea în timpul liber spre a obţine 
doctoratul de stat la Sorbona. Acesta este realitatea 
pe care preferăsănu o observe cei care fac reclamă 
―produsului Culianu‖. În cripto-comunismul de 
după1990 fosta EditurăPolitică si pe urmele ei 
Editura Academiei (şi alte edituri colportoare de 
neadevăruri) au tot înşirat verzi uscate despre 
autorul de science-fiction devenit la modul imaginar 
―profesor plin la Chicago‖ (Ed. Academiei)sau, mai 
modest, dar la fel de fals, ―profesor asociat la 
Divinity School din Chicago‖(Dan Petrescu, în vol. 
I.P.Culianu, Pergamentul diafan, Bucureşti, Nemira, 
1993, p. 3). Dovadă că ceea ce i-a impresionat la 

Culianu, prezentat cu surle şi tobe ca un ―nou-
Eliade‖ (apud. S. Antohi), nu a fost atât opera 
stiinţifică în cinci volume, şi nici cele trei cărţi de 
povestiri (Hesperus, Ed. Univers, 1992, Pergamentul 
diafan, Ed. Nemira, 1993 şi Arta fugii). În primul 
rând ei au fost cuceriţi de ―reclama Culianu‖ 
prezentând o inexistentă carieră profesională 
strălucind în America pe tărâmul istoriei  religiilor. 

Deşi pe 18 mai 1992 suplimentul Litere & 
Arte & Idei a publicat acel curricumum vitae alcătuit 
de Culianu în noiembrie 1990 în vederea angajării 
sale ca profesor asociat la universitatea unde Mircea 
Eliade predase trei decenii, informaţiile difuzate de 
mass-media au făcut mereu abstracţie de adevărul 
pus în pagină de însuşi Culianu. Nu numai cumnatul 
său Dan Petrescu scria într-o carte de la Editura 
Nemira apărută în 1993 neadevărul că ar fi fost 
―profesor asociat la Divinity School‖, dar şi autorul 
primei fişe de dicţionar consacrată în 1992 lui 
Culianu a preferat să-i ―cosmetizeze‖ cariera de 
istoric al religiilor, atribuindu-i din buzunar titluri pe 
care n-a apucat să le aibă (v. Românii în Ştiinţa şi 
cultura occidentală, Davis, 1992, volum coordonat 
de Ion Manea, p. 113). Pe lângă titlul academic de 
―profesor plin‖, umflat la maximum în condiţiile în 
care I. P. Culianu n-a apucat să fie angajat la 
Chicago nici măcar pe postul de ―profesor asociat‖, 
s-a mai cosmetizat aici si perioada olandeză, folosind 
minciuna prin omisiune. Adică nu s-a precizat că la 
Groningen Culianu a predat 12 ani limba şi cultura 
română. 

In ―reclama Culianu‖ televizată pe 28 
februarie 2010, această minciuna prin omisiune a 
fost cuplată cu un neadevăr grosolan privitor la 
gradul universitar avut de Culianu în Olanda. După 
realizatorii celui de-al treilea film despre Culianu, 
scriitorul ar fi fost între 1976-1986 la Groningen 
―profesor asociat‖. La cele două falsuri lipsite de 
dramatism (o minciună prin omisiune şi un fals 
privitor la gradul universitar) manipulatorii opiniei 
publice s-au gândit să adauge încăun neadevăr: Au 
spus că Ambasadorul României comuniste ar fi 
vorbit cu şeful catedrei de romanistică să-i împiedice 
angajarea. 

În realitate, postul de asistent la universitatea 
olandeză Culianu l-a primit ca urmare a unei ―pile‖ 
la profesorul Noomen pusă de Marin Mincu, care în 
1976 era trimis oficialităţile comuniste în Italia să 
predea limba română (―graţie prof. Marin Mincu… 
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şi prof. Noomen de la Universitatea din Groningen, 
Culianu avea…perspectiva numirii la această 
universitate‖, v. Dialoguri întrerupte, Iaşi: Polirom, 
2004, p.81). 

Sursa de inspiraţie pentru minciuna 
difuzatăde TV-Cultural în ultima duminică a lunii 
februarie 2010 cu ocazia noii reclame a ―produsului 
Culianu‖ nu e greu de ghicit. După stabilirea lui 
Mircea Eliade în Franţa, reprezentanţii României 
ocupate de armata sovietică s-au opus la angajarea 
acestuia ca profesor universitar la Paris. Or, dacă tot 
se străduiesc de douăzeci de ani să-l înlocuiască pe 
Eliade prin Culianu, ce i-ar putea împiedica pe 
manipulatori să recurgă pe alocuri si la efecte 
―teatrale‖? 

Încă din dicţionarul scos în 1992 de Ion 
Manea (colaborator al Securităţii cu note despre 
Mircea Eliade) au fost constant ―cosmetizate‖ 
gradele universitare ale asistentului de limba română 
de la catedra lui Noomen. După fişa dicţionarului 
Academiei Americano-Române, I.P. Culianu ar fi 
fost ―profesor asociat‖ în Olanda cu vreo opt ani 
înainte de 1986. E drept că în bio-bibliografia scrisă 
de Culianu în vederea angajării la Divinity School, el 
se fereşte a consemna informaţii fără legătură cu 
istoria religiilor. De aceea el nu va trece că în 
perioada 1976-1986 a fost la Groningen asistent de 
limba şi literatura română până în 1985 şi profesor 
asociat de la 1 ian. 1986 (v. scrisoarea lui Culianu 
către Eliade din 14 ian 1986, în Dialoguri întrerupte, 
2004, p.279). Optând pentru omiterea carierei sale 
de romanist la Groningen, Culianu a nesocotit sfatul 
pe care Mircea Eliade i l-a dat pe 31 martie 1976, 
când îi scria: ―în Curriculum vei spune că te-ai 
ocupat mai ales cu folclorul şi cultura populară 
românească‖. Probabil că folclorul şi cultura 
populară nu îi apăruseră a fi lesne etichetabile ca 
―jocuri ale minţii‖. 

Realizatorii celor trei filme de televiziune 
(două în 2007-2008 si unul în 2010) afirmând că I. P. 
Culianu ar fi fost din 1976 şi până în 1986 ―profesor 
asociat‖ în Olanda, n-au făcut altceva decât să 
accentueze asupra laturei nefericite a carierei lui 
Culianu subminată de un doctorat de stat obţinut la 
limita timpului admisibil, în 1987, după zece ani de 
la înscriere. Desigur fără să-şi dea seama. Ei au 
crezut că fac reclamă ―produsului Culianu‖, 
bazându-se pe credulitatea telespectatorilor. De fapt, 
aşa cum bine s-a observat, ―pactul cu mediocritatea 

marelui public‖ Asigură la nesfârşit succesul 
mediatizării minciunilor legate de cosmetizatul 
profesorat din Olanda şi din America a lui Ioan 
Petru 
Culianu. 

La Santa Barbara, în zilele unui colocviu 
închinat operei ştiinţifice a lui Mircea Eliade (nov. 
1974) s-a vorbit de ―Mircea Eliade‘s era‖ pentru 
domeniul istoriei religiilor. După cei douăzeci de ani 
de postcomunism putem şi noi să recunoaştem că 
trăim şi am trăit în era minciunilor legate de 
strălucitoarea carieră americanăa aşa-zisului urmaş al 
lui Eliade. 

Reclama ―Culianu‖, televizată prin TVR1 în 
mai 2008, s-a intitulat Culianu în ţara lui Ceauşescu 
(Partea întâi) şi O moarte la Chicago (Partea II-a). 
Pentru ca minciunile ei să se fixeze cât mai bine în 
capul tinerilor, ambele filme au fost proiectate 
studenţilor ieşeni pe 26 ian. 2009 în Aula Magna a 
Universităţii ―Alexandru I. Cuza‖. 

Duminică 28 februarie 2010, Televiziunea 
naţională a difuzat cel de-al treilea film despre 
Culianu pe postul TVR-Cultural. In toate cele trei 
filme de reclamă a ―podusului Culianu‖ s-a sugerat 
telespectatorilor că ucigaşul ―marelui savant‖ 
Culianu ar fi fost legionar, fără a se menţiona că a 
fost o crimă ―cu semnătură‖. 

Pentru Umberto Eco, uciderea lui Culianu ar 
fi purtat semnătura  KGB, indicând suprimarea unui 
trădător. În cazul asasinatului de la Chicago, victima 
a fost umilită prin împuşcare în ceafă în WC-ul 
universităţii la care preda ca visiting professor 
înainte de angajarea sa ca profesor asociat. 
Presupunând un astfel de scenariu, prin indicarea 
unui criminal legionar, însăşi victima trădătoare e 
plasatăîn rândul legionarilor. 

Andrei Oişteanu repetăce s-a mai spus 
despre execuţia ―cvasirituală‖ cu mesajul ―cine face 
ca el, ca el va păţi‖ (v. rev. Oglinda literară, august 
2011, p.7065). Apoi aminteşte de presupusa 
implicare în asasinat a  unei ―organizaţii 
legionaroide‖, dar se fereşte a trage concluzia care se 
impune din asemenea premize. 

Un cercetător italian, lăsând de-o parte 
scenariul suprimării lui I.P. Culianu ca trădător, 
avansează o ipoteză originală după care I.P. Culianu, 
simpatizând dreapta cea mai compromisă, ar fi optat 
în Italia pentru o atare directie. De aici i s-ar fi tras 
moartea, când se aştepta mai puţin: 
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“Culianu non nasconde una certa simpatia per la 
destra più compromessa. A Parigi è ospitato e utilizza la 
sterminata biblioteca di Philippe Lavastine (1908-1999), un 
gurdjieffiano dai trascorsi movimentati. Indologo e 
sanscritista, amico di Eliade, il Lavastine durantela Seconda 
Guerra Mondiale, negli anni dell'occupazione tedesca, era un 
collaborazionista: condannato a morte dalla Resistenza, dopo 
la liberazione riuscì a sottrarsi e a fuggire. Tutte queste 
circostanze possono essere fortuite, ma possono anche 
rappresentare un precedente, una traccia nel ricostruire la 
carriera di un infiltrato in una organizzazione molto potente 
qual era Gladio. Un morbo letale, infatti, affligge inesorabile, 
gli aderenti di organizzazioni segrete quanto gli affiliati a 
bande criminali, il senso clandestino di onnipotenza e il 
disprezzo - "gnostico" oseremmo dire - verso la gente comune, 
il "popolo bue". Un'attitudine ostentata dal Culianu in tanti 
scritti, anche se ufficialmente classificati come "scientifici". Ma 
l'autunno delle spie non sarebbe durato a lungo e anni dopo, 
quando il nostro si starà godendo forse un meritato riposo 
nella nuova cittadinanza americana, qualcuno sarebbe giunto 
a presentare il conto. Culianu era caduto in un abbaglio, non 
aveva valutato la lunga e implacabilemano della CIA nelle 
rivoluzioni dell'area balcanica e il patto scellerato e 
"democratico" fra la CIA e il KGB, il cui momento decisivo 
furono gli incontri di Malta nel 1988. Culianu aveva sempre 
considerato il KGB l'unico artefice di queste rivoluzioni ma si 
era sbagliato” (Ezio Albrile, Smeraldi sognanti. 
Un‘altra ipotesi sul professor Culianu‖). 

Interesanta ipoteză a lui E. Albrile prin care 
Culianu este privit ca un ―infiltrat‖ într-o organizaţie 
italianăde dreapta are neajunsul de a complica 
lucrurile fărăa furniza un motiv plauzibil pentru 
atare adeziune politică. In opinia noastră, iubirea 
pentru Paola, o admiratoare a lui Evola implicată în 
dubioase activităţi politice, nu poate figura drept 
motiv. Dacă în terorismul unui stat poliţienesc de 
stânga nici un carierist n-a putut ocoli colaborarea 
cu Securitatea, este greu de presupus căîn Italia 
anilor şaptezeci Culianu, având simpatii de dreapta şi 
fiind îndrăgostit de o italiancă implicată în activităţi 
subversive, s-ar fi infiltrat în organizaţia Gladio 
înfiinţată spre a-i apăra pe italieni de pericolul 
sovietic. 

Corelată cu remanierea dosarelor de 
Securitate ale lui Culianu, cu pagini lipsă şi 
renumerotate, o altă ipoteza ar fi că I. P. Culianu, 
racolat de Securitate înainte de plecarea în Italia ar fi 
trădat Securitatea. Despre ameninţările la care a fost 
supus I.P. Culianu înainte cu câteva luni să fie ucis, 

Tereza Culianu-Petrescu notează că―în august 1990 
Ambasada României din SUA cere colecţia 
revistelor ”Lumea liberă din New York unde Culianu 
ţinea rubrica Scoptophilia. “Cum şi pe adresa revistei, şi 
pe a lui personală încep săsosească scrisori cu insulte şi 
ameninţări, I. P. Culianu preferă [pe 22 dec. 1990] să-şi 
oprească articolele” de factură politică (v. Tereza Culianu-
Petrescu, O biografie, în Observatorul cultural 
87/octombrie 2001). După Tereza, fratele său - 
care-i spusese Gabrielei Adameşteanu în decembrie 
1990 că “prostia Securităţii române este epocală şi de o 
profunzime nemaivăzută” (v. I.P.Culianu în rev.22, 5 
aprilie 1991) -, ar fost asasinat de vechea Securitate 
“aşa cum opina generalul I. Pacepa” (v. Tereza Culianu-
Petrescu, O biografie, Observatorul Cultural, 87/23 
oct.2001). 

Interesant este un vis avut de Mircea Eliade 
prin noiembrie 1978 în care Culianu îi apărea “legat” 
de Bucureşti şi “dezlegat” de istoria religiilor. În vis se 
făcea că protejatul lui Eliade ar fi putut intra în 
posesia excepţionalei biblioteci de istoria religiilor 
care i-a aparţinut lui Cumont. 

Dar tânărul Culianu nu s-ar fi arătat prea 
entuziasmat de biblioteca de care intenţiona să scape 
trimiţând-o la Bucureşti şi nici n-ar fi împărtăşit 
bucuria lui Eliade. Chiar s-ar fi ferit să-l privească pe 
Eliade în faţă (v. Mircea Eliade, 9 dec. 1978, în 
Dialoguri întrerupte, 2004, p.168). Visul acesta 
Eliade l-a avut la vremea în care Culianu îiscria că îl 
bate gândul să-şi recupereze ―autenticitatea‖ 
apucându-se de comerţ pentru câţiva ani, nu înainte 
însă de a ajunge cineva (v. scrisoarea lui Culianu din 
22 noiembrie 1978). Era chiar perioada în care Ezio 
Albrile presupune că Ioan Petru Culianu ar fi fost 
infiltrat în Gladio. 
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Istoricul Petre ŢURLEA - 
"KOSOVO VA FI UN 
PRECEDENT PENTRU 
TRANSILVANIA!" 

Interviu realizat de 
Marcel BĂRBĂTEI 

 
De unde atâta grabă în povestea cu regionalizarea? De unde 
atâta siguranţă şi nicio umbră de îndoială? 
Treaba este forţată după câte ştiu eu pentru că există 
o înţelegere între guvernul Ponta şi UDMR. În orice 
condiţii s-ar face regionalizarea - ştiţi că se discută; 
8-10-20 de regiuni – ea înseamnă începutul disoluţiei 
statului naţional-unitar român. Deci, după 
regionalizare sunt posibile o sumedenie de lucruri, se 
poate face mult mai uşor federalizarea. După 
federalizare se poate realiza foarte uşor o secesiune a 
unei regiuni, deci chestia cu autonomia rămâne 
undeva în urmă, pentru că ţelul UDMR va fi realizat 
altfel. 
Pe ce vă bazaţi când vorbiţi despre pactul Ponta-UDMR? 
E vorba despre nişte precedente destul de clare. 
Domnul Ponta şi USL au câştigat alegerile în 
toamna trecută fără drept de apel -70%. V-aduceţi 
aminte desigur că UDMR a fost solicitat la 
guvernare deşi n-avea absolut niciun sens. În plus, 
ştiţi foarte bine reacţia populaţiei româneşti. USL ca 
purtător de cuvânt al majorităţii populaţiei a luptat 
împotriva domnului Băsescu şi a tuturor aliaţilor săi. 
Cel mai fidel dintre aliaţi i-a fost UDMR-ul. Să ieşi 
exact în seara respectivă şi să-i chemi la guvernare, 
înseamnă că încalci ceea ce le-ai promis alegătorilor. 
Eu am impresia că în perspectivă PSD-ul şi domnul 
Ponta urmăresc izolarea PNL şi formarea unei alte 
majorităţi parlamentare. Singura soluţie pentru o altă 
majoritate parlamentară este UDMR. 
Şi-apoi vedeţi în spatele grabei acesteia pentru 
regionalizare o mulţimede lucruri dubioase. Printre 
altele, am aflat săptămâna trecută la Târgu-Mureş că 
se urmăreşte scăderea pragului de la referendum de 
la 50 la 30% şi iată că s-a şi întâmplat. Regionalizarea 
va putea fi aprobată doar cu un sfert dintre voturile 
electoratului român contra a 75%. Asta înseamnă 
democraţie în ochii domnului prim-ministru. Şi 
evident – sunt sigur de asta – vor intra în joc şi 
manevrele oculte ale celor mai versaţi în acest 
domeniu din PSD care sunt domnii Hrebenciuc şi 

Cosmâncă. V-aduceţi aminte în 2003 când a mai fost 
o modificare de Constituţie? Atunci s-a inventat un 
lucru nemaiauzit în istoria electorală românească; 
votul în două zile. Reacţia populaţiei a fost una 
„nepotrivită‖ pentru ei şi chiar şi-a doua zi la ora 18 
nu se atinsese pragul de prezenţă. În decurs de două 
ore HREBENCIUC şi cu SRI, evident, au făcut ca 
proiectul acela care avantaja evident în multe 
domenii UDMR-ul să treacă. La fel se va-ntâmpla şi-
acum, dar lucrul cel mai grav este scăderea pragului 
la 30%. Apoi, după ce-a avut loc această conferinţă 
de la Târgu-Mureş privind regionalizarea, exact a 
doua zi, domnul Ponta s-a dus slugarnic la 
Congresul UDMR zâmbind în stânga şi-n dreapta. 
Eu sunt convins că există deja o înţelegere. 
Acum vreo zece zile, reprezentanţii UDMR au ieşit 
şi-au spus cu fermitate şi cu încruntarea de rigoare 
că ei sunt împotriva oricărei forme de regionalizare, 
însă în spatele acestui comportament stă o 
înţelegere, pentru că dacă ar fi spus că sunt pro-
regionalizare, suspiciunea românilor, mai ales a celor 
din Transilvania i-ar fi făcut pe aceştia să voteze 
împotriva regionalizării. Aşa, prin faptul că UDMR 
este împotrivă, poate că unii dintre electorii români 
vor vota propunerile acestea bezmetice ale 
guvernului. 
Avem situaţii comparabile în istorie? 
Întotdeauna când s-a lucrat la reîmpărţirea 
administrativă peste capul judeţelor- acestea fiind 
forma de organizare clasică a românilor, de tip 
roman – minoritatea maghiară a avut de câştigat. În 
1938 în timpul dictaturii carliste s-au format 10 
ţinuturi. Ca să-i mulţumească, în contextul acesta al 
formării ţinuturilor, regele şi ministrul de interne de 
atunci, Armand Călinescu, au acceptat un lucru 
nemaiîntâlnit până atunci în relaţiile dintre stat şi 
minorităţi: ideea drepturilor colective pentru 
minoritatea maghiară. Era un pas, toate ziarele 
maghiare din Transilvania exultau. Conducerea 
României de atunci credea că astfel ungurii vor 
deveni susţinători cinstiţi ai statului român. S-a 
dovedit că, în scurt timp, la Dictatul de la Viena, toţi 
s-au pronunţat împotriva statului român şi n-au 
cerut doar partea de nord, ci şi restul Transilvaniei. 
Aţi văzut apoi şi comportamentul extraordinar de 
brutal împotriva românilor în timpul ocupaţiei, dar 
şi împotriva evreilor. Deci ei nu sunt mulţumiţi 
niciodată, orice le-ai da. În 1952, în alt regim de 
dictatură, s-au format din nou regiunile. Una dintre 

http://www.cotidianul.ro/interviu/
http://www.cotidianul.ro/autor/marcel-barbatei/
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ele era Regiunea Autonomă Maghiară. Ordinul de 
formare a regiunii a venit de la Moscova şi 
conducerea românească l-a acceptat. Eh, s-a crezut 
că, acceptând formarea regiunii, ungurii vor fi 
mulţumiţi şi va fi o mare veselie în ţară. 
Dar eu am găsit în arhiva Camerei Deputaţilor două 
dosare massive, din 1952, cu procesele verbale din 
timpul adunărilor din vara aceea în toate localităţile 
majoritar maghiare din Transilvania. Gheorghiu Dej 
a pus să se facă aceste întruniri pentru a testa 
fidelitatea ungurilor, el sperând că o să culeagă doar 
laude. Într-adevăr, din procesele verbale rezultă că 
erau mulţumiţi pentru moment, dar iată ce cereau în 
continuare la unison: o republică secuiască, apoi un 
guvern separat maghiar, o armată maghiară, un 
coridor de unire cu Ungaria, monedă proprie, drapel 
propriu, justiţie şi administraţie doar în limba 
maghiară. 
Aşa-i şi-acu‘ după 1989. Văzând că nu pot printr-o 
lovitură de tip Târgu-Mureş să rupă Transilvania, au 
trecut la politica paşilor mărunţi, iar guvernele de la 
Bucureşti în prostia lor au spus; „las‘ să le dăm asta 
că vor fi mulţumiţi‖. Dar niciodată n-au fost 
mulţumiţi. Ţelul lor final este ruperea Transilvaniei. 
În realitate nu sunt supăraţi de statutul lor în 
România, deşi spun asta, ei sunt supăraţi pentru 
faptul că se află în România şi singura soluţie pentru 
a le fi bine este disoluţia statului. Şi revenim la 
regionalizare; se face regionalizarea şi ce se spune? 
Miniştrii ăştia mari susţin cu tărie că regiunile nu vor 
avea niciodată dreptul la relaţii diplomatice proprii şi 
nici armată. Dar, după ce se vor înfiinţa regiunile, va 
fi fiecare condusă de câte-un baron din ăsta regional. 
Fie prin mituire, fie prin şantaj aşa cum se practică la 
români aceştia vor fi aduşi să ceară şi dreptul de a 
avea relaţii diplomatice cu alte state pe motiv că 
relansează economia...motive se găsesc uşor, 
frazeologii la fel. Atunci vom avea mai multe state-n 
stat şi o federalizare din care se pot rupe bucăţi. 
Să vă spun ceva ce părea că nu se ştia: Ministerul de 
Externe ştie cu siguranţă, dar cel care conduce azi 
Ministerul de Externe este o nulitate. O ţară slabă ca 
a nostră din punct de vedere militar şi economic 
trebuie să se menţină dacă are un Minister de 
Externe valabil. Singurul diplomat veritabil este 
domnul Bogdan Aurescu, dar pentru că el n-are 
apartenenţă politică, n-a ajuns şi nici nu va ajunge 
vreodată ministru. În anumite sfere superioare de la 
Bruxelles, sub influenţa deosebit de puternică a 

lobby-ului maghiar se merge pe ideea de a se sugera 
– şi o sugestie de la Bruxelles e obligaţie – României 
să se încadreze şi ea în mersul actual internaţional, 
adică recunoaşterea statului Kosovo, dar 
recunoaşterea statului Kosovo care s-a format prin 
secesiunea dintr-un stat naţional unitar va fi folosită 
ulterior ca precedent istoric. Şi iată cum ajungem 
înapoi în România. În 1999, când a fost războiul din 
Kosovo, un frate al domnului Tokes, care trăieşte în 
Târgu-Mureş, a spus clar într-o conferinţă publică; 
„Cazul Kosovo va fi un precedent pentru Transilvania!”. În 
faţa acestor presiuni, cu siguranţă vom recunoaşte 
până la urmă provincia Kosovo ca stat, se va realiza 
un precedent, iar pe fundalul regionalizării şi 
disoluţiei puterii statului român se va face şi 
secesiunea. Ideea statului naţional unitar după 
regionalizare poate să rămână ea în Constituţie, dar 
nu va fi decât o formulă fără acoperire în practică. 
Iată că foarte multe lucruri se leagă şi revin la ceea 
ce-am spus la Conferinţa de la Târgu-Mureş. Le cer 
tuturor românilor să voteze împotriva regionalizării 
şi acestui proiect de Constituţie care face posibilă 
regionalizarea. 
În cazul unui asemenea vot, nu i se va da apă la moară 
preşedintelui, care va creşte precum Făt-Frumos în sondaje? 
Eu nu cred... Domnul Băsescu este ieşit din istorie 
sau va intra în istorie ca un personalitate cu totul 
negativă a secolului 21 indiferent de ceea ce va face 
de-aici încolo şi trebuie să ne aducem aminte că el a 
pregătit foarte multe lucruri care au contribuit la 
situaţia de fapt din România. Cum de-a fost ales 
domnul Tokes europarlamentar dacă nu cu serviciile 
secrete ale domnului preşedinte? În judeţul Vaslui 
sunt 40 de unguri şi l-au votat pe Tokes 8000 de 
oameni. Şi-aşa a ajuns el mare demnitar al 
Parlamentului European cu un cuvânt greu de spus 
acolo, datorită acestui domn Băsescu care ar face 
orice ca să poată sta la butoane în continuare şi după 
cum vedeţi îi iese, pentru că actualul prim-ministru 
este un om slab şi de o laşitate extraordinară. Se ţine 
cu dinţii de scaun şi ar face şi el orice pentru a se 
menţine acolo, inclusiv toate aceste convenţii secrete 
cu domnul Băsescu. 
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Persida RUGU – SEARĂ  MISTICĂ sau 
DESPRE SĂRĂCIA CELUI MAI BOGAT 

 

 
 
Se închină Sf. Cuv. Ioan Iacob HOZEVITUL, la 
centenarul naşterii sale pe pământ (1913-2013) 
 
Eu nu mai sunt nimic – eu sunt numai iubire sunt 
alb adâncul cel ascuns de vânt sunt peregrin de abur 
şi descânt eu nu mai sunt nimic sunt doar iubire 
eu nu mai sunt nimic – eu sunt numai iubire sunt 
crud aroma frântă din Cuvânt sunt pâine şi plămadă 
şi frământ eu nu mai sunt nimic sunt doar iubire 
eu nu mai sunt nimic – eu sunt numai iubire sunt 
taină şi tăcere fără de mormânt sunt flacără opaiţ din 
schitul sfânt eu nu mai sunt nimic sunt doar iubire 
 

Cluj-Napoca, 23 Iulie 2013 
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Sorin GRECU – Oamenii  din 
Paşcani 

 
 
 
 
 

 
A sosit, în sfârşit, şi ziua temută: 
l-au vândut din nou  pe Înaltul 
apoi, transformaţi subit în prădători, 
nemaiavând ce jefui, 
au început să ne execute, pe rând, 
şi-ntr-un târziu, unul pe altul 
însă, eterni fiind - deci neatinşi de ani - 
după ce memoria 
puţinilor supuşi-supravieţuitori a apucat a fi ştearsă, 
rebrenduiţi în salvatori, 
cei mai cruzi au preluat, iarăşi, cartul 
ca urmare noi, moderni plăvani, 
anemiaţi/înfăşuraţi în tricolorul clătit cu bere 
(pentru că, nu-i aşa? stomacul o cere) 
am pornit-o neştiutori, teleghidaţi, spre Paşcani 
rememorezi: blândă-i, totuşi, amintirea oraşului 
vechi 
pe atunci străzile sale atât de pustii erau – 
şi oamenii atât de personalizaţi 
copiii nu-ţi apăreau în faţă, gata îmbătrâniţi, 
şi nimeni nu te obliga să te înfrupţi cu zaţ 
încerci să le spui ceva şefilor de convoi 
dar te opreşti – te consideră nesănătos - trebuieşti 
expulzat 
fiindcă vorbele tale nu le-au adus, ci le-au risipit bani 
ai tot mai mult credinţa 
că strici ambientul rezervaţiei de varani 
priveşti spre cer – vezi vitraliile catedralei, sparte, 
şi nici măcar în folclor n-ai cum să te retragi 
fiindcă tocmai acolo te aşteaptă 
urcaţi precum balerinele, pe poante 
iar locurile - până ieri vacante - 
sunt ocupate astăzi de indivizi ciudaţi, cu accent 
străin 
deşi spun că-s pământeni nu-şi amintesc de-unde vin 
tu, în schimb, eşti un liliac evadat în plină zi 
din strânsura unei mantale vechi de militar, 
anemiat constant (cu vodcă şi vin), 
şi, pe deasupra, jalnic supravieţuitor 
fără să ai la tine măcar cremene şi amnar, 

te prelingi printre masele compacte de klingonieni şi 
romulani 
cu toţii am pornit – sau am şi ajuns deja? – la Paşcani 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustratie de Vasile MIC 
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Teofil MÂNDRUȚIU 

ADULTER 

După asfinţit 
Luceafărul de seară 
s-a dus la peţit 
la Steaua Polară; 
 
vrăjit de carul ei de stele 
a rămas să înnopteze 
la ele 
 
în zori 
s-a iscat mare zarvă în cer: 
Luceafărul de dimineaţă 
învinuia Luceafărul de seară 
de adulter 
 

DESPRE VIOARĂ 

Pentru că l-au urât pe cântăreţ 
i-au pus vioara pe foc; 
printre lemnele uscate 
-care se înteţeau să ardă- 
 
Cât de frumos 
se auzea un trosnet 
ca de baladă; 
… limbile flăcării 
urcau şi coborau 
ca un arcuş 
 

LUMINĂTORI 

Vrăjit pe veci de stele şi luceferi 
Şi stăpânind etern în constelaţii 
Pe porţi de cer încă mai intră teferi 
Luminători aduşi de inundaţii 
 
Şi aşezaţi după un rost anume 
Cu plete de lumină peste umeri 
Tu, omule, rosteşte-le un nume 
Şi-n fiecare seară să îi numeri 
 
 
 
 

PE URMA LACRIMII 

Dacă va fi să ningi, 
din norii ramurilor 
să ningi 
cu flori de tei 
peste tâmplele care se vor albi 
 
dacă va fi să ploi, 
din norii ochilor 
plouă cu lacrimi 
peste deşertul buzelor fierbinţi 
 
dacă va fi să plângi 
plângi  pe urma lacrimii 
şi nu înaintea ei 
 
dacă va fi să răneşti, 
din rănile mâinor 
puse în cruce 
desprinde cuvântul 
cu care să tămăduieşti 
 
dacă mai poţi să râzi, 
nu o face! 
dăruieşte-ţi zâmbetul 
copilului care te priveşte 
ca pe un om; 
învaţă-l să facă 
din el 
o formă de viaţă 
 

 
Ilustratie de Vasile MIC 

 



39 

www.cetateaculturala.wordpress.com 

Mihai TĂNASE 

NEPĂSARE 

 
M-a obosit singurătatea dar am să tac, 
Rătăcit prin vârtejul lacrimilor crude. 
Scad limitând privirea din omul sărac, 
Războiul de criză ce în noi se ascunde. 
 
În ce arest ne este judecata ce doarme, 

Nămolitul vis al străduințelor sărmane? 
Paloare de lumină dă să pice prin arme, 
Îmbătrânite jertfe închise-n geamantane. 
 

 

PHOENIX 

Singurătatea se ascunde în patul meu, 

Atent în inima nopții își face culcușul. 

Fără să știu lacrima devorează mereu, 

Potecile și Îngerii ce răscolesc urcușul. 
 
Nu mi-e frică de moarte dar să nu doară, 
În Eul meu oricum nu mai există durere; 
Mă voi întoarce prin timp ca o comoară, 
Căutând rătăcirile prin hazardata tăcere. 
 
 

VERDICT 

Mi-au spus râzând că am să mor... 
Dar nu i-am crezut, decât ai mei, 

Plângeau și se rugau în pridvor, 
Dumnezeu să mă mai lase cu ei. 
 

În palmele mele trăia așteptarea 
Mai tăcută, aprinsă ca niciodată. 
Inima primise în taină chemarea, 
Nemurirea între cuvânt disecată. 
 

Deja rănit învățasem câteva lecții, 
Că sfârșitul fierbinte nu e al meu. 

Sufletul moare pustiu în detenții, 
Penitența chemare lui Dumnezeu. 
 
 
 

 
Ilustratie de Vasile MIC 

 
 
 

Nicușor DARABANĂ 

 

POEMUL ADMIRAŢIEI 

De-aș fi un cal s-alerg prin preerie 
Să beau cu fiecare ropot libertatea 

Sd-mi fie șterse din minte pe vecie 
Chipul de om, ego-ul, vanitatea... 

Si nu știu despre timp și despre spațiu 
Prezentul să-mi rămână căpătâi, 
Si nu mai fiu silit să spun: "rămâi !" 

Si uit pe veci de Dante și Horațiu. 

Instinctul să mi poarte către viață 

Cu nări de cal să simt că nu-s paiață 
Să hoiniresc prin stepa mea regală, 
Să uit de gustul rânced de zăbală. 

De-aș fi un cal să mor in preerie, 
Să-mi zacă hoitul prin sălbăticie, 
Să redevin pământului vasal, 

Renunț la toate... numai să fiu cal ! 
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Alexandru JUCAN – PRECUM SĂRUTUL 

PRINȚESEI OARBE 

 
Daniel Salcie n-a mai scos vreo carte de ani buni. 
Prietenii îl întrebau dacă nu cumva se lăsase de scris. 

* Nu numai că m-am lăsat, dar am și aruncat 
la pubelă toate manuscrisele. Nu mai găseam nicio 

legătură, nicio coerență. Vine o vreme de secetă. Pur 

și simplu devii sterp. 
* Asta pentru că ai devenit prea static- i-a zis 

un amic. Stai zile în șir închis cu fantasmele tale în 
apartamentul tău. 
După vreo trei ani buni, lumea literară a început să 

se entuziasmeze de un roman uluitor, proaspăt și 
original, semnat de o femeie. Nimeni până atunci nu 
auzise de acel nume. Scriitoarea a fost invitată la cea 

mai pregnantă librărie din oraș, să-și prezinte cartea 

intitulată Precum sărutul prințesei oarbe. Daniel 

Salcie a simțit un fel de dureroasă invidie, căutând 

un scaun în marea înghesuială. Doamna scriitoare și-
a prezentat cartea. Purta o rochie înflorată, iar ochii i 
se ascundeau strategic sub ochelari fumurii. 

* Sunt uluită, dar și fericită de nesperatul 
succes. Poate că meritul meu e minuscul… vreau să 

fiu sinceră, desigur… Trebuie să știți că datorez 
acest eveniment glorios câinelui meu, pe care îl 
plimb zilnic pe cărarea pubelelor. El a scotocit în 

pubelă și astfel am descoperit pungi cu manuscrise. 
Trei ani am sortat, lipit, legat minunatele pagini, 

până când s-a născut romanul de față. 

Auzind aceste fraze, Daniel Salcie a leșinat subit, 

căzând zgomotos peste dușumeaua înfierbântată a 
librăriei centrale. 
 
 

Al. FRANCISC (Canada) – MAGIE  

 

Era o Sîmbătă dimineața. Una TÎNĂRĂ ȘI 
STRĂLUCITOARE. 

Dar nu avea absolut nici o importanță. 

Coborî din pat ,ieși în afara ușii de la intrare doar 

într-o cămașa de noapte care se ÎNCĂPĂȚÎNA să-i 

rămînă deasupra genunchilor și apăsă butonul 
soneriei . 

Funcționa ca în poveștile orientale . Era în 

stare să o audă și să o simtă . 
S-ar fi putut să o vadă vreun vecin în 

cămășuța ei nu tocmai opacă. 
Dar nu îi păsa nici cît negrul sub unghie . 

Verifică aragazul proaspăt cumpărat și 

constată că mergea și acesta cu exactitatea celor de 
la taxe . 

Poate apele, chiuveta. 

Nu și iar nu. Se opri pentru o clipă să 
răsufle. 

Visase flăcări și asta însemna ghinion 

După care intră în bucătărie și își făcu o cafea 

neagră și tare pe care o savură îndelung fără să o 
deranjeze nimeni. 

O irita doar casa care DEVENEA tot mai 
strîmtă. 

Și parcă și copacii de afară care veneau 

mereu mai aproape, înghesuindu-i pe toți și pe 
toate. 

Se gîndi că avea să se piardă în mall,la 
SHOPERS DRUGMART,în raionul de rujuri de 

unde avea să iasă cu niște buze multicolore. Aveau 

să sară cu toții să o pupe . 

Era timpul ca băieții ei să coboare și să o 

bage în seamă,să îi remarce prospețimea . 

Primul fu Rob,soțul ei de zile bune și rele . 

Acesta îi pictă parola de trecere pașnică,după care 

luă loc în apropierea ei pe un scaun artritic și 

văicăreț . 
Veni la rînd Mike,fiul lor care creștea de la o 

zi la alta. 

Asta era distracția copilului. 

Adormit și încă în pijama,fără nimic sub 

pantalonași . 

,,Ce-i cu tine în pijama la ora asta?Și fără 
nimic pe dedesubt? ,, 

Intrebare nu tocmai prietenoasă dar educația 

trebuia să fie educație. 

,,Nu mai am chiloți ,Mam...,, 

,,Dar ți-am cumpărat un dulap întreg. Nu ai 
găsit nici măcar o pereche potrivită ?,, 

,,mi-au rămas mici cu toții.,, 
Ea stătu o clipă pe gînduri după care îl 

întrebă în continuare. 

,,Și până acum ce ai purtat?,, 
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,,Perechea gri care face acuma baie în mașina 
de spălat.,, 

Mama se uită la el cu neîncredere și veni cu 
o întrebare mortală. 

,,Dar cum ai reușit să te descurci ATÎTA 
VREME cu o singură pereche?,, 

,,Magie Mam. A la Cristian Gog.,, 

Ei îi fu rușine să recunoască faptul că habar 
nu avea cine era numitul Cristian Gog. 

Putea fi,de exemplu, iluzionistul care 

cîștigase concursul Romanii Au Talent pe anul 2012. 

Și Mike îl urmărise pe canalul 114. 

Ei, ce ziceți? 
Cu atît mai mult cu cît ea trebui să renunțe 

la rujuri și să se oprească la raionul de chiloți pentru 

adolescenți. 
 

SALA DE LECTURĂ 

 

Incepusem o dimineață supusă cu totul celor 

care cîștigau. 

Eu deșurubasem copacii din jurul casei și 

priveam rădăcinile care continuau să pompeze viață. 
Aveau să se oprească. 

M-am reîntors în dimineața care semăna cu 
o cameră goală. 

Dar am vîrît un pat înăuntru pentru orice 
eventualitate. 

Femeile erau multe și eu doar unul singur. 

Mă bucuram ca o roată de căruță că 

reușisem să ies din pielea personajelor piesei pe care 

o băteam la mașină de mai mare dragul . 
Acuma puteam să compun fără să mai îmi 

treacă prin cap efortul fizic al tastatului , comparabil 
cu orice închinăciune de pahar . 

Parcă nu mai exista nici o legătură fizică 
DETERMINATĂ de cele care apăreau pe hîrtie. 

Devenisem un tub la capătul căruia o putere 
nevăzută introducea frazele iar la celălalt capăt 

apăreau rînduite frumos ȘI OARECUM 
PLICTISITOR . 

Nevasta mă chema la masă și chiar dacă nu 

îmi era foame , m-am așezat în dreptul farfuriei pe 
care era scris numle meu . 

I-am spus că era frumoasă și că gătise 

dumnezeiește dar cred că nu fusese suficient. 

Nici o reacție din partea ei. 
Mi-a aruncat doar un poftă bună după care a 

dispărut din cîmpul meu vizual intrînd în 

neașteptare . 

Și eu aveam nevoie de material documentar 
pentru piesă. 

Căutam un pas următor în mersul acțiunii, 
timp în care mestecam fără să îmi fi fost podul liber 
sau gratuit. 

După cină, mașina de scris devenise țepoasă 

și rezervorul cu chef de scris mi se golise cu 
îndărătnicie. 

Ar fi trebuit să mă fi dus în camera ei să îi fi 
propus să facem dragoste dar atitudinea ei 

neprietenoasă îmi îndreptă pașii pe ușă afară. 

Soarta mă luase de mînă și pas cu pas am 
ajuns în sala de lectură a bibliotecii locale. 

După zece minute funcționara veni după 
mine, mă apucă de umăr, îmi spuse cît de bucuroasă 

era că mă vedea acolo și îmi vîrî un carton în mînă. 

Mă cunoștea și îmi și completase o 

legitimație de intrare. 
Inăuntru erau numai femei. O lume a 

femeilor . 
Domnul are deja succes, îmi spuse una la 

vederea legitimației abia primite . 
Incerc, încerc, i-am răspuns eu ca să nu par 

stupid sau timid . 

Și ce obișnuiește domnul să citească? 
Tot ce îmi pică în mînă. 

Și dacă îți pică din întîmplare un sîn, 
continuă ea după ce doar cu două zile înainte 

depășise douăzeci și trei. 
Ce părere ai de Malarme, Poe, Plath, am 

întrebat eu cu un zîmbet subțire. 

Scriitori care nu mai pot să aștearnă un rînd 

și nici măcar patul . 
Hei, hei, hop d-acuma sîntem trei, interveni 

o gură dornică urmată de un trup pe măsura vino 

mai aproape și părul ei roșcat mi se apropie 
periculos de mult de gură. 

Adică prea mult dar și prea puțin. 

Vorbeam de persoane, bărbați la urma 
urmei, care nu mai sînt în stare să satisfacă nici o 
femeie. 
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Lasă că nici cu cei din ziua de azi nu îmi e 

rușine, zise 23a și începură amîndouă să rîdă ca 
nebunele. 

Mă priveau țintă fără să mă slăbească măcar 
o clipă . 

Doamne ferește, nu eram într-o sală de 
lectură? 

Știi ce e aia preludiu? 
Cele două începură să rîdă încă o dată. 

Orice bărbat trebuie ciupit doar un pic și în cîteva 

secunde are să sară pe tine. Și nici de data asta nu au 
lipsit rîsetele. 

Musiu, mă privi roșcata, de cîtă vreme nu ai 
mai făcut amor? 

Imi veni să zic din inimă că de două luni dar 

mi-am adus aminte că biata mea soțioară avea dureri 

de spate, bufeuri, o digestie proastă și în plus mai 

suferea și de insomnie. 

Și de cîte ori mă apropiam de ea se zburlea 
ca o pisică sălbatică. 

Lua hapuri cu pumnul. 
Ce dragoste... 
Cele două se apropiaseră îngrozitor de mult 

de mine. 

Pe pariu că ai să te lași mîngîiat? 

Mă și luase de mînă, vreme în care eu 
deschisesem gura după aer suplimentar. 

M-a tras de mînă, m-a scos afară din sală și 
m-a dus la ea acasă fără să scot un cuvînt. 

După vreo trei ore aveam să revin cu 
picioarele pe asfalt. 

Peste o săptămînă mă luă cea de 23 și aveam 
impresia că nimerisem într-un loc inexistent. 

Mă frecam zilnic pe ochi și îmi doream să 

rîmîn veșnic tînăr. 

Plus lecțiile de comportament. 

Și după o lună au dispărut amîndouă ca prin 
farmec. 

Le-am căutat zile întregi dar fără nici un 
succes. 

Așa că am revenit acasă. 

Soția mă aștepta cu masa pusă. 
Mîncarea aproape că se răcise. 

După care m-am apropiat de ea și pînă 

dimineață nu ne-am mai despărțit unul de altul . 

Dimineața aia de care vă povesteam la 

început și care intrase la apă. 

In două luni de zile avea să scap de durerile 

de spate, bufeuri. De tranzitul leneș și de insomnie. 

Și avea să îmi zîmbească în fiecare clipă. 

Hotărît lucru, lumea aparține femeilor. 
 

LECȚIE DE PSIHOLOGIE 

 
Sîntem într-o sală de clasă oarecare . 

Și colegii mei erau prezenți cu toții. 
Un psiholog ne învață managementul 

stresului. 

Luă un pahar cu ceva apă în el și îl purtă în 

tăcere prin mijlocul nostru . Ne așteptam la o 
întrebare de genul e pe jumătate gol sau pe jumătate 
plin dar întrebarea profesorului ne uimi . 

Ce greutate are lichidul din pahar? 

Răspunsurile au oscilat între 250 și 500 de 
ml. 

Psihologul ne spuse în continuare că nu 

greutatea absolută a conținutului conta ci cîtă vreme 

aveam să ținem paharul cu lichidul respectiv în 
mînă. 

Un minut? Nu se întîmplă absolut nimic. 

Il țineți două ore? Vă alegeți cu dureri 
musculare. 

Ajungeți la o zi întreagă ? 

Vă amorțește brațul. 

Și în tot acest timp greutatea absolută a 

conținutului a rămas neschimbată. 

La fel are să se întîmple și cu greutățile peste 

care veți da în viață. 

Le veți suporta o perioadă limitată? 

Veți trece cu bine mai departe. 

Le veți păstra prea mult? 
Vă va paraliza creierul. 

Colegii mei se schimbară la față. 

Il priveam cu toții în tăcere. 
 

PASIUNE 

 
Cu ani în urmă începuse o ploaie care nu se 

mai termina. 
Eu descifram tainele primei clase primare. 
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In prima săptămînă citeam deja primul MA-
MA din abecedar. 

Chestia mi s-a părut fascinantă,motiv pentru 
care ziua următoare aveam să mă înscriu la 
bibliotecă. 

In două luni devorasem deja primele mele 

treizeci de cărși. 

Chiar și polițiste,din colecția Aventura. 
Toată ziua eram cu cartea în mînă. 

Și nu știu de unde, dar la un momendat mi-a 
venit ideea că trebuia să devin scriitor. 

Nici mai mult,nici mai puțin. 

Toți ceilalți copii vroiau să devină ba 
doctori,ba ingineri. 

Dar eu nu. Scriitor. 
Motiv pentru care m-am dus la magazinul 

sătesc de unde mi-am cumpărat un caiet de o sută de 
file. 

Acasă, în liniște,am desenat sigla colecției 
mele favorite,un A de mînă de la Aventura care să 
ocupe toată coperta. 

După care au urmat titlul romanului și 
numele autorului,adică al meu. 

Cuprinsul? 

Putea să mai aștepte. 

La așa pasine... 
 
 

Bianca MARCOVICI (Israel) – 
AMINTIRI  CIUDATE 

 
Nu ştiu cum să încep povestirile 

mele prin care am trecut ca o 

răţuşcă pe apă, amintiri ciudate dar 

bine întipărite în minte, chiar dacă 

nu au dată exactă sau, să zicem 

legături între ele: Imi amintesc o întâmplare 

petrecută în  timpul unui spectacol- concert,  în unul 

din oraşele Elveţei, probabil Berna. Spectacolul era 

dat de copiii şi orchestra  Comunităţilor reunite  din 

România pentru evreii din localitate, concert de 

binefacere pentru Israel .Vioara mea m-a plimbat 

peste mări şi ţări într-o poveste adevărată.  

Spectatorii aplaudau cu picioarele făcând  un 

zgomot neobişnuit. Concertul a avut şi un moment 

de necrezut! Deodată am fost anunţaţi  să părăsim 

sala, la fel şi spectatorii, pentru că o bombă ar trebui 

să explodeze ... Lucrurile s-au precipitat, evacuarea 

luând ceva timp. M-am trezit vis-a-vis de clădirea 

din faţă noastră, cea în care am concertat aşteptând  

ceva   fără nume, poate o explozie ... ! Dar nu s-a 

întâmplat nimic şi, după un timp am fost rechemaţi 

în sală. Circulau zvonurile că a fost dezamorsat 

ceva... la subsol...  sau a fost un simplu telefon  a 

cuiva care a vrut să ne facă rău sunând a atentat, 

chiar dacă elveţienii sunt neutri. Scaune cu rotile cu 

invalizi circulau în faţa noastră, probabil spectatorii 

evacuaţi. Spectacolul a reînceput  din nou. S-a cântat 

a Ydisshe Mame, spectatorii plângeau, la fel şi noi. 

Nu îmi amintesc decât lacrimile care le înghiţeam , 

unele căzând  pe vioara mea  care cânta  acea 

melodie sfâşietor de tristă. Mi-am amintit toate 

astea, după ce am urmărit un documentar la 

posturile de televiziune franceze chiar acum câteva 

zile. Prezentau documente autentice prin care 

Elveţia a semnat cu Hitler un document 

discriminatoriu,  în perioada 1938-42. Pentru ca 

refugiaţii evrei să nu poate trece graniţa spre Elveţia 

s-a convenit ca paşapoartele  lor să fie ştampilate cu 

litera "J" pe prima pagină! Asta da, 

NEUTRALITATE!   O altă întâmplare s-a petrecut 

recent, într-o excursie în Germania Am ajuns şi la 

Terminalul 17, acolo de unde evreii au fost 

deportaţi! Şinele şi peronul  erau marcate  cu datele 

când au ieşit fiecare convoi cu evreii trimişi în lagăr. 

Mai mult am văzut harta" soluţia finală" atârnată pe 

un perete la un muzeu, dar nu vreau să intru în 

amănunte. Seara am fost duşi cu toţii  undeva  să 

mâncăm, la un  înafara Berlinului. Dincolo de 

castelul medieval   erau adunaţi o mulţime de tineri 

care priveau la un ecran imens, un meci de fotbal. 

Suporterii germani cântau fericiţi că echipa lor a 

câştigat tocmai când noi  ieşeam din castelul- 

restaurnat  pe la ora 12 noaptea. Am urcat într-un 

autobuz cu etaj ce ne aştepta. Încercările  

suporterilor beţi de a pătrunde în autobuzul nostru 

unde eram numai femei,  au fost destule.  Cu greu 



44 

www.cetateaculturala.wordpress.com 

ghidul nostru a reuşit să-i îndepărteze. Pocnitori şi 

petarde explodau peste tot. Autobuzul a reuşit până 

la urmă să se desprindă de mulţime. După aproape 

15 minute de călătorie autobuzul nostru care mergea  

cu o viteză care depăşea limitele admise a luat foc. 

Flăcările şi fumul s-au răspândit repede  pornind de 

la etajul doi, după care   a cuprins  partea din spate a 

autobuzului.  Şoferul a oprit brusc autobuzul  şi 

gesticulând ne-a  cerut tuturor să coborâm repede.  

Evacuarea a fost complicată, mai ales pentru 

colegele de la etaj. Fetele erau vesele ca după 

petrecere. Ne-am adunat pe un câmp deschis pe o 

noapte cu lună plină. Fetele chicoteau. Nu au înţeles 

pericolul unei  explozii. Şoferul a chemat poliţia şi 

ambulanţa.  Poliţia  a ajuns în câteva minute ca şi 

ambulanţele, drumurile au fost blocate în apropierea 

Berlinului. Mai târziu au sosit două autobuze noi, în 

care ne-am urcat şi am plecat cu toate , considerând 

că sărbătorirea colegială a" Zilei femeii"şi-a depăşit 

menirea festivă. Diverse presupuneri  m-au pus pe 

gânduri. Nu am aflat nici până azi ce s-a întâmplat, 

de fapt. 

Mădălina DAVIDSOHN 
(Israel) – ULTIMUL 
RANDEZ-VOUS 

 
O aşteptam pe Rely!  
Întotdeauna vizitele ei 
îmi dădea emoţii. 

M-am ras cu mai 
multă atenţie ca de 
obicei, mi-am aranjat 
cravata în carouri 

cumpărată pentru această ocazie şi m-am privit cu 
ochi critic. Portretul din oglindă nu mi s-a părut 
mulţumitor. Schimbarea pe care o speram nu se 
produsese. De fapt, nimic nu se putea schimba, iar 
când era vorba  de Rely, efortul meu părea cu 
adevărat comic. 

Ea a fost dragostea mea dintotdeauna, unica 
mea dragoste, niciodată mărturisită, nu fiindcă nu aş 
fi avut destul curaj, ci doar fiindcă aveam un plus 
din simţul realităţii 

Rely s-a născut regină! Întâi a fost regina 
clasei, apoi a şcolii, mai târziu a devenit regina 
grupului nostru. Toţi băieţii concurau la inima ei. Şi-
ar fi pus viaţa la picioare ei numai pentru un surâs, 
se mândreau să se numească prietenii ei, dar ea îşi 
schimba neîncetat alegerile, cum îşi schimba 
mănuşile. 
Rely era o fată înaltă şi subţire, îmbrăcată de obicei 
cu bluze de mătase albe, răsfăţată de zei. Avea  
ţinuta dreaptă şi mândră, iar  părul blond numai 
bucle răspândea lumină pe unde trecea, asemeni 
unui soare. Prima din clasă la învăţătură, nu era 
posibil să n-o admiri, să n-o iubeşti. 
Mie mi se părea pur şi simplu divină. Iar eu… eram 
exact opusul ei. Mic şi îndesat, cu ochelari care-mi 
acoperea jumătate din faţă. La şcoală, abia dacă 
reuşeam să-mi fac lecţiile de azi pe mâine,  
bâlbâindu-mă de emoţie când eram scos la lecţii. 

Sufeream în tăcere şi pentru nimic în lume 
nu i-aş fi mărturisit sentimentele, tot astfel cum 
niciodată nu i-am citit versurile pe care i le dedicam 

Rely era orfană. Tatăl ei murise într-un 
accident şi îmi amintesc cât de greu a muncit mama 
ca  s-o crească. Nimic nu i se părea obositor acestei 
femei, probabil şi ea frumoasă la vremea ei, numai 
ca fetei să nu-i lipsească nimic. 

--Să nu simtă sărăcuţa de ea că n-are tată, 
obişnuia să spună. 

Imediat după ce a terminat şcoala, a părăsit 
oraşul şi s-a mutat în Capitală. Mama ei aduna ban 
cu ban, a continuat să muncească greu şi să-i trimită 
fiecare leu. Apoi s-a zvonit că Rely a plecat în 
străinătate. Aproape 20 de ani, nimeni n-a mai auzit 
de ea. Oraşul a dat-o uitării.  Bătrâna, a rămas 
singură  să-şi poarte anii, până ce într-o zi, a murit 
pe stradă.  A căzut pur şi simplu pe trotuar şi a 
închis ochii, fără să supere pe nimeni tot aşa cum a 
trăit. Au înmormântat-o din banii Comunităţii.  Rely 
n-a venit. Era în străinătate şi până i-au dat de urmă, 
a durat ceva timp. 

La un an după înmormântare, când i s-a pus 
piatra,  aşa cum se obişnuieşte la evrei, Rely a apărut 
superbă, elegantă, într-o maşină cum n-a mai văzut 
târgul nostru. Piatra de pe mormântul bătrânei, un 
bloc de marmoră neagră, era şi ea un unicat. Cel mai 
frumos monument din cimitir. 
După ceremonie,  îmi amintesc ce surprins am fost, 
când Rely mi-a lua  mână cu un gest ferm şi 
m-a oprit din drum. 
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Mă aflam singur în cimitir când mi-a adresat 
cea mai ciudată rugăminte cu putinţă 

--Aş vrea, dacă nu te deranjează, ca odată pe 
an  în ziua pomenirii mamei, să mă aştepţi la gară. 

Te rog să nu uiţi ziua aceasta. Eu am să vin 
întotdeauna cu trenul de şapte dimineaţa. 

Rely a plecat, dar  eu am rămas pe loc încă 
multă vreme, gândindu-mă la spusele ei. Întâlnirea  
neaşteptată după atâţia ani de despărţire,  discuţia, 
noastră din cimitir, părea o fantezie. 

„De ce o fi având nevoie de mine? mă 
întrebam. Cu aş fi putut s-o ajut? 
Desigur  îmi aminteam ciudăţeniile ei din timpul 
şcolii, dar de atunci trecuseră ani şi ani.  Acum Rely  
nu mai era copil. 

„Probabil mâine va uita totul, mi-am spus. 
Va uita chiar şi faptul că ne-am întâlnit. 

Dar m-am înşelat când am pus la îndoială 
seriozitatea cererii ei 

În fiecare an, punctuală ca un ceasornic, în 
ziua comemorării, Rely venea cu trenul de şapte 
dimineaţa. Eu o aşteptam, mergeam împreună la 
cimitir şi apoi, Rely era a mea o zi pe an. 

Ne plimbam, luam masa la stâna de oi 
dinafara oraşului Acolo baciul ne pregătea prânzul:  
mâncare de bureţi  proaspeţi culeşi din pădure, pui 
la ceaun şi fragi cu smântână 
Beam lapte de capră, Rely cumpăra unt, brânză de oi 
sărată, caş şi urdă, iar seara, tot la trenul de 7 fix, o 
conduceam la gară. O zi pe an., Desigur nu-mi era 
de-ajuns, dar oricum era mai mult decât nimic,  mai 
mult chiar decât aş fi putut să-mi închipui vreodată 

Neschimbată, cu aceeaşi ţinută,  cu acelaşi 
mers unduitor Rely era şi acum cea mai frumoasă 
fată pe care o cunoscusem vreodată.. Doar părul îl 
purta acum scurt şi când buclele-i cădeau în ochi, le 
arunca pe spate, scuturându-şi capul. Niciodată n-
am întrebat-o nimic despre ea, niciodată nu mi-a 
povestit ceva din viaţa ei. Vorbeam despre nimicuri. 
Mă temeam să nu spun care s-o supere, să-o întreb 
ceva care s-o deranjeze, să stric şi poate astfel să 
întrerup aranjamentul  nostru. 

În ziua aceia trenul întârzia. Mă plimbam pe 
peron nerăbdător, nervos. În sfârşit locomotiva a 
intrat pufăind în gară. 

Am început să scrutez chipurile de la geamul 
vagoanelor, ca s-o văd un minut mai devreme  Dar 
Rely nu era nicăieri. 

--Nu e cu putinţă, mi-am spus, trebuie să fie 
aici. Astăzi, e ziua pomenirii 

Ultimul călător a părăsit gara, când în sfârşit, 
m-am hotărât să plec şi eu. Nu ştiam ce să fac, 
încotro să mă îndrept. Era ziua noastră şi eu am avut 
grijă, să mă eliberez din timp. Paşii m-au purtat spre 
cimitir. Lângă monumentul de marmoră neagră, 
stătea Rely.  Mi s-a părut palidă, cu privirea ştearsă şi 
conturul feţei neclar. Era înfăşurată într-un şal alb. 

--Cum ai ajuns aici? Ce s-a întâmplat?  
Simţeam că ceva nu-i în regulă, dar nu-mi dădeam 
seama ce anume. Am fost la gară, dar nu te-am 
văzut. Am aşteptat până au plecat toţi. Nu erai! 
Vorbeam într-una fără oprire, atât eram de 
emoţionat. 

--N-am venit cu trenul, a răspuns ea simplu, 
potopului meu de vorbe. 

--Dar cu ce?  am întrebat din nou.  Dar  ea a 
tăcut. 

O lumânarea ardea în cutia ei metalică şi 
flori proaspete erau răsfirate pe mormânt. Un 
buchet de trandafiri însângeraţi. Probabil  Rely era 
acolo de mai multă vreme. Înainte de sosirea mea 

--Vino să ne plimbăm, mi-a spus. Astăzi nu 
pot sta mai mult 

--Dar azi e ziua mea,  ziua noastră, am 
replicat supărat, fără să-mi dau seama. Apoi m-am 
îngrozit eu însumi de acele vorbe. Rely a surâs trist. 

--Ziua nostră…a repetat ca un ecou. S-a 
apropiat de mine, m-a îmbrăţişat şi buzele ei le-au 
atins pe ale mele, într-o fluturare uşoară, ca un fulg 
de nea. Şi ciudat, chiar mi-au lăsat senzaţiea de umed 
şi rece.  Apoi, m-a privit lung de parcă ar fi vrut să-şi 
întipărească figura mea în minte. A aranjat florile, 
atingându-le de parcă le-ar fi mângâiat şi le-a resfirat 
pe marmora neagră 

--Întotdeauna mi-au plăcut trandafirii, a spus 
ea. Dar nu cei roşii .Sunt simbolul durerii  al 
sângelui…al morţii, a adăugat şoptit. Să nu-mi aduci 
trandafiri niciodată! 
N-am înţeles-o. Oricum, niciodată n-o aşteptasem 
cu flori în gară. 

--Despărţirile sunt întotdeauna  dureroase, 
rămâi te rog aici. Astăzi nu vreau să mă conduci. 
Dar nu uita, peste un an…  ziua comemorării.  Şi-a 
strâns în jurul umerilor şalul, ca şi cum i s-ar fi făcut 
frig dintr-odată. 
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Aş fi vrut s-o cuprind, s-o lipesc de mine, să-
i împrumut din căldura trupului meu, dar ea, ca şi 
cum mi-ar fi ghicit intenţia s-a îndepărtat puţin, 

--Nu pleca!  de ce atât de repede? Mai stai te 
rog.  Cu ce pleci?  Am întrebat deodată plin de 
speranţă, fiindcă nu văzusem nici-o maşină, şi tren 
nu era la ora aceia 

-- Vine cineva să mă ia. 
-- Cine? nu m-am putut stăpâni s-o întreb 
-- Cel care m-a adus aici. 
Mă simţeam dezamăgit, asemeni unui copil 

pedepsit pe ne drept. 
Am închis ochii şi mi-am întors faţa ca ea să 

nu vadă că mă străduiesc să-mi stăpânesc lacrimile. 
În sfârşit m-am calmat şi am ridicat privirea din 
pământ, dar Rely se îndepărtase. Alături de ea, păşea 
o siluetă înaltă. Purta un caftan lung până la călcâie, 
sau o pelerină cenuşie, prea departe ca să-mi dau 
seama dacă era bărbat sau femeie. Mâinicile largi ale 
îmbrăcăminţi  fluturau  în jurul trupului ei subţire. 
Părea un înger cu aripile desfăcute şi am simţit că 
mă trec fiori. Soarele era aproape de asfinţit şi 
lumina se estompa  cu fiece clipă.  Vântul se stârnise 
din senin atmosferă  din cimitir devenise apăsătoare, 
sumbră 
Ca două umbre, conturul lor sau mai desluşit o 
vreme, până ce au dispărut cu totul 

--Dacă ea aşa vrea, aşa să fie, mi-am spus, 
obişnuit să accept orişice idee venea din partea ei, 
fără obiecţie, cu resemnarea atâtor ani de statornicie. 
Multă vreme după aceea m-am tot gândit la ea, la 
despărţirea noastră, la acel sărut neaşteptat de adio 

Nu-mi amintesc exact cât timp a trecut din 
ziua ultimei întâlniri, când am găsit o scrisoare în 
cutia poştală. Atât scrisul cât şi adresa expeditorului, 
îmi erau necunoscute. Am deschis-o curios şi 
nerâbdător , ca să aflu cel mai uimitor lucru cu 
putinţă 

Am citi-o de atunci de-atâtea ori încât o pot 
reda cu uşurinţă cuvânt cu cuvânt 
 
 
 
 
Stimate domnule X 
 

Vă scriu în numele doamnei Rely, aşa cum 
m-a rugat în ultimele clipe ale vieţii ei În ziua 
pomenirii mamei ei, Rely a suferit un accident de 

tren. Era în drum spre oraşul ei natal. Şalul cu care 
era îmbrăcată  s-a prins în uşa  vagonului şi a 
azvârlit-o afară. Au adus-o cu ambulanţa la noi, la 
spital şi pentru că eu am fost sora de gardă, am 
vegheat-o toată ziua. Până seara, Rely a rămas în 
comă. Eram sigură că  nu-o să-şi  mai revină, când 
spre surprinderea mea şi-a recăpătat dintr-odată 
conştiinţa. A cerut hârtie şi creion şi m-a rugat să vă 
scriu cele ce urmează. 

Era de o luciditate surprinzătoare atunci 
când mi-a dictat adresa şi aceste cuvinte: 
 

― La fel ca-ntotdeauna‖ 
 
Rely 
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Ion CRISTOFOR – UN 
PERIPLU ÎN ŢARA 
SFÂNTĂ 

 
Plănuiam de câţiva ani să 
călătoresc în Israel, la 
invitaţia călduroasă a 
prietenilor mei. Ca prin 
minune, de fiecare dată 
apărea ceva mai important, 

ce nu suferea amânare. Mă consolam cu gândul că, 
la fel ca într-o poveste amoroasă,  jumătate din 
plăcere e dată de aşteptare. În sfârşit, la încurajările 
lui G.Mosari şi ale Gettei Berghoff mi-am făcut 
curaj şi m-am trezit dis-de-dimineaţă, pe la mijlocul 
lunii aprilie,  la Aeroportul Henri Coandă, din 
Otopeni. Sunt oarecum mirat de nenumăratele 
măsuri de securitate care se iau în zona în care se 
adună călătorii de la Compania El Al, cu care mă 
pregătesc să zbor până la Tel Aviv. Până la urmă, 
găsesc că prudenţa e necesară ştiut fiind faptul că 
Israelul e, de câţiva ani, ţinta unor provocări 
teroriste. Câteva rachete lansate din Fâşia Gaza 
aveau să explodeze la Eilat chiar în cea de-a treia zi a 
călătoriei mele. 

Călătoresc în avion lângă un tânăr israelian, 
doctorul Maxim Steiner, medic originar din Craiova, 
venit la Bucureşti să-şi deschidă un cabinet dentar. E 
exasperat de birocraţia dâmboviţeană, dar e convins 
că va reuşi, în final, să-şi inaugureze cabinetul, pus la 
punct cu ultimele noutăţi ale domeniului. Mă 
avertizează că la aeroportul din Tel Aviv s-ar putea 
să fiu tracasat de formalităţi. Spre surpriza mea, totul 
durează mai puţin de un minut, astfel că am bucuria 
de a mă îmbrăţişa cu doamna Berghoff şi cu G. 
Mosari mai repede decât mi-am imaginat. Abia am 
avut răgaz să admir construcţia modernă şi extrem 
de funcţională a Aeroportului Ben Gurion. E o 
construcţie impozantă, pe care aveam să o cercetez 
cu un ochi mai atent la întoarcere, când a trebuit să 
aştept ceva mai mult, din cauza unei greve a 
personalului. 

Gazda mea de la Tel Aviv, doamna Lili 
Strul, e originară din Târgu Mureş. Primitoarea ei 
casă e dotată cu o impresionantă bibliotecă, plină de 
cărţi româneşti. Continuă să urmărească emisiunile  
televiziunii din ţara natală (are o antenă parabolică 
performantă) şi se arată extrem de mirată când îi 

spun că eu trăiesc de 17 ani fără televizor. E perfect 
informată cu ce se întâmplă în România, continuă să 
vină la băi în fiecare vară. Seara, casa primitoare a 
doamnei Lili,  o gazdă atentă, devine un veritabil 
salon literar, în care mă întâlnesc cu câţiva dintre 
scriitorii dragi sufletului meu. Alături de doamna 
Getta Berghoff, mă îmbrăţişez cu câţiva dintre cei 
mai interesanţi scriitori de limbă română din Israel: 
Teşu Solomovici, Zoltan Terner, Carol Feldman, 
Andrei Fischof. Pe unii îi cunosc doar din scris, cum 
este şi excelentul gazetar şi critic literar Roni 
Căciularu, care îmi oferă ca amintire un splendid 
album cu picturile lui Monet, ca şi când ar fi 
cunoscut foarte bine pasiunile mele în materie de 
artă plastică. E o seară caldă, plină de amintiri 
plăcute. Dar voi face cunoştinţă şi cu alte 
personalităţi ce-mi sunt puţin cunoscute sau pe care 
le-am ignorat până acum. Printre noile mele 
cunoştinţe se numără  prozatoarea Magdalena 
Brătescu, autoarea unui excelent roman, Casa 
Diamant, apărut în 2010 la Editura Libra. Este o 
revelaţie. Sunt la fel de încântat să o cunosc şi pe 
Ada Shaulov-Enghelberg, autoarea unui volum de 
povestiri, care analizează, cu remarcabilă fineţe 
psihologică, labirintul întortocheat al sentimentului 
iubirii, cu accente freudiene uneori. Îmi propun să 
scriu despre ambele autoare cât mai curând. 

Încă din primele ore ale întâlnirii mele cu G. 
Mosari facem schimb de cărţi şi de reviste. Am 
surpriza să constat că Revista Familiei, editată cândva 
de reputatul gazetar I. Aurescu (despre care am scris 
în unul din volumele mele intitulate Scriitori din Ţara 
Sfântă), are acum o faţă nouă, că revista apare într-o 
formulă mult mai modernă. Tehnoredactorul ei este 
un tânăr foarte dotat, Dragoş Nelersa, un om cald şi 
prietenos, însoţit de fermecătoarea sa soţie. 
Descopăr în paginile revistei, cu plăcere, un articol 
ce-mi e dedicat, semnat de G. Mosari, preşedintele 
Asociaţiei Scriitorilor Israelieni de Limbă Română. 
Prozatorul îmi face şi o altă surpriză, oferindu-mi 
ultimul număr din revista Izvoare, dedicat în 
întregime amintirii lui Shaul Carmel, în care sunt 
prezent şi eu cu o scurtă evocare a marelui poet. 

Dincolo de bucuria întâlnirii cu aceşti 
admirabili scriitori, nu fără mirare descopăr că există 
şi printre confraţii noştri de la Tel Aviv unele 
animozităţi, tipice plaiului mioritic. Teşu Solomovici 
îmi povesteşte pe scurt, cu o indignare temperată, 
despre atacurile deloc amicale ale unor colegi de 
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condei la adresa cărţii sale dedicate mareşalului 
Antonescu. Concede, totuşi, că şi aceste atacuri i-au 
asigurat o bună reclamă în România, cartea fiind un 
succes editorial. Îmi oferă o altă carte incitantă, Ce i-
a spus evreul Steinhardt călugărului creştin Steinhardt şi vice-
versa, 2013), pe care încep să o citesc imediat ce se 
iveşte un răgaz, adică seara târziu. Indiscutabil, Teşu 
Solomovici e un gazetar de primă mână, cu un 
condei ce ştie să pescuiască din aer teme menite să 
inflameze curiozitatea cititorilor. Scrisă într-un stil 
publicistic, fluent, cartea e o veritabilă bombă 
editorială. Volumul are toate ingredientele pentru a 
deveni un nou succes editorial. I-ar mai lipsi doar 
câteva atacuri. De data aceasta ar fi nevoie, cred, de 
câţiva popi care să dea glas indignărilor, căci 
monahul de la Rohia e văzut, prin părţile noastre, 
aproape ca un sfânt. Oricum, cartea e plină de 
interes şi îmi propun să reiau lectura ei. Teşu 
Solomovici editează, de ceva vreme, revista 
Maximum, ca o replică la Minimum a lui Al. Mirodan. 
Actuala publicaţie a păstrat ceva din structura fostei 
reviste, dar a şi modificat-o substanţial. În opinia 
mea revista e vie, plină de aplomb jurnalistic, fiind 
redactată cu un ochi de expert. Dar, ca întotdeauna, 
se găsesc şi cârtitori. 

 
A doua zi, G. Mosari îmi arată, din maşină, 

Tel Avivul, o metropolă în care construcţiile noi, din 
beton şi din sticlă, concurează cu clădirile vechi, în 
stil european sau cu cele ce emană un parfum 
oriental. Prima zonă pe care o vizităm, cartierul 
Savion,  e una mai puţin spectaculoasă, cu vile ale 
unor magnaţi, ascunse după arbori plini de flori. 
Mărturisesc că nu atât vilele m-au încântat cât natura 
expansivă din jur, cu explozia de culori şi miresme. 
Bogaţii de aici sunt discreţi, casele lor sunt 
disimulate după splendide perdele de verdeaţă şi 
flori. Spre deosebire de neam-prostia de la noi, 

magnaţii de aici ştiu că nu trebuie să sfideze vulgul 
cu luxul şi banii lor. Mă întreb, în gând, când vor 
învăţa mârlanii şi ciocoii de la noi că a fi bogat nu e 
neapărat un merit şi o fală, după cum nici să fii sărac 
nu e un motiv de mândrie. 
În una din zilele următoare vom continua explorarea 
acestei metropole uluitoare. Printre altele ne vom 
opri şi în faţa Primăriei, în locul unde un descreierat 
fanatic l-a ucis pe Yitzhak Rabin. În locul cu pricina, 
pronunţăm amândoi titlul cărţii lui Shaul Carmel şi a 
Ilenei Cudalb (Yitzhak Rabin: pacea şi-a ucis soldatul), 
evocăm memoria poetului şi a lui Rabin. Din păcate, 
isteria istoriei continuă, iar evreii sunt încă departe 
de pacea pe care o visează şi pe care o merită din 
plin,  după atâtea milenii de rătăciri şi de prigoană.  
La amiază, suntem invitaţi pe strada Ghivat 
Hatachmoshet 30,  Holon, Kiriat Sharet, la 
admirabila noastră prietenă, Getta Berghoff. 
Generoasa scriitoare ne oferă, mie şi familiei Mosari, 
un prânz copios, inclusiv unele specialităţi israeliene. 
Admirăm atât rafinamentul bucătăresei, biblioteca şi 
tablourile gazdei, o femeie cu gusturi alese, atât în 
scris cât şi în existenţa cotidiană. Le admirăm şi pe 
cele trei pisici de rasă pe care doamna Getta le-a 
adoptat după ce au fost părăsite de un cuplu 
divorţat, din vecini, care şi-au disputat bunurile cu 
ardoare, mai puţin cele trei feline. Pisica, aristocrată 
şi misterioasă, stă mereu în preajma noastră, 
cercetătoare, în schimb cei doi motani ne pândesc, 
bănuitori, de la distanţă, dintr-un colţ al casei. La 
despărţire privesc uluit, încă o dată, deşertul care 
începe imediat de la capătul străzii pe care locuieşte 
prozatoarea. Getta Berghoff îmi poveşteşte că 
Holonul s-a ridicat pe dunele de nisip ale deşertului. 
Atunci când a venit să-şi ia în primire locuinţa şi-a 
pierdut efectiv sandalele în nisip. 

Seara ne vom reîntâlni, din nou, la un 
cenaclu literar ad-hoc, ţinut la gazda mea. A doua zi, 
marţi, 16 aprilie, e sărbătoarea independenţei de stat 
a Israelului şi vom continua să explorăm, împreună 
cu G. Mosari, fabulosul oraş Tel Aviv. La ora 11, 
sirenele încep să sune. Traficul e întrerupt, oamenii 
coboară din maşini şi toţi trecătorii se opresc pentru 
a ţine câteva minute de reculegere în memoria celor 
care s-au jertfit pentru ţară. E un moment 
emoţionant şi pilduitor. 

În ziua următoare, îi voi însoţi pe doamna 
Rica şi pe G. Mosari la iarbă verde, la un picnic 
organizat în cinstea sărbătorii Independenţei. Mica 
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sărbătoare câmpenească se va ţine în curtea unui 
evreu originar din Bulgaria. După salutul şi 
conversaţia de rigoare, triburile se aşează la masă 
într-o ordine ce pare să fi fost stabilită dinainte. 
Evrei români, bulgari, marocani, egipteni sau din 
alte zone ale lumii sărbătoresc împreună bucuria 
regăsirii în ţara străbunilor. Mă întreţin la început cu 
o distinsă evreică originară din Egipt, care vorbeşte 
o franceză impecabilă. În colţul nostru se vorbeşte, 
din politeţe pentru musafir, aproape exclusiv 
româneşte. Pe masă apar sarmale, mititei şi vinul de 
la Murfatlar.  Mă simt ca acasă, printre prieteni 
apropiaţi. Dacă n-ar fi fost lămâii şi alţi arbori 
exotici din curte aş fi jurat că suntem la noi acasă. 
După-masa,  domnul Mosari ţine să vizităm un alt 
oraş din apropiere şi un mall foarte spectaculos. 

 
Miercuri dimineaţa voi pleca însoţit de gazda 

mea, doamna Lili, la gară. Grijulie, doamna îmi dă 
ultimele indicaţii pentru călătoria mea la Haifa. 
Punctul de reper e marea care se arată în stânga 
trenului, destul de întunecată. Spre mirarea mea dar 
mai ales a gazdelor, perioada e foarte ploioasă şi 
clima excesiv de rece. Sunt întâmpinat de doamna 
Madeleine Davidsohn, cunoscuta poetă şi 
prozatoare,  şi de distinsul soţ al dânsei, doctorul 
generalist Sergiu Davidsohn. Sunt amândoi originari 
din Moldova. Locuinţa lor e situată pe o ridicătură 
muntoasă de pe care se poate admira priveliştea 
fabuloasă a mării. Camera în care sunt găzduit are 
pereţii blindaţi, iar uşa e şi ea prevăzută cu un 
blindaj special. Realizez încă o dată că Israelul e o 

ţară care trăieşte mereu cu sabia deasupra capului, ca 
singura ţară democratică din zonă, fiind înconjurată 
de inamici statornici. 

A doua zi, împreună cu familia Davidsohn 
vom pleca la Nazaret,  unde vom fi musafirii 
prozatorului Berthold Aberman. Colonel în rezervă, 
octogenarul e încă un bărbat în plină putere 
creatoare. Ca fost topometrist, care a bătut în lung şi 
lat munţii şi dealurile din România, iar apoi deşertul 
Israelului, e un om viguros, cu mari proiecte literare. 
Editează la Nazaret o publicaţie în limba română, 
sprijinit de primarul oraşului, un inimos evreu 
originar din România. Romancierul se dovedeşte un 
ghid foarte priceput, care ne poartă, în ritm de 
infanterist,  la principalele puncte de interes ale 
oraşului evocat în paginile Bibliei. Ne oprim la 
fântâna la care, conform tradiţiei biblice,  Sfânta 
Maria a primit vestea cea bună de la îngerul Gavril, 
facem câteva fotografii. Apa de la fântână nu e însă 
potabilă. Vizităm monumentala Biserică a Bunei 
Vestiri, ne oprim şi facem câteva fotografii în faţa 
unei fresce donate de Biserica Ortodoxă din 
România. Curiozitatea ne împinge să vizităm un 
bazar din apropiere, plin de tot soiul de nimicuri 
extrem de colorate, dar evident că nu cumpărăm 
nimic. Din păcate, vizita la Nazaret s-a prelungit 
foarte mult, doamna Aberman răsfăţându-ne cu 
toate bunătăţile din lume. Aşa că, spre regretul meu, 
nu vom ajunge la timp în Haifa pentru a o întâlni pe 
fosta mea profesoară de limba franceză din liceu, 
doamna Ştefania Berczeller. În schimb, familia 
Davidsohn îmi oferă o altă surpriză. Vizităm 
cartierul german al Haifei. E seară, clădirile sunt 
luminate feeric. La un moment dat, maşina ocoleşte 
o mică piaţă şi în faţa mea se desfăşoară panorama 
muntelui Carmel, cu fabuloasa privelişte a grădinilor 
suspendate ale Templului Bahai. E un spectacol ce-ţi 
taie răsuflarea. De altfel, toată Haifa e nu numai un 
port cu o mare importanţă economică, ci şi un 
splendid oraş turistic. La fiecare pas mă întâmpină o 
surpriză, fiecare clipă trăită la Haifa e prilejul unei 
noi, neaşteptate  bucurii. A doua zi, dimineaţa,  îl 
însoţesc pe domnul doctor Sergiu Davidsohn la un 
complex din apropiere, de unde obişnuieşte să-şi 
cumpere publicaţiile de limba română. În faţa 
chioşcului de ziare, avem surpriza plăcută de-a o 
întâlni pe doamna doctor Francisca Stoleru. Pe când 
vorbeam cu dânsa şi cu doctorul Davidsohn, suntem 
salutaţi în româneşte de o doamnă originară din 
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Bălţi, bucuroasă să ne audă vorbind „în limba 
noastră‖.E unul din basarabenii, nu puţini,  ce vin în 
Israel să câştige o pâine mai bună decât acasă la ei.  
Facem toţi patru o fotografie. 

În aceeaşi zi, familia Davidsohn mă va preda 
în grija doamnei Liana Saxone-Horodi şi a domnului 
inginer Mirel Horodi. Împreună ne vom deplasa la 
Ein Hod, un pitoresc sat al artiştilor, unde reputata 
pictoriţă şi-a deschis o amplă expoziţie. La Ein Hod 
funcţionează un fabulos muzeu Dada – Marcel 
Iancu. Casa în care a locuit marele arhitect şi pictor 
Marcel Iancu e situată în apropierea muzeului, pe 
care-l vizităm imediat după sosire. E un muzeu nu 
foarte mare, dar plin de surprize şi de prezenţe 
româneşti, căci posedă şi reproduceri după 
portretele pe care Marcel Iancu le-a făcut scriitorilor 
români. O încântare e şi expoziţia de maturitate a 
doamnei Liana. Nu am numărat tablourile, dar e 
vorba de o expoziţie amplă, cu pânze de mari 
dimensiuni. Am fost pur şi simplu cucerit de 
lucrările acestei eleve a pictorului Rudolf 
Schweitzer-Cumpăna. Liana Saxone-Horodi se 
dovedeşte un excepţional pictor al peisajului arid al 
Israelului, al pietrei şi arborilor dramatic 
contorsionaţi. Citesc în aceste peisaje austere, viu 
colorate, pline de prospeţime, ceva esenţial, abia 
ghicit din destinul acestei fiinţe sensibile, în care 
intuiesc că e ascunsă o energie vulcanică. Sunt 
cucerit, deopotrivă, de înţelepciunea şi calmul 
domnului Mirel, soţul pictoriţei, aparent un caracter 
opus. Îl ştiam din câteva articole citite prin 
publicaţiile de limbă română pe care le-am primit, 
din când în când, din Israel. Formează  împreună o 
admirabilă pereche, artistul sensibil şi inginerul 
dovedind că uneori contrariile fac casă bună. La fel 
se întâmplă şi în pictura doamnei Liana Saxone-
Horodi, construită adeseori din contraste puternice, 
cu accente dramatice, expresioniste. Din lumea 
colorată a marii artiste nu lipsesc nici câteva peisaje 
româneşti, pline de nostalgie. După cum, reţin 
privirea şi peisajele tipic arăbeşti, pline de culoare şi 
de pitoresc oriental. De un farmec aparte se bucură 
şi portretele pictoriţei, căreia îi place să pătrundă 
dincolo de aparenţele figurii umane, să scruteze 
psihologii şi caractere, portretizând adeseori oameni 
umili, situaţi la periferia societăţii şi a oraşelor. Îmi 
spun că ar fi necesară organizarea unei retrospective 
în România a acestui mare artist format aici, la noi, 
care şi-a desăvârşit arta în Israel. Vizita noastră la 

Ein Hod se va încheia cu o masă fastuoasă  la un 
restaurant situat pe malul mării, un local în care 
familia Horodi pare că se simte familiară. 

 
Revenit de la Ein Hod, m-am bucurat de o 

seară specială la Haifa. Cercul Cultural din Haifa, 
animat de doamnele Madeleine Davidsohn, 
Francisca Stoleru şi Biti Caragiale, a organizat o 
seară literară  ce mi-a fost dedicată aproape în 
întregime. Cu această ocazie, bunul meu prieten G. 
Mosari mi-a făcut plăcerea să citească şi câteva 
schiţe umoristice, din ultima sa carte, Miniaturi 
umoristice (2013), reuşind să învioreze asistenţa. M-
am bucurat, de asemenea, să întâlnesc în sală figurile 
unor scriitori pe care-i cunoşteam foarte bine din 
cărţile lor. Pe unii îi cunoşteam personal, din 
perioada călătoriilor acestora în România. Printre 
aceştia îi amintesc pe prozatorul şi epigramistul 
Petre Cioclu, pe Berthold  Aberman (venit de la 
Nazaret),  pe Morel Abramovici, un excelent autor 
de maxime şi cugetări. Am fost plăcut surprins să 
fac cunoştinţă cu un general, originar din România 
(venit tocmai de la Beer Sheva), sau cu 
memorialistul Ivan Lungu, autor al volumului 
Maimuţele – de dincolo de amintiri. M-am bucurat să-l 
cunosc pe domnul dr. inginer Strul Moisa, autor al 
unei cărţi ce îmbină exegeza biblică, erudiţia 
ştiinţifică şi pasiunea cercetării (e vorba de Biblia şi 
metalurgia, volum pe care mi l-a dăruit cu un călduros 
autograf). Cândva am corespondat cu dânsul prin 
poşta electronică, şi nu mică mi-a fost mirarea  când 
a citit câteva din gândurile pe care i le încredinţasem 
cu ani şi ani în urmă. 

Am fost prezentat pe larg şi cu cele mai 
elogioase cuvinte de G. Mosari, urmat de 
prozatoarea Madeleine Davidsohn, dar şi de unii 
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dintre scriitorii prezenţi în sală. Dintre ei, Tellu 
Aberman şi Strul Moisa  m-au emoţionat cu 
adevărat, dar semnele de sinceră afecţiune au venit 
din toate direcţiile. La urmă, mi-a fost oferită o 
preţioasă Diplomă de excelenţă, semnată de G. 
Mosari şi de secretarul Asociaţiei Scriitorilor 
Israelieni de Limba Română, domnul Jean Steiger, 
pe care îl ascultam, ca adolescent, la Radio Europa 
Liberă. 
A fost şi va rămâne pentru mine o seară de neuitat, 
pentru care nu am suficiente cuvinte să le 
mulţumesc admirabililor mei prieteni. În acea seară 
de neuitat am constatat, încă o dată, că evreii 
originari din România sunt oameni de o calitate 
umană excepţională, că pentru ei recunoştinţa nu 
este o vorbă goală. Încă o dată, am realizat, cu o 
tristeţe pe care nu ştiu cine mi-o va înţelege, că,  prin 
plecarea lor în patria strămoşilor antici, România a 
pierdut un uriaş capital uman, ştiinţific şi artistic, un 
imens  tezaur de gând şi de simţire. Încă o dată, am 
constatat că ei continuă să vorbească şi să scrie într-
o limbă română curată, lipsită de barbarismele care 
invadează cu agresivitate ziarele şi ecranele 
televizoarelor de la noi. Ca să nu amintesc şi 
vorbirea tinerilor semidocţi din ziua de azi, dintre 
care unii au ajuns deja în fotoliile parlamentelor. 
După neuitata întâlnire de la Cercul Cultural, aveam 
să-i însoţesc, în ziua următoare,  pe G. Mosari şi pe 
doamna Rica la o întrunire de familie, mai precis la 
aniversarea unui nepot, ceremonie desfăşurată la un 
restaurant din Haifa. A fost un moment în care am 
putut să constat pe viu seriozitatea tinerilor 
israelieni, tineri ce nu ezită să se pregătească din greu 
pentru intrarea în vâltoarea vieţii. Modeşti, 
muncitori, aceşti tineri fac, printre altele, o foarte 
dură ucenicie a armelor. Serviciul militar e 
obligatoriu în Ţara Sfântă, inclusiv pentru graţioasele 
fete ce-şi termină studiile. Le-am văzut pretutindeni 
întorcându-se acasă, obosite, cu raniţa în spate şi cu 
automatul pe umăr. Nici nu pot să fac o comparaţie 
cu tinerii de la noi, spălaţi pe creier de televiziuni 
antinaţionale, de un sistem de învăţământ „ce 
produce tâmpiţi‖(după constatarea unui înalt 
personaj). Ce diferenţă între aceşti tineri israelieni şi 
răzgâiaţii noştri, ce umplu până la refuz 
restaurantele, cluburile şi discotecile! Îi zăresc, 
uneori, pe aceşti tineri români, intervievaţi pe 
diverse canale de televiziune, şi constat că doar 
divertismentul pare să-i preocupe. Sunt noii „juni 

corupţi‖, cărora dezmăţul li se pare mereu „super‖ şi 
„cool‖. Nici o putere vrăşmaşă nu ar fi putut să 
inventeze o planificare mai metodică, mai perversă,  
a ratării şi  eşecului existenţial al tinerei generaţii de 
la noi. 

Sâmbata, ultima zi pe care o aveam de 
petrecut în Israel, avea să fie cea în care 
descopeream Ierusalimul. Îngerii mei păzitori vor fi, 
din nou, Getta Berghof şi fiul dânsei. Dar fiindcă 
scriitoarea şi-a declinat competenţa de ghid, a aranjat 
ca să fim conduşi prin magicul oraş de către doi 
cărturari ce locuiesc la Ierusalim. Viorica Weissman 
este o tânără traducătoare, originară din Timişoara, 
pasionată de viaţa şi învăţăturile lui Ramana 
Maharshi, de înţelepciunea orientală, dar şi bună 
cunoscătoare a Ierusalimului şi a mitologiei sale. 
Însoţitorul ei e un istoric, pe care-l cunoşteam din 
scris, Lucian-Zeev Herşcovici, originar din Iaşi. Este 
un munte de om şi de erudiţie. Cred că nu este 
piatră în Ierusalim căreia acest cărturar să nu-i ştie 
povestea. 

Însoţiţi de aceşti doi rafinaţi intelectuali, 
descoperim, la pas, locurile mitice ale Ierusalimului. 
Poposim la Zidul Plângerii, unde îmi fac mica mea 
rugăciune, convins că zidurile masive vor filtra o 
parte din dorinţele mele. Îmi era teamă ca nu cumva 
Cel de Sus să fie prea exasperat de valul de 
rugăminţi ce vin din această piaţă plină de rabini, de 
studenţi în teologie, de tot soiul de pelerini, de 
creştini sau de simpli turişti ce se înghesuie în acest 
buric al pământului, convinşi cu toţii că aici există o 
cale mai scurtă spre Dumnezeu. Port, cum se 
obişnuieşte, o minusculă kipă albă pe care o culeg 
dintr-un coş de la intrarea în zonă. E aproape inutil 
să adaug că zona Zidului Plângerii e îngrădită şi 
bineînţeles intens supravegheată. Lucian îmi 
şopteşte că  pot să păstrez  kipa,  ceea ce îmi face o 
reală plăcere. Zidul Plângerii îmi revine în memorie 
de câte ori o zăresc pe un raft al bibliotecii mele de 
la Cluj. Oraşul Sfânt este un univers în sine şi nu-mi 
imaginez că aş putea descrie întreaga încărcătură de 
sentimente cu care am păşit prin Cetatea lui David, 
prin locul în care s-a petrecut calvarul lui Isus. 
Ghidaţi de erudita Viorica Weissman, am intrat pe 
una din porţile mitologicului oraş, am parcurs 
Drumul Golgotei, care e un loc de pelerinaj pentru 
unii, o excelentă arteră comercială pentru alţii. Sacrul 
şi profanul convieţuiesc foarte bine în cetatea lui 
David. Mă reculeg la Sfântul Mormânt, pomenindu-i 
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în mica rugăciune şi pe însoţitorii mei, ce dau 
dovadă de o nesfârşită răbdare şi de o infinită 
bunăvoinţă cu acest poet ce vrea să se împăuneze cu 
laurii de hagiu. Ne oprim în faţa Porţii Sfântului 
Ştefan, a Porţii Leilor, traversăm cartierul armean, 
intrăm în câteva temple, facem fotografii. Întreb, 
ascult, privesc şi mă minunez. Pe o stradă din 
apropierea Sfântului Mormânt întâlnim pelerini din 
România, de la Piatra Neamţ, iar  una dintre tinerele 
din convoi poartă cu ea tricolorul românesc. 

Am văzut desigur multe şi minunate lucruri 
în oraşul lui David, dar poate nimic nu m-a 
impresionat mai mult decât generozitatea 
însoţitorilor mei, a doamnei Getta Berghoff, care-şi 
sfidează vârsta şi ne însoţeşte neobosită pe pietrele 
lustruite de paşii atâtor şi atâtor pelerini. Din păcate, 
după câteva ore de extaz,  oboseala şi foamea vor 
pune capăt pelerinajului nostru şi suntem obligaţi să 
căutăm un restaurant. Cum e zi de Sabat, vom fi 
nevoiţi să alegem un restaurant arab. Găsim, în 
sfârşit, un restaurant libanez, unde luăm un prânz pe 
care-l apreciem cu toţii. Încă o dată constat că 
bucătăria din Israel e plină de rafinament, de o 
savoare cu totul specială. 

Din păcate, periplul meu israelian pare că se 
va prelungi fără voia mea  căci e anunţată o grevă la 
Compania El Al. Înainte de ora cinci, duminică 
dimineaţa sunt în aeroport, în speranţa că voi găsi o 
soluţie de întoarcere acasă. Mă însoţeşte gazda mea, 
un negociator extrem de energic şi abil. Ne 
întoarcem acasă mofluzi şi neliniştiţi. Deşi 
pensionară, doamna Lili e silită să mă părăsească şi 
să plece la slujba ei ocazională. Rămas singur, în cele 
câteva ore în care nu ştiu dacă voi avea noroc să 
prind un avion spre Bucureşti, ca să-mi umplu 
timpul cu ceva plăcut  învăţ pe de rost o splendidă 
poezie scrisă de Yehuda Amihai, unul din marii 
poeţi ai Israelului. Iată cum sună: Într-un muzeu 
modern / O veche sinagogă  / În sinagogă  / Eu / În mine 
/ Inima mea  / În inima mea / Un muzeu / În muzeu / 
O sinagogă / În ea / Eu / În mine / Inima mea / În 
inima mea / Un muzeu… 

Construită după principiul păpuşilor ruseşti, 
poezia se numeşte Poem fără sfârşit. Se pare că acest 
mic text funcţionează ca un veritabil talisman. Mie, 
cel puţin, mi-a purtat noroc. Un telefon dat la 
aeroport de doamna Lili Strul, la întoarcerea ei 
acasă,  avea să-mi comunice că, da,  am asigurat un 
loc de întoarcere la avionul de seară. 

Dacă vi se întâmplă să aşteptaţi pe un 
aeroport, în timp ce vă plimbaţi ca un leu în cuşcă, 
vă sfătuiesc să rostiţi în gând (sau cu voce tare, de ce 
nu?) acest Poem fără sfârşit. Veţi constata, ca mine, că 
uneori o poezie are efectul unei rugăciuni. Altfel 
spus, se pare că Dumnezeu e atent la ce gândesc, 
scriu şi rostesc poeţii. 
 

Prof. Damian TODIŢA – JURNAL 
AMERICAN.  SECVENTE AVIOANE CARE 
AU MARCAT ISTORIA 

 
Duminică, 22 ianuarie 

Vizita de astăzi a fost proiectată încă de anul 
trecut când, tot într-o duminică, ne-am alăturat 
furnicarului uman de la National Air and Space 
Museum. Am stat atunci acolo peste trei ore şi am 
mai fi stat dacă nu ar fi fost de urgenţă hrănirea 
celor mici. Americanii au adunat în acest muzeu cele 
mai semnificative realizări în bătălia pentru spaţiul 
aerian, de la avioanele din care bombele se aruncau 
cu mâna, până la Apollo 11. Am parcurs galeriile pe 
rând, căutând să descoperim ce ştiam de prin diferite 
mijloace de informare. În timp ce i-am lăsat pe ai 
mei să se delecteze cu Apollo 11, eu m-am întors la 
World War II gallery, în căutarea celui mai vestit 
avion al războiului, Enola Gay. Eram fascinat încă 
din copilărie de această ―păcătoasă‖ fortăreaţă 
zburătoare. Trebuie să fie pe aici, pe undeva! Am 
luat la rând exponatele, dar n-am găsit-o. Am fost 
ajutat de ai mei şi de un ghid binevoitor să mă 
lămuresc: ―Enola Gay‖ se află în celălalt muzeu al 
spaţiului, deschis în urmă cu doi ani la Udvar-Hazy 
Center, de lângă Dulles International Airport. 
Atunci s-a decis: vom merge acolo peste un an , la 
următoarea trecere a Atlanticului. Aşa că iată-ne 
acum, după un an, pe autostrada 66, grăbiţi să ne 
întâlnim cu ―Enola Gay‖. 
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A fost o întâlnire ca între vechi şi bine-ştiute 
cunoştinţe. Am găsit loc de parcare chiar aproape de 
intrare, mare noroc. Mai întâi facem plăcerea celor 
mici : urcăm cu liftul în turnul ce se ridică din corpul 
clădirii. Sus avem panorama spaţiului înconjurător, 
în care se împleteşte uriaşa reţea rutieră cu 
aglomerări urbane şi păduri. Aici, mai aproape, 
imensitatea prea bine ştiută de noi, Dulles 
International Airport, iar jos, sub noi, hangarul uriaş 
în formă de T, care adăposteşte muzeul. Coborâm şi 
ne supunem controlului de rigoare. În toate muzeele 
americane, intrarea este liberă, dar controlul este 
obligatoriu şi se face cu mijloace performante, ca în 
aeroporturi. Primii paşi în muzeu sunt pentru 
informare. Aici, un panou pus în locul cel mai 
potrivit pentru vedere, ne informează despre 
―părintele‖ acestui muzeu, o surpriză plăcută pentru 
noi. Este vorba despre ungurul Istvan Udvar-Hazy, 
născut în 1946, la Budapesta. Transfugul descurcăreţ 
a adunat o avere uriaşă pe care, iată, a ştiut în ce s-o 
investească pentru a rămâne în istoria SUA. 
Comentând pe această temă, abordăm exponatele, 
aşezate în muzeu pe principiul cronologic. Mai întâi 
este o vastă expoziţie de imagini, hărţi şi texte 
referitoare la începuturile aviaţiei. Am stăruit 
îndelung aici, cu speranţa că voi găsi ceva menţiuni 
despre pionierii români în acest domeniu. N-am 
văzut aşa ceva şi am pornit mai departe cu gândul 
că, poate, n-am văzut eu bine! Avioane de toate 
felurile şi de toate mărimile, pe epoci. Undeva, la 
mijloc, iată, lângă un Boeing uriaş şi un Concorde 
maiestuos, străluceşte argintiul inconfundabilului B-
29, pe botul căruia scrie ENOLA GAY. Dau o raită, 
mă urmează cei mici, apoi mă postez în faţă ca să fiu 
fotografiat pentru posteritate. Sunt mulţi vizitatori în 
jur, unii asiatici, toţi caută cel mai potrivit loc pentru 
fotografie. Evident, este o ocazie unică în viaţă şi nu 
trebuie ratată. S-a scris mult despre această 
―superfortăreaţă zburătoare‖ şi despre tragedia de la 
6 august 1945.  

Oamenii au 
judecat-o 

după 
împrejurări. 

Avionul care 
a aruncat 
prima bombă 
nucleară peste 
o comunitate 

umană poate fi considerat, pe bună dreptate, un 
ucigaş. Pe de altă parte, trebuie să avem în vedere că 
el a salvat mii de vieţi, care ar fi fost pierdute în 
bătălia pentru Japonia. Evident, odată cu maşinăria, 
sunt judecaţi oamenii care au pilotat-o, lt.col.Paul 
Tibbets şi ceilalţi 11 militari care l-au însoţit. Paul 
Tibbets (1915 – 2007), a fost unul din piloţii de elită 
ai Americii. În timpul războiului, a fost pilotul 
personal al preşedintelui Dwight D. Eisenhower, 
care-l aprecia foarte mult. Pentru misiunea fără 
precedent de la sfârşitul războiului, a primit acest B-
29, pe care l-a botezat cu prenumele mamei sale, pe 
care o iubea nespus. În dimineaţa zilei de 6 august 
1945, la baza din insula Tinian, avionul lui Tibbets a 
fost pregătit pentru misiune. 

La ora 2.45, a fost instalată bomba destinată 
Hiroshimei. Decolează mai întâi cele două avioane 
însoţitoare, apoi ENOLA GAY. Echipajul avea 
ordin să bombardeze alt oraş dacă la Hiroshima 
cerul va fi acoperit de nori. După cum se ştie, natura 
n-a ţinut atunci cu Hiroshima şi, la ora 8,15, de la 
altitudinea de 9000 de metri, Little Boy este lansat.  

Peste cca. 43 de secunde, cerul Hiroşhimei ia 
foc. Au murit instantaneu peste 125000 de oameni şi 
alţi zeci de mii după. Din 75000 de clădiri, 50000 au 
fost făcute una cu pământul. Au căzut toate cele 51 
de temple ale oraşului. Tibbets a întors imediat 
avionul spre Tinian. A resimţit din plin şocul 
exploziei. A făcut escală în insula Iwo Jima pentru 
alimentare, apoi a aterizat în Tinian, raportând 
îndeplinirea misiunii. 

Tibbets avea atunci 30 de ani. A avut şansa 
să ajungă nonagenar şi să se bucure de toate 
onorurile. În 1959, a fost ridicat la gradul de general 
de brigadă. S-a retras din armată la vârsta de 51 de 
ani, cu toate avantajele posibile. În civilie a condus 
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afaceri profitabile în Florida şi Ohio. Nici el şi nici 
camarazii lui nu au regretat vreodată masacrul de la 
Hiroshima. Intervievat prin 1975, Tibbets declară: 
‖Dorm în fiecare noapte la fel de bine.‖ Totuşi, era 
conştient de semnificatia istorică a tragediei de la 6 
august 1945. Când a ştiut că i se apropie sfârşitul, a 
cerut să fie incinerat, să nu i se pună piatră de 
mormânt, ca să nu aibă manifestanţii antiatomici 
încă un loc unde să se adune şi să-l batjocorească. 
Iată aici, lângă avion, macheta bombei care a distrus 
Hiroshima. I s-a dat ca denumire de cod o adevărată 
dezmierdare, LITTLE BOY. Ştiind astăzi de ce a 
fost în stare, numai băieţel nu-l putem considera. De 
fapt, este un monstru metalic, lung de 3 metri, gros 
de 71 de centimetri şi greu de 4 tone. Are o culoare 
care te duce cu gândul la zmeii cei răi din basmele 
copilăriei.

 
Mergem mai departe să vedem multitudinea de 
exponate şi, în final, ajungem în sectorul destinat 
navetelor spaţiale. Recent, aici a fost adusă naveta 
ENTERPRISE. Urcăm şi noi şi ne facem astronauţi 
pentru câteva minute. Ne îndreptăm spre ieşire 
comentând, apoi continuăm tot drumul de 
întoarcere. – Vedeţi, zic, n-ar fi fost mai bine ca 
americanii să aducă aici şi celălalt avion B-29, cel 
care a bombardat Nagasaki?  ―Din surse ― ştiam că 
Bockscarul se află la un muzeu în Ohio şi n-aveam 
cum să-mi fac planuri că-l voi vedea vreodată. 
Totuşi, cineva mă încurajeză: -lasă,tati, la anu ne 
mutăm în Dayton şi te ducem la muzeu, să-l vezi !. 
Poate, poate!. 
 
21 ianuarie 
Şi, uite că se poate! Între timp ―americanii mei‖ s-au 
mutat la Dayton, iar noi am traversat iarăşi 
Atlanticul, ca să-i ajutăm cât-de-cât. Astăzi, pe o 
vreme câinoasă, ne ducem la Muzeul Aviaţiei să ne 

întâlnim cu BOCKSCAR şi cu FAT MAN. M-am 
pregătit temeinic pentru această întâlnire. Din 
plecare m-am întrebat cum de a ajuns acest avion în 
muzeu la Dayton când logic ar fi fost să stea lângă 
fratele lui la Udvar-Hazy center. Se poate 
argumenta. Daytonul nu este unul din marile oraşe 
ale SUA( are puţin peste 200000 de locuitori ),dar 
este organic legat de istoria aviaţiei şi de prezentul ei 
tainic. Aici au trăit şi au construit primul avion 
echipat cu motor fraţii Wright. De-a lungul anilor, 
lângă Dayton s-a dezvoltat un puternic centru de 
pregătire a cadrelor superioare în acest domeniu. 
Aici, în Ohio, s-a născut şi îşi doarme somnul de 
veci primul om care a pus piciorul pe lună, Neil 
Armstrong şi, tot aici, în Columbus, este 
înmormântat Paul Tibbets. Aşadar, nu-i de mirare că 
lângă centrul de pregătire s-a deschis un mare 
National Air and Space Museum. Sunt aşa de multe 
de văzut aici, încât nu le poţi cuprinde într-o singură 
vizită. 
În cel de al treilea hangar, vedeta este 
superfortăreaţa care a lansat bomba atomică la 
Nagasaki. Este tot un B-29, botezat BOCKSCAR, 
după numele căpitanului Frederich Bock, cel care l-a 
pilotat până în august 1945. Americanii au recurs la 
cea de a doua bombă atomică pentru că japonezii n-
au dat semne că ar fi gata să capituleze după 
dezastrul de la Hiroshima. Iniţial s-a decis ca cea de 
a doua bombă să fie lansată pe 11 august, dar 
intrarea ruşilor în Manciuria a determinat devansarea 
evenimentului cu două zile. Bockscarul pilotat de 
maiorul Charles Sweeney ( care-l însoţise pe Tibbets 
la Hiroshima), a decolat din insula Tinian în 
dimineaţa zilei de 9 august 1945, la ora 3,49. Avea ca 
ţintă oraşul Kokura, dar natura n-a fost de acord 
atunci să fie distrusă această comunitate, protejând-o 
cu o pătură groasă de nori. Ca urmare, potrivit 
misiunii, Sweeney s-a îndreptat spre Nagasaki, unde 
a întâmpinat o serie de dificultăţi. Unul din avioanele 
însoţitoare s-a rătăcit, iar pe cer erau destui nori ca 
să compromită lansarea. Presat de timp, a lansat 
bomba la ora 10,58 şi a pornit imediat spre Tinian. 
Fiind în zonă deluroasă, Nagasaki n-a fost distrus în 
totalitate, iar pierderile umane au fost mai puţine 
decât la Hiroshima. În general se vorbeşte de 
aproximativ 70000 de morţi şi 74000 de răniţi.( De-a 
lungul anilor s-au făcut numeroase numărători. O 
statistică japoneză din martie 2010, ne dă: total 
victime până astăzi, 269466 la Hiroshima şi 152276 
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la Nagasaki. Ar mai fi 227565 de supravieţuitori). 
După ce a lansat bomba, Sweeney a constatat că nu 
mai are combustibil pentru un drum până în Iwo 
Jima unde, conform planului, trebuia să facă 
realimentarea. A alertat toate punctele de control şi a 
cerut să fie primit la cea mai apropiată bază, în 
Okinawa. A oprit un motor şi a coborât la o 
altitudine joasă. A aterizat în Okinawa cu ultimele 
picături de combustibil, înconjurat de o mulţime de 
pompieri şi ambulanţe. A relimentat şi a decolat spre 
Timian. De data aceasta, norocul a fost de partea 
avionului, făcând ca el să fie salvat şi, peste decenii, 
iată, să ajungă piesă de muzeu! Aici, pe un cărucior 
metalic, se lăfăie sub el, ca puiul sub cloşcă, macheta 
bombei care a distrus Nagasaki.A fost rebotezată 
FAT MAN (grăsanul). Pe bună dreptate, îşi merită 
porecla pentru că, de la distanţă, arată ca o 
salamandră umflată. Este şi ea un monstru colorat în 
negru-galben, lung de 3,2 metri, gros de 1,5 m. şi 
greu de 4,6 tone. Bombardarea oraşului Nagasaki, în 
general este considerată inutilă, dar în păienjenişul 
relaţiilor internaţionale de atunci, preşedintele 

Truman n-a 
găsit altă 
rezolvare. Se 
spune că 
hotărârea lui a 
fost influenţată 
de intrarea 
ruşilor în 

Manciuria. 
Altfel ar arăta 
lumea de astăzi 
dacă ruşii ar fi 

ajuns la Tokio înaintea americanilor! 
În drum spre casă comentăm, fiecare cu 
argumentele lui. Toţi avem dreptate.- Dragilor, zic, 
facem şi noi haz de necaz. Astăzi, lângă Bockscar, 
m-aţi întrebat de ce zâmbesc cu subînţeles. Vă spun 
acuma. Bockscar se poate traduce şi     ― carul lui 
Boc‖, nu ?. Acel pilot care şi-a botezat avionul cu 
numele său, putea să fie dintr-o familie de transfugi 
români, cu numele de Boc. Şi să mai ştiţi că românii 
au fost mereu interesaţi, în felul lor, de tragediile de 
la Hiroshima şi Nagasaki. Prin anii 80, în marile 
oraşe din România circulau autobuze cu motor pe 
gaz metan, o rezolvare onorabilă şi eficientă a 
penuriei de benzină.. Rezervoarele cu gaz erau 
montate deasupra autobuzului şi arătau ca adevărate 

bombe, ca cea de la Hiroshima. Elena Ceauşescu a 
avut o părere bună despre această inovaţie. În taină, 
şoferii le ziceau Elena Gay. A fost destul un mic 
incident, dar nu din vina gazului, ca ele să fie trecute 
în rezervă, ajungând piese de muzeu în garajele 
societăţilor de transport urban. 
 
24 februarie 

 
La o lună de la vizita la Muzeul Aviaţiei şi cu două 
săptămâni înainte de a reveni în ţară, am avut 
norocul să vedem cea mai ―tare― expoziţie din cele 
pe care le-am parcurs în drumurile noastre 
americane, cum s-ar zice, ―cireaşa de pe tort―. 
―Americanii noştri‖ ne-au dus să vedem hangarele în 
care sunt expuse avioanele preşedinţilor şi navele 
experimentale ale NASA. În acest timp, aveam ştiri 
din ţară despre strădaniile românilor de a vinde 
avionul prezidenţial al lui Ceauşescu, acela de care s-
au servit şi preşedinţii de după 1989. Iată, la noi 
avionul prezidenţial este de vânzare pentru câţiva 
gologani, iar americanii îl fac piesă de muzeu, spre 
luare aminte. Cât de departe suntem! 

Vizitarea acestui muzeu este condiţionată de 
obţinerea unei aprobări speciale şi m-am întrebat 
dacă mai sunt români care să fi avut norocul nostru. 
Sunt expuse aici toate avioanele Air Force One, de 
la Roosevelt la Busch, cele mari ( Sacred Cow, 
Independence, Columbine III, SAM 26000), precum 
şi cele mici, folosite de preşedinţi în deplasări mai 
scurte. Le-am străbătut pe rând, în ordine 
cronologică. In interioarele lor ne-am întâlnit cu 
figuri în ceară ale unor preşedinţi care le-au utilizat, 
forţându-ne memoria să ne ducă înapoi în istorie. În 
final, am stăruit îndelung la SAM 26000, o adevărată 
bijuterie, la propriu şi la figurat. Mă informasem şi 
ştiam destule despre el şi acuma căutam elementele 
de confirmare.Este un C-137 Stratoliner ( Boeing 
707 modificat pentru rază lungă de acţiune ), 
achiziţionat de Kennedy în octombrie 1962. A 
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―slujit‖ presedinţia până în 1998, când a devenit 
avion de rezervă pentru încă un deceniu. 

 
L-au utilizat Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, 
Carter, Reagan, Busch şi Clinton. A fost,  pe toate 
meridianele, martor la evenimente epocale, care au 
marcat istoria ( la Bucureşti, Busch a avut ocazia să 
vadă acel curcubeu istoric…). Sfătuit de soţia sa, 
Kennedy, prin designerul Raymond Loewy, a dat 
acestui avion aspectul exterior actual: în partea de 
jos, fuselajul de aluminiu lustruit, apoi un albastru-
ardezie reprezentând ( zice-se ) Republica timpurie 
şi Preşedinţia, deasupra un cyan mai contemporan, 
reprezentând prezentul şi viitorul. În faţă, pe botul 
avionului, de ambele părţi, este stema SUA, iar pe 
coadă s-a desenat drapelul naţional. Deasupra 
aripilor, de-a lungul avionului, scrie cu majuscule 
UNITED STATES OF AMERICA. Air Force One, 
pe care-l foloseşte preşedintele Obama, a preluat de 
la SAM 26000 toate aceste elemente de marcaj. 
 

Din multitudinea de evenimente la care a 
fost martor acest avion, în cele ce urmează, vom 
evoca două, în urma cărora el a devenit car mortuar. 
După cum se ştie, la 22 noiembrie 1963, SAM 26000 
l-a transportat pe Kennedy la Dallas, unde 
preşedintele a fost asasinat. Imediat, chiar în 
interiorul avionului, Lindon Johnson a depus 
jurământul. Sicriul cu preşedintele asasinat trebuia 
dus la Washington D.C. pentru funeralii naţionale, 
dar nu încăpea în avion decât la bagaje. Personalul 
avionului a refuzat să facă un asemenea ― transport 
ruşinos ―. Până la urmă, s-a găsit o rezolvare 
onorabilă. A fost decupat peretele interior al 
compartimentului de la scara din spate a  avionului. 
Sicriul a fost introdus dealungul compartimentului, 
iar doamna Jacquelin a stat pe un scaun, la capul 
mortului, până la destinaţie. După funeralii, peretele 

a fost montat la loc şi s-a pus pe el un text în care se 
povesteşte întâmplarea pe scurt ( Acest perete a fost 
tăiat…). 

Peste zece ani, când a murit Johnson, tot cu 
acest avion a fost transportat în capitală sicriul 
fostului preşedinte, pentru funeralii naţionale, apoi 
dus în Texas pentru înhumare. 

După ce străbatem interiorul avionului, ne 
îndreptăm spre hangarul vecin, întorcând mereu 
privirea spre uriaşul alb-albastru. Dincolo găsim o 
mare varietate de avioane şi rachete ştiute din filmele 
S.F., de la avionul- OZN cu decolare verticală la 
avioanele-rachetă cu inscripţie NASA, destinate 
cercetării spaţiale. Am ieşit de acolo resemnat în faţa 
unui domeniu pe care nu-l poate pătrunde omul 
obişnuit, dar gata să confirm că, întradevăr, el există, 
căci l-am văzut cu ochii mei. 
 
La întoarcerea spre casă, comentăm, comentăm. La 
urmă, rămân cu gândurile mele şi-mi zic în sine: ― 
America, America, pofteşte-i pe cei ce ţi-au pus 
gând rău şi arată-le aceste realităţi, poate se vor 
linişti o vreme ! ―. 
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Veturia O. GOGA – JURNAL 
DE SPIOANĂ (II) 

 
 
 
 
 

 
Selecţie şi stabilire text, note  
de dr. Dan BRUDAŞCU 
 
1935 
(Consemnările, ca şi cele din anul precedent4, sunt făcute într-
o agendă editată de Galeries Laffayette. Sunt făcute cu 
cerneală de diverse culori (albastră deschis, albastră mai 
închis sau neagră), precum şi cu creion negru, roşu, albastru 
sau combinat.) 
 
Marţi, 1 ianuarie: Napoli seara plimbare . Bună 
dimineaţa Tavi dragă, “la mulţi ani” – O sărutare lungă – 
Ne pregătim să ieşim. S. Paolo Maggiore. O invitaţie a 
Patronului dela Roma. Vastă şi impunătoare o singură 
cupolă – Trecem la Dome or Sf. Gennaro. începută la 1272 
în styl gotic de Carol I de Anjou, continuat la 1314 de 
Robert şi refăcută după un cutremur la 1456. Faţada în 
mare parte nouă. În cruce latină împărţită în arcuri ogivale, 
plafonul foarte bogat decorat. Capela Sf. Ianuarie, un altar 
de argint foarte frumos lucrat, busturi multe în argint – şi o 
fiolă cu sânge închegat care să face lichid în sâmb(ăta) întâia 
din Mai. Trecem prin strade mici pe la casa unde a fost 
Goethe la Sf. Chiara. Are aerul înăuntru mai mult a unei 
vaste săli, foarte decorată, 2 monumente impunătoare. Intrăm 
şi visităm vechea mănăstire de călugăriţe, frescuri rămase şi 
toată curtea decorată în marjolică de Capo di monte. Mai 
intrăm în 2 biserici şi ne ducem la dejun. Pachetez şi primesc 
bomboane dela j. Sopchez (?) care scrie “Cele mai bune 
urările pentru un nou an fericit din parte mi – Plecăm la 
gară spre Sicilia. 
Miercuri, 2 ianuarie: Taormina. Dormim de-odată 
simţim că să manevrează ne dăm imediat seama că am sosit 
la Villa S. Giobanno. Trenul să împarte în 3 şi să aşează 
pe Ferryboat. Traversarea este o plăcere incomparabilă. – 
Treci dela un mal la altul, aici Calabria, dincolo Sicilia cu o 
vegetaţie bogată în ambele părţi. dim. la ceasurile 7. resăritul 
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soarelui, ne dăm jos din vagon şi ne suim pe puntea de sus de 
unde să vede toată întinderea minunată. Ajungem la 
Messina, totul refăcut din cutremurul groasnic. 2 edificii a 
rămas neatinse. Domul şi teatrul – plecăm imediat întro 
regiune nebănuită, mare, lumină, ruine, munţi, păduri de 
portocali, noi alergăm spre ţinta noastră Taormina. Sosim la 
orele 9 – Dela gară de jos la malul mării suim la 250 mt. 
Fermecător, tot cea putut omul exploata pentru călătorul 
încîntat s’a făcut. Un paradis toată coasta. Sună clopotele la 
mănăstire vestea sosirii noastre, Întro vechie mănăstire 
aranjat un Hotel cu tot comfortul. Desfacem ce ne trebuie şi 
facem o plimbare. Suntem încântaţi. dejunăm, facem 
fotografii, ne bucurăm ca copii – E obositor atâta frumuseţe. 
– 
Joi, 3 ianuarie: dim. la ora 7 deschidem uşile şi ferestrele 
– cântă marea, nouă un cântec cunoscut, care ne-a legănat de 
mulţi ani – un miros de garoafe, tropot de cal noaptea, Tavi 
şi cu mine, ne-aducem aminte, - şi o vedere uluitoare. Etna în 
faţa noastră în strălucirea lui desăvârşită. Lumina soarelui 
pe o zăpadă strălucitoare, 3000 mt – ne îmbrăcăm şi plecăm 
spre teatrul vechi. – Ruine şi pietri mândre, 2 unguri jidovi 
graşi şi bătrâni caută ruina potrivită să se fotografieze – ne 
uităm uimiţi şi ne depărtăm cam trişti. – Dejunăm şi facem 
o plimbare pe un drum accidentat la gară, coborâm şi la o 
cotitură un “Taur” care îi dă voe lui Tavi să treacă, ear cu 
mine să’ntrece, n’am ce alege, o parte e taurul,  cealaltă 
prăpastia, o clipă mi se pare că sunt caraghioasă şi n’am nici 
un sprijin - aşa e în viaţă, uneori trebue să te găseşti singură 
– seara mai umblăm şi ne întoarcem în odae - - . azi doi 
dujmani m’au tăbărât a treia zi de anul nou 
Vineri, 4 ianuarie: plecăm dim. în societatea Dnei şi 
Dlui Stănoiu casă de colectură spre Syracusa. Trecem prin 
comune pitoreşti Fiumefedo, Mascali, unde să vede foarte bine 
lava curgătoare care s’a petrificat curgând încât serveşte de 
pietri pentru construcţie şi pardoseală. – Ultima scuipare dela 
28, în lungime de 50 km, lăţime de 5 klm. şi înălţime de 50 
mtr. e formidabil, trecem prin orăşelul Acireale la Catania – 
un oraş bine aşezat larg şi curat cu 240.000 locuitori.  
Părăsim marea şi intrăm în interiorul ţării. Păduri de 
portocali şi lămâi. – urme de lavă pretutindeni. Orăşelul 
Leutini şi grăbim spre Syracusa. Oraşul cel mai mare din 
antichitate, cu grădinile şi aerul dulce sporeşte minunăţiile  
trecutului grandios. – Dejunăm şi plecăm întâiu în piaţa 
Domului cu municipiu şi alte palate baroc din 1720. La 
fântâna d’Arethuse.- Muzeul, cu lucruri găsite aici 
colecţiunea preheleniană, grecească, evul mediu şi o foarte 
frumoasă Hermes – Messina. Syracusa antică, teatrul grec 
dela 480 înainte de Cristos cea mai importantă amintire 
grecească. Tăiat întreg teatru pe o stâncă, şi acum să fac 
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representaţii în aer liber. 140 diametru, 9 sectoare şi 46 
rânduri de scări. Plină de suveniruri evocatoare. O vedere 
minunată spre oraş şi spre [...] paradisului, cu urechea lui 
Dionis şi graţia frumosului teatru roman, o parte care este 
tăiată în stânci foarte bine păstrată. 
Sâmbătă, 5 ianuarie: Plouă, vânt, Etna acoperit de 
zăpada, supărat şi bucuros. Primavera Siciliana unde eşti. 
Tavi stă în pat şi ceteşte cu glas biografia lui Tolstoi. Din 
când în când ne oprim la o pagină nouă a marelui chinuit. 
Autoanalist incorigibil, s’a chinuit pe el şi pe toţi ai lui. 
Ciudată filosofie! Doctrina ei s’a modificat cu vârsta. La 
fiecare răspântie a vieţii, un pas mai avansat spre altruism. 
Până la 80 de ani fuga de familie şi contopirea în Univers. – 
Dejun şi am trecut în biserica Hotelului. Cu o umbrelă 
împrumutată ieşim în oraş – cumpărăm fructe şi jurnale şi eu 
termin o veste de-a lui Tavi. Stăm de vorbă şi ne culcăm 
târziu. 

Duminică, 6 ianuarie: Să 
luptă soarele cu nori şi învinge 
spre bucuria noastră. Plecăm 
în recunoaştere, ajungem la 
Gradina publichi. Minunată 
aşezare, vegetaţie şi îngrijire. 
Am să duc cu mine plante. 
Stăm întro lumină şi soare 
adevărat Sicilian. Ne 
întoarcem la dejun şi plecăm în 
escursiune la castel Taormina 
şi Mola. Un drum plin de 

surprize şi foarte variat cu vederi nespus de frumoase. Ne 
întoarcem şi coborâm tot la grădina publică care e 
încântătoare. Luăm ceaiul şi ne suim în odae. Ne bucurăm 
de flecuşteţurile cumpărate. – 
Luni, 7 ianuarie: luni Tavi plin de nervi, cari pe la 
amiază sau liniştit. Trecem prin oraş şi ne întoarcem să 
pachetez. – Ce păcat că trebue să părăsim acest loc minunat. 
Luăm rămas bun. Tavi mulţumeşte lumea de jos, cari sunt 
radioşi. şi eu lumea de sus. Plecăm cu trenu, simţim când 
trecem cu Ferryboat-ul – X dimineaţa trecem pe la Salerno , 
Sorrento – Pompei – Pompei – Napoli. Ne reamintim 
ceasurile frumoase şi trecem prin Campana. Dejunăm în tren 
şi ne apropiem de Roma. La Gara gen. Baffigi şi Nelly, 
Panaiteştii5, Vătăşanu6. mergem la Accademia di 

                                                                 
5Cred că se referă la familia lui Petre P. Panaitescu (1900-

1967), istoric şi filolog român, membru corespondent al 

Academiei Române. 

Romania7, stăm ear la masă, despachetăm, mergem cu Nelly 
în oraş. cumpărăm mătase pentru Tavi. şi mie o rochie. Seara 
acasă, - x 
Marţi, 8 ianuarie: dela X vine în pagina asta. sosim 
Roma. Masă bună, servită repede – şampanie. Ne aşteaptă 
aleturi Skeletti cu sora şi Baffigi, la un moment dat să strâng 
mesele şi să face o veselie latină. Hotărâm să mergem la 
Taverna (lipsă text). Un cântăreţ chitarist  înstrunează 
cântece napolitane. Cu multă artă şi inflecţiuni de glas perfect 
cântă, întonează toţi – toată lumea din sală. Stăm până la 
ora 2 noaptea. – Noi suntem conduşi de Ercoli acasă. 
                                                                                                             
6Virgil Vătăşianu (1902 - 1993), istoric de artă, medievist şi 

pedagog român. A absolvit Liceul Gheorghe Lazăr din 

Sibiu, după care a urmat între anii 1920-1924 cursurile facultăţii 

de drept la Universitatea Bucureşti. Ulterior a studiat 

istoria artei la universităţile din Cluj, Praga şi Viena. Şi-a luat 

doctoratul cu summa cum laude în anul 1927 la 

Universitatea Viena, sub îndrumarea eminentului profesor 

Joseph Sztrygowski, cu o temă privind arhitectura 

românească medievală din Ţara Haţegului, Vechile biserici de 

piatră româneşti din judeţul Hunedoara. 

Între anii 1930 - 1931, 1934-1936 şi 1938-1946 a fost 

secretar al Şcolii Române din Roma - Scuola Romena di 
Roma. Revenit în ţară, Virgil Vătăşianu a devenit titularul 

catedrei de istoria artei la Universitatea Babeş-Bolyai din 

Cluj. În semn de recunoaştere a meritelor sale deosebite în 

istoria artei, Virgil Vătăşianu a fost distins cu numeroase ordine 

şi medalii şi a purtat titlul de Profesor Emerit. În anul 1972 

savantul Virgil Vătăşianu a fost distins cu Premiul Johann 
Gottfried von Herder, acordat de Universitatea Viena, 

iar în anul 1974 a devenit membru titular al Academiei 
Romaniei. A decedat la 15 noiembrie 1993, la Cluj. 
7 Accademia di Romania (sau Institutul Academic Român din 
Roma, Şcoala Româna din Roma, Şcoala Superioară Română 
din Roma) a fost infiinţată prin Legea nr. 4.285 din 22 
octombrie 1920. Cum noua institutie avea nevoie şi de un 
sediu în care sa îsi desfăşoare activitatea, Vasile Pârvan (numit 
director prin Decret regal, la 24 decembrie 1921) l-a convins pe 
Alexandru Lahovary, ministrul extraordinar şi plenipotentiar al 
României la Roma, să obţină concesiunea unui teren de la 
Municipalitatea Romei, pe care să se înalţe aşezamântul. 
Contractul de concesiune se semna la 12 ianuarie 1922. La 20 
ianuarie 1928 s-a pus piatra de temelie, ceremonie la care a 
asistat şi ministrul român de Externe, Nicolae Titulescu. Între 
24 noiembrie 1924 şi 17 aprilie 1936, Banca Naţională a 
României a cheltuit, pentru ridicarea constructiei, amenajarea 
spaţiilor aferente şi dotarea cu mobilier suma de 5.447.485 lire 
italiene, echivalate la 49.754.534 lei. În final, Banca Nationala a 
României a donat statului construcţia: "Acest imobil este 
destinat a servi exclusiv Academiei Române din Roma, pentru 
istorie, arheologie şi belle arte, aşa cum este prevăzut, de altfel, 
şi în actul de concesiune al municipalităţii din Roma.". 
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Miercuri, 9 ianuarie: Roma. dim vine Nelly şi ne ducem 
cu Panaitescu la campo dei fiori. Găsim lucruri frumoase în 
argint, dar nu cumpărăm nimic. Visităm palatul Farnese, 
faţada renaissance cu linii mari simple şi cu cea mai multe 
expresii a demnităţii liniştite. O monumentală curte 
interioară, coloanele de granit – mare parte din materialul 
dela Coliseu şi Capitoliu. La biserica San Maria dei 
Cosmidena – 3 biserici suprapuse, interior stil roman, 
coptolniţa de-asemenea, urme de stil Bizantin, mosaicuri. La 
biserica [...] un baroc greoi şi încărcat. Altarele gătite. nimic 
din reculegerea sfântă. – Trebue să ne ducem la Legaţie şi-
apoi dejun la fam. Lecca. După dejun S. Giovani şi (lipsă 
text) pentru odihnă şi seara masă la Quirinal (?), dată de 
Koselsky – cu Ercoli cu Doamna, Bertoni filolog romanist, 
gen. Sani cu Doamna. representanţi tin. fascişti 
Joi, 10 ianuarie: Roma dim vine fam. Enescu – ne ducem 
la muzeul Etrusc – curţile interioare foarte frumoase. 
Reşedinţa de vară a lui Papa Juliu II8 palatul clădit după 
desenele lui Michel-angelo. Accaademia de arte moderne – 
cam slab. Dejun la Nelly cu Koselsky şi mama lui Sola9  cu 
fata, Panaiteşti. plecăm de-abia la ora 4. Ne oprim pe Pincio 
unde luăm un ceaiu. Ne întoarcem a casă, ne ducem în oraş. 
La ora 7 vine fam. Enescu şi stăm de vorbă până la 9. 
pregătim scrisori şi ne culcăm 
Vineri, 11 ianuarie: Roma. dejun la Micuţa cu Dna 
Enescu. Tavi rămâne cu studenţi. ceaiu la noi, lume străină, 
Legaţiile şi Mama Sola. seara acasă 
Sâmbătă, 12 ianuarie: Roma. dejun Legaţie. 
Lugoşianu10, Respini, Marinetti, Molinari cu Doamnele. 
Villa Borghese, văzut pe Paulina Bonaparte de Canova, şi 
pe Bernini tânăr, (mai simplu şi mai sincer). Am făcut 
cumpărături ear seara la operă . Teatrul Constanzi reparat. 
seara de op. la Breher (?). Berărie 

                                                                 
8 Papa Julius II (1443 –1513), pe numele său Giuliano 

della Rovere, a fost papă din 1503 până în 1513. Domnia 

lui a fost marcată de o agresivă politică externă, de ambiţioase 
proiecte de construcţii şi de patronarea artelor. 
9 Este, probabil, vorba despre Ugo Sola (1880-?), ministrul 

(ambasadorul)  Italiei la Bucureşti. La 22 noiembrie 1927 

semna, în numele Italiei fasciste, Tratatul de apărare cu Regatul 

Albaniei.Va părăsi postul de la Bucureşti în decembrie 1938. 

10E posibil să fie forma de Ion Lugoşianu (1890-1957), fost 

ministru al Industriilor (14 ianuarie-14 iunie 1933) în guvernul 

prezidat de Alexandru Vaida-Voievod. A fost, de aemenea, 

director al ziarului „Universul‖. După 1945, a fost arestat şi 

întemniţat de noul regim. A murit în 1957 la penitenciarul 

Râmnicu Sărat. 

Duminică, 13 ianuarie: Roma. (cu creion negru: 
Viena) 
Luni, 14 ianuarie: plecare Roma. dim. vine Licuţa după 
noi, Panteonul şi o plimbare la Frascatti – foarte frumos, 
dejun la Albero cu felucini şi piept de curcan cu Savi şi 
Isopescul cu Doamnele. Tavi la Mussolini 
Marţi, 15 ianuarie: sosire Viena. Viena. dim. plecăm 
din Roma toată lumea la gară, flori şi adio – vezi audienţa 
(ultimele două cuvinte scrise cu creion negru) 
Miercuri, 16 ianuarie: Viena (e scris cu crecion 
negru) sosim la 8 dim, ploaie şi ceaţă, umblăm prin oraş cu 
Marie Alix, la cumpărături, dejun la Grand Hotel. d.m. 
Abraham Lincoln la Burgtheatru. seara la Volkstheater 
Lűger de Nadere. Slabă piesă foarte naivă. după teatru 
mergem la Marie Alix. – 
Joi, 17 ianuarie: Viena. umblăm prin oraş, dejun tot la 
Marie Alix d.m. Lulu în poveşti la Tavi. Eu fac bagajul şi 
pornim la gară. – 
Vineri, 18 ianuarie: sosim la Ciucea. ( cu creion 
negru: sosesc Gaborii) 
Sâmbătă, 19 ianuarie: acasă Ciucea. (cu creion 
negru: toţi împreună) 
Duminică, 20 ianuarie:  plecare cu Gaborii Cluj. nunta 
Stelei, foarte bine aranjeate – Am făcut complimente Dnei 
Barbul. -  seara întoarcere la Ciucea. – (cu creion negru) 
Luni, 21 ianuarie: Ciucea (cu creion negru) 
Marţi, 22 ianuarie: Bornemisa şi căp. Ignat. – seara 
Barbii (cu creion negru) 
Miercuri, 23 ianuarie: dejun Barbii. seara plecare 
Bucureşti (cu creion negru) 
Joi, 24 ianuarie: dejun Sola – 24 persoane. seara masă 
Stern (cu creion negru) 
Vineri, 25 ianuarie: la noi Tilică, dejun. d.m. coafor, 
ceaiu Adela Deleanu. seara concert Molinarii. seara 
Burileanu la Continental, I. Procopiu, N. Ottescu11, noi - 
(cu creion negru) 
Sâmbătă, 26 ianuarie: dejun la noi. Sola, Molinari, 
Procopiu, Binicu, Gigurţii, Sternii, icre mistreţ, curcan, 
verdeţuri, brânză, portocale, - (cu creion negru) 
Duminică, 27, ianuarie: ceaiu Antonescu (cu creion 
negru) 
Luni, 28 ianuarie: ora 4 Dşoara Mihălcescu (cu creion 

                                                                 
11N. Ottescu, avocat, scriitor, traducător şi om politic român. 

Membru al Partidului Agrar, A fost subsecretar de Stat la 

interne(1931-1933), rezident. Regal (1938-1939) al ţinutului 

«Marea», respectiv ministru de Interne (septembrie-noiembrie 

1938). 
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negru) 
Marţi, 29 ianuarie: dejun Savu (cu creion negru) 
Miercuri, 30 ianuarie: Deleanu – Antonescu. ora 6 
ministru Germaniei (cu creion negru) 

Joi , 31 ianuarie: 
Vasilescu Karpen12 
(tăiat în text) 
Arczyssewsky (cu 
creion negru) 
Vineri, 1 
februarie: Dna 
Procopiu dejun (cu 
creion negru) 
Sâmbătă, 2 

februarie: 
Marinescu13 (tăiat 
în text) Karpen (cu 
creion negru) 

plecăm la Predeal Tavi, Geana şi cu mine (cu cerneală 
neagră) 
Duminică, 3 februarie: Sky – dejun Buzuatu. seara 
acasă 
Luni, 4 februarie: Sky – Tavi noi toţi gen Antonescu cu 
Doamna şi Geana dejun Buzuatu (text tăiat: plecăm la 
gară) pleacă Tavi – seara acasă 
Marţi, 5 februarie: Sky. Tavi pleacă la Bucureşti. ceaiu 
la Ioana Burileanu 
Miercuri, 6 februarie – Vineri, 8 februarie: Sky 
Sâmbătă, 9 februarie: Sky. soseşte Tavi. ne bucurăm de 
ne prăpădim. (cu creion negru: Norma dela Praga) 
Duminică, 10 februarie: Sky. dejun col. Grigoriu 
Luni, 11 februarie: dim. plecăm spre casă. dejun A.B. – 
Marţi, 12 februarie: marţi dejun la noi Tilică. ceaiu 
Claudia, Necolau, Elena. seara masă Pica Claudia 
Miercuri, 13 februarie: dejun la noi Nora, Mme 
Greceanu. ceaiu Claudia, Lizica, Mme Ghilezeanu cu 
băeatu, şi Pica Lapedatu 
Joi, 14 februarie: dejun Gică Ştefănescu. plecare Ciucea 
Vineri, 15 februarie: Ciucea 

                                                                 
12Nicolae Vasilescu-Karpen (1870-1964), om de ştiinţă, 

inginer, fizician şi inventator român. A efectuat o importantă 
muncă de pionierat în domeniul elasticităţii, termodinamicii, 
telefoniei la distanţă, electrochimiei şi a ingeneriei civile. 

Membru titular al Academiei Române. 
13Gheorghe Marinescu (1863-1938), medic neurolog 

româm, profesor la Facultatea de Medicină din 
Bucureşti, membru al Academiei Române, fondatorul 

Şcolii Româneşti de Neurologie. 

Sâmbătă, 16 februarie: Ciucea 
Duminică, 17 februarie: sosire Ciucea. mormântarea 
lui Bianu14. 9 ½ la Andru lume multă 
Luni, 18 februarie: luni dejun Virgil, Claudia, Pica 
Marţi, 19 februarie: noi singuri. seara cinematograf 
Miercuri, 20 februarie: dejun Dna Barbul cu Dnu, 
Virgil, Dna Creangă – ceaiu. Luş Ghica, Dna Antonescu, 
Dna Ignat, Dna Greceanu, fam. Andreiu Barcianu şi Achil 
Barceanu15, Lizica, Claudia. seara acasă 
Joi, 21 februarie: dejun acasă. ceaiu Dna Procopiu. seara 
Nunta lu Kitty Deleanu, noi naşi 
Vineri, 22 februarie: (nici o consemnare) 
Sâmbătă, 23 februarie: Dejun Dna Procopiu. Dna 
Xeni16. d.m. Dna Enescu 
Duminică, 24 februarie: dejun Familia = 
Luni, 25 februarie: luni dejun Condiescu. 
Miercuri, 26 februarie: Tavi bolnav. lume. conferinţa 
lui Bănescu  despre Fraţii Golescu 
Miercuri, 27 februarie: Tavi bolnav. lume 
Joi, 28 februarie: dejun Regina. seara Tavi Radio. 
Claudia, Lizica la masă 
Vineri, 1 martie: dejun Dna Procopiu. ceaiu Dna Russu. 
seara Savu 
Sâmbătă, 2 martie: (tăiat în text, cu creion roşu: 
dejun Tă.) seara operă. bal 
Duminică, 3 martie: singuri (cu creion roşu) 
Luni, 4 martie: dejun la noi. seara premieră 
Marţi, 5 martie: 11 Frantzi. ceaiu Lia Lovin. Iunian 
seara. Geana [...] 
Miercuri, 6 martie: Dna Antonescu. (cu creion 
negru: Ciucea. porcalău) 
Joi, 7 martie: Ciucea (cu creion negru) Lebu bal ora 
10 (cu cerneală neagră) 

                                                                 
14Ioan C. Bianu (1856-1935), filolog român, membru titular şi 

preşedinte al Academiei Române. Între 1929-1932, când a 

deţinut funcţia de preşedinte, Octavian Goga a fost unul din 

vicepreşedinţii Academiei. Bianu a avut o preţuire deosebită 

faţă de poet. La moartea confratelui său, Octavian Goga a 

rostit o emoţionantă evocare. 

15Urmaşi ai renumitului Sava Popovici Barcianu (1814-

1879, Răşinari), preot ortodox, profesor şi un om politic 

român, membru al Academiei Române.  
16Soţia lui Constantin Xeni, scriitor memorialist şi om politic, 

Ministrul Muncii şi Ocrotirii sociale  (17 dec.1921 - 19 

ian.1922) în guvernul prezidat de Take Ionescu şi ministru de 

Stat (26 februarie - 1 octombrie 1934) în cabinetul Gheorghe 

Tătărăscu. 
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Vineri, 8 martie: Ciucea plecare (cu creion negru) 
Sâmbătă, 9 martie: sosire Ciucea (cu creion negru) 
Condiescu dejun. d.m. Ionescu Brăila17 
Duminică, 10 martie: Nunta lui Marie Jeanne 
Luni, 11 martie: dejun Necşeşti 
Marţi, 12 martie: dim. Marin Peştiş (?). ora 1 ½ cărţi, 
cafea. Manolescu Strunga18 ora 9 ½ (cu creion negru: 
bal). Rădulescu, căp. Cocorsăscu fost Ploeşteanu 39 
Miercuri, 13 martie: dim. Institutu Zootehnic. Dejun 
Dna Perticari 
Joi, 14 martie: ora 2 ½ la Cotroceni. (cu creion negru: 
Baronu Guilleaume ceaiu) Renee ceaiu. Pochhamer (?) bal 
ora 10. (cu creion negru: concert) 
Vineri, 15 martie: dejun Tătărăscu19 1 ½. seara 
Răducanu20, (cu creion negru: Iunienii şi noi) 

                                                                 
17Gheorghe Ionescu Brăila, iniţiatorul legii înfiinţării 

Institutului Naţional de Zootehnie 

18Ion N. Manolescu-Strunga (1889-1951), om politic liberal 

şi mare proprietar, doctor în ştiinţe economice (Viena şi 

Berlin). În guvernele I. G. Duca şi Gheorghe Tătărăscu deţine 

funcţiile de subsecretar de Stat la Agricultură şi Domenii 

(1933-1934 şi 1936), respectiv de ministru al Industriilor şi 

Comerţului (5 oct. 1934-1 aug. 1935). Arestat la 6 mai 1950. 

judecat cu un lot de foşti miniştri şi condamnat la 2 ani de 

muncă silnică. A murit la penitenciarul Sighet la 19 aprilie 

1951. 

19Gheorghe Tătărăscu (1886-1957), avocat, fost ministru de 

externe (2-9 octombrie 1934; 11 februarie-29 martie 1938 şi 6 

martie 1945-29 decembrie 1947) şi prim-ministru al României 

între 1934-1937 şi în perioada 1939-1940. 

20Ion Răducanu, diplomat al Academiei Comerciale din Graz 

(Austria) - 1902; doctor în ştiinţe economice al Universităţii din 

Berlin - 1905; în 1911 obţine, prin concurs, titulul de docent la 

Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti; în această 

calitate ţine un curs despre cooperaţie; în 1912 redactează 

proiectul de lege pentru înfiinţarea Academiei Comerciale, 

instituţie care începe să funcţioneze în 1913; în 1915 este 

numit, prin concurs, profesor la Academia Comercială unde va 

funcţiona până la pensionare, în 1947. Va fi şi rector al acestei 

instituţii din 1931 până în 1940, când este înlăturat de legionari; 

în ianuarie 1918 întemeiază la Iaşi cu Virgil Madgearu şi Victor 

Slăvescu revista "Independenţa economică. Tot la Iaşi, în 

aceeaşi lună, este alături de Dimitrie Gusti, Vasile Pârvan şi 

Virgil Madgearu, unul dintre fondatorii Asociaţiei pentru 

Ştiinţe şi Reforme Sociale, care va deveni "Institutul Social 

Român"; între februarie - mai 1918 face parte din comisia 

financiară română care negociază cu germanii, la început la 

Sâmbătă, 17 martie: (cu creion negru, tăiată apoi: 
ceaiu la D. Barcianu) Mary Franasovici21 
Duminică, 17 martie: (nici o consemnare) 
Luni, 18 martie: dejun Marinescu. luni Marcu ora 4 ½. 
ceaiu Dna Antonescu 
Marţi, 19 martie: Bal la Polonezi (tăiat în text) 10 ½ . 
seara Dna Perticari 
Miercuri, 20 martie: (text tăiat: dejun la noi) Dna 
Procopiu (text tăiat: Rosetti22, Lizica, Bunica). miercuri 10 
Marcu23 10 ½  [...] miercuri d.m. Barcianu. Tensi Penciu 

                                                                                                             
Buftea, apoi la Bucureşti, preliminariile "Păcii de la Bucureşti"; 

în perioada interbelică participă la diferite congrese 

parlamentare (Rio de Janeiro, Varşovia etc.), pan-europene 

(Viena, 1935), interbalcanice (Istambul 1931 şi Bucureşti 1933), 

conferinţe ale biroului internaţional al muncii (Geneva, 1929 - 

1930), congrese ale Alianţei Cooperative Internaţionale pentru 

Societatea Naţiunilor; în 1936, la recomandarea lui Dimitrie 

Gusti, este numit membru corespondent al Academiei 

Române; Ministrul Muncii, Cooperaţiei şi Asigurărilor Sociale 

(noiembrie 1929 - iunie 1930). În această calitate redactează 

legea cunoscută sub numele de "legea Răducanu" care 

stipulează dreptul muncitorilor de a beneficia de concedii 

legale plătite, aceasta, cu 7 ani înainte de acordarea de concedii 

legale în Franţa; Ministru de Finanţe, 7-13 iunie 1930; Ministrul 

Lucrărilor Publice şi al Comunicaţiilor, noiembrie 1930 - aprilie 

1931.  

21Soţia lui Richard Franasovici, om politic liberal, subsecretar 

de Stat la Interne (22 iun.1927 - 23 nov.1927), Ministrul 

lucrărilor publice şi comunicaţiilor (14 noiembrie - 29 

decembrie 1933), ministru de Interne (17.nov. 1937-28 dec. 

1937), în 1938 ambasador al României la Varşovia (1938-1939), 

Paris (1939-1940). După 1944, după o perioadă ca ambasador 

la Londra, emigrează în SUA. 

22Alexandru Rosetti (1895-1990), lingvist şi filolog român, 

editor, pedagog, istoric al limbii române, patron spiritual al 
şcolii româneşti de lingvistică. Profesor al Facultăţii de Litere 
din Bucureşti, Alexandru Rosetti a fost unul dintre patronii 

spirituali ai şcolii lingvistice de la Bucureşti, specialist în 

istoria limbii române. A fost membru titular al Academiei 
Române din 1948. 
23Duiliu Marcu (1885-1966), arhitect român, membru titular 

(1955) al Academiei Române, preşedinte de onoare a 

Uniunii arhitecţilor din România. Opera sa îmbină tradiţia 
arhitecturii naţionale cu formele arhitecturii contemporane. A 
studiat la Şcoala de Arte Frumoase din Paris. A participat la 
construcţia Universităţii din Bucureşti, alături de arhitecul 

Nicolae Ghica-Budeşti (1912-1913). A elaborat o serie 

de studii de sistematizare, precum cel pentru Piaţa Victoriei 
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Alex Alexe Marin prin Iulia Haşdeu. Geana injecţii. (cu 
creion negru: Josefstaedter Theater) 
Joi, 21 martie: Hamenschild. d. masă. seara Renee. (text 
cu creion negru: Frantzi – Caius – Lizica – Geni) 
Vineri, 22 martie: architect Marcu 1 ½ Kiselef 55. (text 
tăiat: ceaiu la mine) concert [...] 
Sâmbătă, 23 martie: Dna Pleiniceanu, Dna. Dobrescu 
(text tăiat: Brăescu masă) 

 
Duminică, 24 martie: concert ora 11. concert ora 5. 
Danielopol seara 
Luni, 25 martie: Duchessa di Regina ceaiu (cu creion 
negru). Stern ceaiu 
Marţi, 26 martie: ceaiu Zoe Caribol. Ventura 
Miercuri, 27 martie: dejun Tătărăscu la noi 
Joi, 28 martie: dejun Gigurtu. seara Norman Loje (?) 
Vineri, 28 martie: (cu creion negru: Duchessa 24462. 
ceaiu la mine. Pochhamer 23457, Dna Guillaume cu baron, 
Barkossy, Hollamder, Robeff, Pochhamer, Hamenschield, 
Darientopol (?), Pleiniceanu, Duchessa di Regina, 
Arczicyewsky, 2 Franasovici, [...], Strunga, Procopiu, Gicu, 
Marinescu, Binciu, Lilica, Mme Antonescu). plecare la 
Ciucea 
Sâmbătă, 30 martie: sosire Ciucea. singuri. (cu creion 
negru: [...] Loje) 
Duminică, 31 martie: singuri 
Notă: pe pagina de Recapitulation de Mars apar 
diverse sume, iar în partea de jos a pagii următoarele nume: 
Kiriţescu24, Hurmuzache, Didi Djuvara25, Pinkas, Ionescu 

                                                                                                             

din Bucureşti. A fost profesor la Institutul de arhitectură „Ion 
Mincu‖. 
24Cred că se referă la Alexandru Kiriţescu (1888–1961), 
scriitor român interbelic multilateral, care atacă problematica 
vieţii sociale contemporane lui în "trilogia burgheză": Marcel şi 
Marcel, 1923; Florentina, 1925; Gaiţele, 1932, atingând cu cea din 

Brăila, Săulescu, Antipa26, Taşcă27, Karpen, Marinescu, 
Enescu, Donescu, Valjean, Petroviciu, Vâlcovici28, 
Simionescu, Săveanu, Rădulescu, Neculau 
Luni, 1 aprilie: (cu creion negru, tăiat: dejun noi. 
Bunica, Geni, Lizica, Claudia, Bucşan, Pilu, Pica – Diţi) 
singuri 
Marţi, 2 aprilie: singuri 
Miercuri, 3 aprilie: soseşte Gabor, eu plec dim. la Cluj. 
umblare multă şi seara operă cu italienii dela Milano (cu 
creion negru, tăiat: seara masa Arczissewsky) să cântă 
Aida  - Mezzosoprana Cloe 
Joi, 4 aprilie: plecare la Ciucea cu Dna Barbul. – 
rămânem singuri 
Vineri 5 aprilie – Duminică 7 aprilie: (nici o 
consemnare) 
Luni, 8 aprilie: Didi Dobrescu (cu creion negru) 
Marţi, 9 aprilie: dejun Stern. ceaiu Garoflid. seara 
d’Ormesson, ministrul Franţei29 (cu creion negru) 

                                                                                                             
urmă linia de culme a virulenţei satirice moştenite de la Ion 
Luca Caragiale. 
25Probabil soţia lui Mircea Djuvara (1886-1945), filozof şi 

jurist român, membru corespondent al Academiei Române. 

26Grigore Antipa (1867-1944), biolog darvinist, zoolog, 

ihtiolog, ecolog, oceanolog şi profesor universitar român. A 

făcut studii universitare la Jena, cu celebrul naturalist Ernst 
Haeckel (1834-1919), inventatorul ecologiei. Şi-a continuat 
cercetările ştiinţifice în Franţa şi Italia. A fost membru al 

Academiei Române şi a mai multor academii din 

străinătate. A întemeiat şcoala românească de hidrobiologie şi 
ihtiologie. 
27Gheorghe Taşcă (1875-1951), economist şi om politic 

român, profesor de economie politică, rector al 

Academiei de Înalte Studii Comerciale, membru 

corespondent al Academiei Române, victimă a 
regimului comunist din România. 
28 Victor Vâlcovici (1885 - 1970), matematician român, 

membru titular (1965) al Academiei Române. 
29André François de Paule Le Fèvre, marquis d'Ormesson 

(1877-1957), diplomat  francez. Începând din 1903, ataşat,  

succesiv, al  ambasadelor din Atena, Berlin şi Műnchen. 

Devenit ministru plenipotenţiar în 1925, în aprilie 1933 este 

trimis ambasador la Bucureşti, apoi la 30 mai 1936 e ridicat la 

rangul de ambasador al Franţei la Rio de Janeiro. În 1939 se 

retrage din corpul diplomatic şi devine preşedinte director 

general al Agenţiilor maritime reunite. A fost numit comandor 

al Legiunii de Onoare şi decorat cu Marea Cruce a Coroanei şi 

Steaua României, precum şi cu Marea Cruce a Crucii Sudului (a 

Braziliei). 
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Miercuri, 10 aprilie: Lahovary. seara Dna Procopiu 
Joi, 11 aprilie: Stelian dejun. ceaiu Frumuşanu. masa 
Haretie. Bal polonezi (cu creion negru) 
Vineri, 12 aprilie: dejun Dl. Marinescu. probă azil. ora 
3 Tătărăscu. masă Lola (cu creion negru) 
Sâmbătă, 13 aprilie: Simona Lahovary. 4 ¼ 
Tătăr.(ăscu). Mme Carlier (cu creion negru) 
Duminică, 14 aprilie: Snagov. Institutul italian. seara 
Dna Perticari. 9 ½. masă Bertoni (cu creion negru) 
Luni, 15 aprilie: 12 cinematograf, 3 Diţi (Lizica) Dna 
Moşoi 14 ora 6 Fundaţie. masă Guillaume (cu creion 
negru) 
Marţi, 16 aprilie: dejun Carlier. ceaiu Stoenescu. masă 
Cina (cu creion negru) 
Miercuri, 17 aprilie: (text tăiat: Braşov) ceaiu Claudia 
ora 6 (text tăiat: masă Cina) Dna Procopiu (cu creion 
negru) 
Joi, 18 aprilie: Curtea de Argeş (cu creion negru) 
Vineri, 19 aprilie: Plecare Sibiu (text tăiat: ceaiu 
Chendi) cu Geana şi Virgil. Braşov, dejun. Sâmbăta caii. 
sosire ora 4. seara Pompiţi şi Matheus – Passion dela [...] – 
formidabil (cu creion negru) 
Sâmbătă, 20 aprilie: dim Parastasul dejun Bulevard 
plecare 12. Sâmbăta 1 ½ sosire 7 (cu creion negru) 
Duminică, 21 aprilie: (nici o consemnare) 
Luni, 22 aprilie: ceaiu Chendi 
Marţi, 23 aprilie: dejun Dna Procopiu 
Miercuri, 24 aprilie: de azi – 
Joi, 25 aprilie – Duminică, 5 mai: (nici o 
consemnare) 
Luni, 6 mai: dim. plec Cluj. până azi. toată ziua 
Marţi, 7 mai: plecăm Bucureşti dim. 7 8 Cluj, 12 Sibiu, 
4 Braşov, 5 Predeal. seara Bucureşti. sosesc Bucureşti (cu 
creion negru) 
Miercuri, 8 mai: (text tăiat: plecăm la Bucureşti. dejun 
Sibiu. seara Bucureşti) seara ducesa di Regina. masă. recepţie 
Titulescu (cu creion negru) 
Joi, 9 mai: (text tăiat: dejun acasă) Dna Barbul. (text 
tăiat: seara ducesa di Regina) (cu creion negru) 
Vineri, 10 mai: dim Cotroceni (cu creion negru) 
defilare. dejun Ciotori. d.m. Barbul (cu creion albastru) 
Sâmbătă, 11 mai: seara Palat (cu creion albastru) 
(text tăiat, cu creion negru: [...] dela Porton 8 ½. plecare 
Ciucea. recepţie Tanrives (?), ministrul turc 12 Regele Alecs 
I (text cu creion negru) 
Duminică, 12 mai: dejun Gigurţii. d.m. Snagov. Carlier 
(cu creion albastru) seara Arczissewsky 8 ½. ministrul 
Turciei (cu creion negru) 
Luni, 13 mai: Carlier (cu creion negru) Noroc. d.m. 

Azil (cu creion albastru) 
Marţi, 14 mai: dejun Savu. ceaiu Sabina Cantacuzino. 
seara noi (cu creion albastru) 
Miercuri, 15 mai: dejun Titulescu 1 ½. ora 3 Academie 
(cu creion albastru) 
Joi, 16 mai: Paraschivescu 1 ½. ora 6 Enescu. seara 
Operă (cu creion albastru şi negru) 
Vineri, 17 mai: ora 9 Clermont Tonerre (cu creion 
albastru) 
Sâmbătă, 18 mai: ceaiu Dna Chihăescu (?) fini dela 
Focşani (cu creion roşu) Hubceho (?) 10 ore. să dansează 
(cu creion albastru) 
Duminică, 19 mai: Carlier 2 -, Marinescu 2 -, Voinescu 
2 -, noi 2 x, Gigurţii 2 x, Geni 2 x, Marinco 2 -, Tilică 1 
x, Claudia 1 x (cu creion albastru) Concertul (?) Filipoi 
(cu crecion roşu) 
Luni, 20 mai: dejun Carlier, Marinescu, Voinescu (cu 
creion roşu) 
Marţi, 21 mai: singuri. ceaiu Pica la noi. Tomoroveanu. 
masă Geni, Lizica, Claudia – cinematograf (cu creion 
roşu) 
Miercuri, 22 mai: ora 9 Clermont Tonerre Prin  
Sownitzky 10.30 (cu creion albastru) 
Joi, 23 – Vineri 24 mai: (nici o consemnare) 
Sâmbătă, 25 mai: dejun Kaufmann (cu creion roşu şi 
negru) 
Duminică, 26 mai: Valea Călugărească (cu creion 
negru) foarte frumos (cu creion roşu) la Duquet. Carlirer 
2, Duquet 2, “ 2, Leon 2, Marinescu 2, Voinescu 2, noi 
(cu cerneală neagră) 
Luni, 27 mai: acasă (cu creion roşu) 
Marţi, 28 mai: dejun Sylvia (cu creion negru) soseşte 
Geni bolnav (cu creion negru) ceaiu Fratosticeanu. Sofia 
18 (cu creion negru) seara [...] espoziţie (cu creion 
roşu) 
Miercuri, 29 mai: Mme Carlier Cotroceni (cu cerneală 
neagră) Geni în criză la inimă, îmbătrânit (cu creion 
roşu) 
Joi, 30 mai: (text tăiat:Tavi Lola). Tilică dejun. Geni 
mai bine (cu creion roşu) 
Vineri, 31 mai: Paraschivescu 2, Hodoş 2, Nora 1, Paicu 
1, Virgil 1, Panaitescu 1. Geni seara rău (cu creion roşu) 
Sâmbătă, 1 iunie: Sola. Geni mai agitat (cu creion 
roşu) 
Duminică, 2 iunie: Geni mai rău(cu creion roşu) 
Luni, 3 iunie: îl ducem la sanatoriu dimineaţa. peste zi 
pare că e o mică îmbunătăţire. seara agitat, trimit fam. acasă. 
dim. ora 7 s’a sfârşit. Tavi rămâne văduvit (cu creion 
roşu) 
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Marţi, 4 iunie: ce teribilă zi. catafalc la capela 
sanatoriului la ora 6 serviciu (cu creion roşu) 
Miercuri, 5 iunie: dejun Hamenschild (cu creion 
negru) după ora 10 plecăm spre Răşinar (cu creion roşu) 
Joi, 6 iunie: Înmormântare (cu creion roşu) 
Vineri, 7 iunie: Ne întoarcem acasă – Gigurţii la noi (cu 
creion roşu) 
Sâmbătă, 8 iunie: Simt piciorul. Tilică la dejun. merg tot 
mai prost. mă pun în pat. Tavi pleacă la Ţară. Dna 
Deleanu, Mimi (cu creion roşu) 
Duminică, 9 iunie: la dejun Tilică, Virgil. eu în pat. – 
Lizica, fetele, Dna Deleanu, Dna Marinescu (cu creion 
roşu) 
Luni, 10 iunie: Doctorul Enescu, [...], Jianu, Lupu – 
dejun Tilică, Virgil, Gică, Cartianu30, Claudia, Procopiu, 
Ivona, Crăiniceanu (cu creion roşu) 
Marţi 11 iunie: Paicu la dejun, Dna Marinescu, Loretta 
[...] Gică, Ottescu, Florica cu fetele, Mme Carlier, Dna 
Deleanu cu Mme Kitty (cu creion roşu) 
Miercuri 12 iunie: Mme Gigurtu, Pleiniceanu, Noemie, 
Carlier, Iuniani. Claudia, Pica la masă (cu creion negru) 
Joi, 13 iunie: Lizica, Claudia, Dr. Aslan, Dr. Cădere, 
Procopiu, Vasilescu Karpen (cu creion negru) 
Vineri, 14 iunie: dejun Burileanu31, Tilică, Lenuţa (cu 

                                                                 
30Gheorghe Cartianu-Popescu (1907-1982) cunoscut 

profesor universitar, cercetător de valoare mondială, inventator 

şi membru al Academiei Române. S-a specializat în 

domeniul radiocomunicaţiilor. A realizat primele instalaţii 

româneşti de emisie cu modulaţie de frecvenţă, de concepţie 
proprie, cu care s-au efectuat primele emisii experimentale, pe 
unde metrice, în România (1947-1950). A avut cercetări şi 

numeroase lucrări în domeniul teoriei şi practicii modulaţiei 
de frecvenţă. De asemenea,  contribuit la organizarea şi 

dezvoltarea învăţământului românesc de radiocomunicaţii. 
31Ştefan Burileanu (1857-1951), inginer, inventator român, 

cercetător în metalurgie, general de artilerie şi preşedinte al 
Consiliului tehnic superior al artileriei, armamentului şi 

muniţiilor. În 1915 a proiectat şi realizat un tun antiarean 

numit Burileanu de 57 mm, cu tragere rapidă, cu un focos cu 

lungă durată de ardere, şi afetul pentru tunurile de 150 mm. În 

timpul primului război mondial a organizat artileria 

antiareană românească. 
Liceul l-a urmat la Paris, terminându-l în 1891. Între 1892-1894 

a fost inginer diplomat la Şcoala politehnică din Paris, iar între 

1894-1896 la Şcoala de arte geniu din Fontainebleau. 

Devine doctor, la Sorbona 1901, susţine teza de doctorat 

intitulată Nouvelle methode de balistique exterieure. Întors în ţară, 
între 1923-1930, a fost profesor de mecanică la 

Universitatea din Cluj şi profesor de metalurgie la Şcoala 

de aplicaţie a ofiţerilor de artilerie. 

creion negru) 
Sâmbătă, 15 iunie: (nici o consemnare) 
Duminică, 16 iunie: Petrică şi Geana. seara Dna 
Procopiu 
Luni, 17 iunie: Condiescu cu Tilică. Olga Russu, Alica, 
Russu-Şirianu32, Dna Iunian (cu creion negru) 
Marţi, 18 iunie: dejun doctorul Dona. raze X (cu creion 
negru) 
Miercuri, 19 iunie: plecare Ciucea (cu creion negru) 
Joi, 20 iunie: sosire, Gaborii (cu creion negru) 
Vineri, 21 iunie: noi (cu creion negru) 
Sâmbătă, 22 iunie: soseşte Tavi (cu creion negru) 
Duminică, 23 iunie: noi (cu creion negru) 
Luni, 24 iunie: Dna Barbul. Gicu şi Popa [...](cu 
creion negru) 
Marţi, 25 iunie: (text tăiat: Dna Barbu) băeţii (cu 
creion negru) 
Miercuri, 26 iunie: lume din sat (cu creion negru) 
Joi, 27 iunie: plecare Ciucea (cu creion negru) 
Vineri, 28 iunie: sosire Bucureşti (cu creion negru) 
Sâmbătă, 29 iunie: pregătire de nuntă (cu creion 
negru) 
Duminică, 30 iunie: cununia Pichii (cu creion negru) 
Luni, 1 iulie – Miercuri, 3 iulie: raze X (cu creion 
negru) 
Joi, 4 iulie: plecare la Eforie (cu creion negru) 
Vineri, 5 iulie: (nici o consemnare) 
Sâmbătă, 6 iulie: soseşte Tavi Eforie (cu creion negru) 
Duminică, 7 iulie: bae nămol Tavi (cu creion negru) 
Luni, 8 iulie: bae nămol. Tavi plecare (cu creion negru) 
Marţi, 9 iulie – Joi, 11 iulie: bae nămol (cu creion 
negru) 
Vineri, 12 iulie: bae nămol. plecare la Bucureşti. oprire la 
Constanţa şi Mamaia (cu creion negru) 
Sâmbătă, 13 iulie: Tavi pleacă la Iaşi (cu creion 
negru) 
Duminică, 14 iulie: cu Geana la Mechieni (cu creion 
negru) 
Luni, 15 iulie: soseşte Tavi (cu creion negru) 
Marţi, 16 iulie: plecăm Ciucea (cu creion negru) 
Miercuri, 17 iulie: sosire Cluj – dejun la Dna Barbul, 
vizită la Dna Ghilezan – trist. plecăm acasă, foarte frumos 
– Claudia, Gaborii, noi – oprire la Poeni. văd casa foarte 
frumoasă, comand şi mă ocup serios. seara dir. Popa şi 
Viorel Tillea la masă (cu creion negru) 

                                                                 
32Vintilă Russu-Şirianu, scriitor memorialist, fost colaborator 

(secretar particular) al lui Octavian Goga. 
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Joi, 18 iulie: la dejun Dna Barbul – cu soţul şi 2 copii – 
după masă, pregătiri pentru plecare – pornim la miezul 
nopţii. Geana drăguţă de tot. - (cu creion negru) 
Vineri, 19 iulie: sosim la Viena – Grand Hotel. dejunăm 
cu Lulu – seara Josefstaedter Theater Kleines Bezirksgericht 
cu Moses şi Rosar  - amuzant. seara luăm masa în odae (cu 
creion negru) 
Sâmbătă, 20 iulie: dim. umblăm prin oraş. dejunăm 
singuri. d.m. mergem la Cornelia şi seara este ratată cu 
presentaţia Aida cu italieni. Dorli drăguţă, fără vlagă – 
Geana tot de-asupra. –  (cu creion negru) 
Duminică, 21 iulie: dim. pornim spre Karlsbad. drumul 
răcoros şi frumos – Claudia în nervi – ce bine când te poţi 
stăpâni. Să nu te dai în spectacol. Ajungem seara – aceaşi 
oameni – Desfac bagajele – ne culcăm (cu creion negru) 
Luni, 22 iulie: dim. ne întâlnim cu Dna Russu, fam. 
Comneni, Dr. Mironescu, fam. Ioanid, Flondor33 [...] dejun 
la Pupp – pleacă Comnenii – dejunăm la Richmond cu 
Flondor. d.m. sursă cu lume cunoscută Dr. Mironescu. seara 
Dr. Edelman – eu ştiu ce am şi ce n’am. – Claudia e bine – 
doar nervii (cu creion negru) 
Marţi, 23 iulie: dejun Kaiserpark – plimbare – Mayer – 
Foulch – Lady Datterding. – Richmond – sursă, lume. să 
repetă acelaşi lucru. Tavi cu glume – nu ştiu cât ţine (cu 
creion negru) 
Miercuri, 24 iulie: nu e Kaiserpark – Richmond dejun – 

indispoziţia începe 
– mă ţine şi pe 
mine – de ce să 
nu mă ţină? 
Sosesc scrisori 
dela Lizica, Pilu, 
Rucsandra şi Diţi 
- (cu creion 
negru) 
Joi, 25 iulie: 

                                                                 
33Cred că este vorba despre Gheorghe Flondor (1892- 

1976), om politic român, a fost ales ca deputat de Rădăuţi în 

Parlamentul României (1927-1939) şi apoi senator PNL de 
Rădăuţi (1935-1937). Apoi a deţinut funcţia de Rezident Regal 

al Ţinutului Sucevei (7 februarie 1939 - 23 septembrie 

1940). Gheorghe Flondor a mai fost preşedinte al Băncii Siret 
şi al Uniunii Sindicatelor pentru Exportul Animalelor. În 
această calitate, a călătorit, în vederea testării unor noi pieţe de 
desfacere, în Austria, Germania, Egipt şi Palestina. A mai 
deţinut în două rânduri funcţiile de preşedinte al Camerei 
Agricole Rădăuţi şi director al Băncii de Nord din Cernăuţi. 
 

Încep serios cu cură. intră şi nămolul în preocupările mele. Îl 
suport bine şi îmi fac bae cu toată seriositatea 
Vineri, 26 iulie – Sâmbătă, 27 iulie: acelaş lucru 
Duminică, 28 iulie: o plimbare cu Borillenii la Kilberg, 
Plessberg, Alberthau, Nurdich (?) acasă 
Luni, 29 iulie – Marţi, 30 iulie: acelaş lucru. bae de 
nămol 
Miercuri, 31 iulie: bae de nămol şi nervii îi are Tavi, nu 
eu 
Joi, 1 august: plecăm dimineaţa după ape la Dresda. 
Ajungem după un mic popas la Oberwiesenthal şi un drum 
frumos cu natură şi foarte bine întreţinut. – Acolo mergem 
imediat la Museu. Rembrandt, Van Dyck, multe pânze din 
şcoala flamandă şi olandeză. Tronează însă Madona 
Sixtina. Dar când o vezi singură rămâi impresionat 
Vineri, 2 august: (nici o consemnare) 
Sâmbătă, 3 august: (text tăiat: dejun la Pirkenhamer 
cu Burillenii) (cu creion negru) 
Duminică, 4 august: plecăm la Nurember – Eger – 
Bayreuth, visităm Opera Festspielhaus, Schloss ul cu 
minunata sală de mâncare, o plimbare prin parc. dejun şi 
plecăm la Nűremberg. Tot drumul minunat. Ajungem la 
Nűrenberg unde dejunăm la Grand Hotel. plecarea la 
Rothenburg. Ce evocare minunată din secolul al 13. Visităm 
2 ore localitatea. Ne aducem aminte de prima noastră visită 
cu Geni şi rămânem cu lacrimile în ochi. La ora 7 ne 
întoarcem la Nűremberg. Ne spălăm şi ne ducem la 
Nassauer Keller, luăm masa şi ne întoarcem acasă. Ne 
culcăm 
Luni, 5 august: pornim la o plimbare prin oraş – după 
dejun, - zidul de 6 klm lung de-o varietate mişcătoare. Tot 
vechiul oraş cu casele Dűrer, Hans Sachs, Tucher – bisericile 
cele mai frumoasă, Lonuzkirche, Frauenkirche, Sebaldus, cu 
minunatele sculpturi în lemn de Veit Stoss, R. Fischer 
Adam – unele Basso Rehofari – pe urmă Germaniches 
Museum cu varietatea colecţiilor etnografice. Faianţa, broderii 
şi minunatele gobelinuri primitive germane. 
Marţi, 6 august: plecăm cu Claudia la Freundscaftshohe 
unde e minunat soare, o vedere largă – bae de nămol, dejun 
Richmond cu Săvuleşti cari au sosit – apele după masă şi 
masa de-acasă. – 
Miercuri, 7 august: dejun la Săvuleşti şi Ilcuş34. tot la 

                                                                 
34Probabil este vorba de Ioan Ilcuşu (1883-1977, Bucureşti) a 

fost un politician român. A fost ofiţer în armata austro-ungară. 

La 1 aprilie 1916 s-a mutat în România, unde a fost încorporat 

în Armata Română cu gradul de maior. A devenit locotenent-

colonel la 1 septembrie 1917. A devenit apoi general în armata 

regală română, şef de Stat Major, comandant al Armatei a IV-a 
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Freundschaftshohe. – bae de nămol. dejun la Dub – şi o 
plimbare la Marienbad. întoarcere pe la Kőnigswarth, 
Glatzeun (?) cu apă minerală. – şi Dl cu Dna Lupaş. Tavi 
a rămas acasă, nervos. nu ştiu când se va putea linişti acest 
suflet sbuciumat. Suferim toţi. – 
Joi, 8 august: dejun tot Freundschaftshőhe – ne întoarcem 
pe un drum prea precipitat – Eu obosesc ce contează 
indispoziţia mea. – (cu creion negru) 
Vineri, 9 august: dejun la Harden – cu Ottelescu (?) cu 
Doamna, Gafencu35 cu Doamna, Emandi cu Doamna, I. 
Th. Stoenescu cu Doamna. – d.m. nu mă simt bine să mişcă 
ficatu – noaptea o criză prea puternică. nu ştiu cum mai 
merge prost. - (cu creion negru) 
Sâmbătă, 10 august: dejun la Pirkenhamer cu Burilleni 
– foarte frumos - (cu creion negru) 
Duminică, 11 august: soseşte Marinescu cu Doamna, 
mă bucur de ei . d.m. mă gândesc la pachetat să apropie 
despărţirea de Karlsbad, de astă dată a fost cu peripeţii 
nervoase. plec cam tristă. – la dejun o masă plicticoasă cu 25 
de partisani36. - (cu creion negru) 
Luni, 12 august: dejun Richmond cu Marineşti – Elena 
Perticari, Săvuleşti, Ilcuş şi noi. d.m. bagaje şi alergături – 
seara târziu (cu creion negru) 
Marţi, 13 august: marţi dejunul la Pupp. plecare la 
Praga – acolo, dejun, prăvălii şi o plimbare prin minunatul 
oraş Praga – seara pleacă întâiu Claudia. Noi mai facem o 
plimbare cu Tavi, putem vorbi întâiu singuri – plecăm spre 
Gastein (cu creion negru) 
Miercuri, 14 august: sosim dim. Salzburg. O plimbare 
prin oraş cu chaufeurul Ghidi – revedem barocul Salzburg 

                                                                                                             
(19-22 septembrie 1940), iar între 21 septembrie 1939 - 4 iulie 

1940 ministru al apărării din România. În rezervă de la 9 

septembrie 1940. A fost secretar general al Ministerului 

Apărării (1932-1933).  

35 Grigore Gafencu, (1892-1957) om politic, diplomat şi ziarist 

strălucit, ministru de Externe, consemna (vezi Grigore 

Gafencu, Însemnări politice, Bucureşti, Editura Humanitas, 

1991, p. 330), la 10 octombrie 1935, că: “Vaida a întrecut pe 

calea antisemitismului agresiv şi pe Cuza şi pe Goga”. 

Subliniem acest lucru nu pentru a scuza excesele poetului, ci 

pentru a atrage atenţia că el nu a fost singurul politician român 

interbelic care s-a făcut vinovat de o atitudine de acest fel. Iar 

modelul de necontestat urmat era cel al lui Carol al II-lea care 

nu a tolerat, dar a impus inclusive adoptarea de legi făţiş anti-

Semite. 

36E, de fapt, vorba de aderenţi şi susţinători politici. 

care a devenit la modă prin Festspiel – Ne îndreptăm spre 
Gastein. Începe parcursul. ne instalăm la Austria – simpatic 
şi bűrgerlich. prima bae – cinematograf (cu creion negru) 
Joi, 15 august: bae, plimbare, dejun în casă, culcare, 
plimbare Sponfelder, cinematograf Der man ohne Wohnung 
(cu creion negru) 
Vineri, 16 august: bae, plimbare, Doctor, dejun, plimbare 
– Loepkez d’Aquereo, Fritsch, Martin d’Epray / 
cinematograf / Frauen am Scheidewege (cu creion negru) 
Sâmbătă, 17 august: bae, plimbare, dejun Bőckstein, 
fam. Fritsch, Marioara d’Aquereo, plimbare. cinematograf. 
am rămas fără bani. am împrumutat 100 Sch. (cu creion 
negru) 
Duminică, 18 august: bae, plimbare. dejun Kaiserhof 
Fould. întâlnesc pe Miss Breed lucru mare. – stăm împreună 
la coafor. ne despărţim cu drag – seara cinematograf Der alte 
und der junge Kőnig (cu creion negru) 
Luni, 19 august: bae, plimbare. dejun Astoria cu 
Tavernay cu băeatu şi un deputat cu Doamna, mi se fac 
complimente pentru limba franceză, sunt mândră. ceaiu 
Bőckstein cu Breedzi – foarte simpatici – seara cinematograf 
Klein Unter Frau Gaal (cu creion negru) 
Marţi, 20 august: bae, plimbare, dejun Astoria Loepkez, 
Sapiru cu Doamna, sora Doamnei Sapiru cu fam. Marioara 
d’Aquereo. d.m. ceaiu cu Mme [...] Fritsch cu Domnul. 
seara cinematograf The red pimpernel (cu creion negru) 
Miercuri, 21 august: bae, plimbare frumoasă. dejun 
singuri Gruner Baum. întâlnire şi adio Mme Fould. 
cunoştinţă Madarasy-Buk – d.m. ceaiu Hofgastein cu 
Breedzi şi contesa Colloredo Mannsfeld, acsă, cinematograf 
[...] Waldgeschichten. la Salzburg am văzut pe contesa 
Mercatti, Mrs. Wellmann, Mrs. Benkheard Schloss Eigen, 
Dna Testochi, Kreisler cu Dnu Reinhard cu Doamna, Dnu 
Horovitz, Toscanini cu Doamna, Puaux cu Doamna, 
Joi, 22 august: Am plecat de dimineaţa la Salzburg – cu 
Gina Breed – concert orchestră Toscanini – 1 Haerald 
Concerto grosso. o rugăciune cu mâinile încleştate spre cer, o 
lucrare bogată în fugă precipitată care la sfârşit să lăregeşte 
întro creştere mare. 2 Reformations Symphonie de 
Mendelsohn. partea 1 este motivul Gral din Parsival. arată 
un caracter programatic pentru lupta luterană. Motive din 
corale sunt prin toată compoziţia, partea 2 trivial susţine 
melodia ca o colindă. partea 3 este o introducere un recitatio 
pregătitor pentru finala care stăpâneşte peste sunetele 
războinice, prin coralul lui peste Burg – 3 Două Nocturne de 
debussz – prima învăluită în nori, a 2 animată şi ritmată. – 
4 Siegfrid Idyll. 5 Overtura Sikilsaemische Vesper 
Vineri, 23 august: plecăm spre Ischl, Lund, St. Johan, 
Bischofshoven, Werfen, Golling, Hallein, Salzburg, Hof, 
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Fusehl see, St. Gelgen, St. Wolfgang, Rinkunbach, Bad 
Ischl. Visităm Kaiservilla. Domină o atmosferă tristă şi 
plină de renunţare, locul unde sau întîlnit Franz  Josef şi 
împărăteasa. Buchetul de logodnă, perina împărătesei pe care 
a dormit, batista de mireasă, puse sub sticlă, măresc tristeţa 
trecutului în amintirea noastră. Dejunăm la Elisabet Hotel 
şi plecăm înainte. Goisern, Pass Gochutt, Russbach, 
Anaberg, St. Martin, Bischofshofen şi înapoi 
Sâmbătă, 24 august: bae, plimbare Gruner Baum. 
dejunul nostru Mme Lanczy, Mme d’Aquereo, contesa 
Martin d’Epres, contesa Luepker, Caius Bred.(iceanu)37. 
d.m. plimbare Hofbauer. visită la Fritsch bolnav (cu creion 
negru) 
Duminică, 25 august: bae, plimbare. dejun Bockstein. 
Titulescu cu Doamna, Brediceanu, Ciuntu, Vişoreanu, 
Raicoviceanu38. d.m. ceaiu Bockstein cu Breedzi, seara 
Europa Bientubl, gulaş cu bere. – Titulescu, D. Popoviciu cu 
Doamna, Vişoreanu, Ciuntu, Raicoviceanu. (cu creion 
negru) 
Luni, 26 august: bae, dejun, plimbare Grűner Baum, 
ziua fructelor acasă, ceaiu Wandmenschiel, Breedzi, 
Colloredo – seara cinematograf So endet eine Luise (cu 
creion negru) 
Marţi, 27 august: bae, dejun, vizită Fritsch. plimbare, 
dejun. Europa, Titulescu, Breedzi, d.m. ceaiu Europa. 
contesa Colloredo, Baruch. seara acasă (cu creion negru) 
Miercuri, 28 august: bae, dejun, plimbare. Breed la 
Kaiserhof. încă 3 americani. – privesc jacheta Geana, 
umbrelă minunată. – seara ne luăm rămas bun. 
Joi, 29 august: bae, dejun. plecăm cu automobilul. 

                                                                 
37Caius Brediceanu (1879-1953), politician şi diplomat 

român. A participat la Marea Adunare Naţională de la Alba 

Iulia, unde a fost desemnat notar al istoricei şedinţe din Sala 

Unirii. A fost ales membru în Marele Sfat Naţional Român. În 

1919 a fost numit subsecretar de stat la Ministerul de Externe 

şi ales delegat al României la Conferinţa de Pace de la Paris, 

reprezentând interesele Banatului. În 1921 a intrat în guvernul 

lui Take Ionescu, cu funcţia de Ministru de Stat pentru Ardeal 

şi Banat. De aici Brediceanu a intrat mai departe în corpul 

diplomatic, fiind numit „ministru plenipotenţiar‖ (ambasador) 

la Rio de Janeiro, în relaţia cu Argentina, Brazilia şi Chile. În 

1927 a fost numit ambasador la Vatican (1929-1930) Între 

1930-6 a fost ministru plenipotenţiar în Austria, iarîntre 1936-

1939 la Helsinki. În ţară, a fost ales deputat în 1919 şi între 

1926 - 1927. A fost membru al Partidului Naţional Ţărănesc.  

38Nicolae Raicoviceanu, avocat, prieten al omului politic şi 

diplomatului Nicolae Titulescu. 

Marioara d’Aquereo, contesa Martin – la Mitterziel Pass 
Therm – o vedere minunată. Jochberg Kitzbuhel. Plin de 
atmosferă şi seducător. Aş vrea să stau odată aici. – Un 
dejun bun la Grand Hotel. visităm vreo câteva case între 
altele castelul craps. – plecăm spre St. Johan, Wanehring 
Pass Strub, Loffer, Sarafeldum – Zell am See – un ceaiu – 
şi înapoi la Gastein. (cu creion negru) 
Vineri, 30 august: bae, plimbare, dejun Europa cu 
Lanczy, Tripcoviciu, [...] Georgetta, Mr. Kress, la cafea 
contesa Dolfinn. – plimbare. acasă. (cu creion negru) 
Sâmbătă, 31 august: bae, escursiune în trăsură la 
Prossauer Mutti – eu pe capră, Marioara, contesa, Tavi. O 
zi calmă, caldă şi nespus de frumoasă fundătura la poalele 
Geitscherului (?). Dispoziţia bună – după masă întoarcere 
acasă – somn. pachetarea. cinematograf. – Sponfelder - (cu 
creion negru)39 
Duminică, 1 septembrie: bae, plimbare, pachetare. 
dejun Titulescu, Vişoianu, Raicoviceanu, noi. – Adio la 
fam. Fritsch. La gară, plecare la 7. – (cu creion negru) 
Luni, 2 septembrie: sosire Viena – plimbare, dejun Gr. 
Hotel. d.m. somn. seara AcademieTheater Kontuschowsky. 
foarte bine jucat 

 
Marţi, 3 septembrie: eşim în oraş – la 10 ½ plecăm la 
Sconbrunn – Espoziţia vieţii lui Franz Joseph. O viaţă de 
86 de ani plină de seriositate şi de datorie. e mişcător. Dela 
primele încercări de scris – proclamaţia urcărei pe tron – 
                                                                 
39Pagina intitulată Recapitulation d’aout consemnează 

(cu creion negru) diverse sume şi destinaţia lor. Astfel: 

Viena 21 Schilling, 10 sch. faţa de masă, Germ. 10 mărci, 

Praga 120 coroane ceh., lui Josef 10.000 -, la Poeni 5.000 -, 

tâmplarului 6.000 -, scînduri pt. bibliotecă 2.000 -, măcelar 

1.900 -, pescar 700. Presupunem că plăţile s-au făcut, acolo 

unde nu se specifică în mod expres, în lei. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/1879
http://ro.wikipedia.org/wiki/1953
http://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Adunare_Na%C5%A3ional%C4%83_de_la_Alba_Iulia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Adunare_Na%C5%A3ional%C4%83_de_la_Alba_Iulia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Adunare_Na%C5%A3ional%C4%83_de_la_Alba_Iulia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Marele_Sfat_Na%C5%A3ional_Rom%C3%A2n
http://ro.wikipedia.org/wiki/1919
http://ro.wikipedia.org/wiki/Conferin%C5%A3a_de_Pace_de_la_Paris
http://ro.wikipedia.org/wiki/1921
http://ro.wikipedia.org/wiki/Take_Ionescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ardeal
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://ro.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://ro.wikipedia.org/wiki/Brazilia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Chile
http://ro.wikipedia.org/wiki/1927
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vatican
http://ro.wikipedia.org/wiki/1930
http://ro.wikipedia.org/wiki/1931
http://ro.wikipedia.org/wiki/Austria
http://ro.wikipedia.org/wiki/1919
http://ro.wikipedia.org/wiki/1926
http://ro.wikipedia.org/wiki/1927
http://ro.wikipedia.org/wiki/PN%C5%A2


68 

www.cetateaculturala.wordpress.com 

trecem la 1883, pactul secret cu România, originalul iscălit 
de Regele Carol – tată nenorocit, soţ abandonat – toate 
amărăciunile vieţii a trecut bietul. – Seara Peer Gynt40 – Ce 
frumos la Burgtheater (cu creion negru) 
Miercuri, 4 septembrie: plouă – dejunăm acasă la 
Grand Hotel – d.m. mai facem o plimbare prin oraş ear 
seara la vechea operetă Mme Duberry de Millőcker41. Foarte 
bine jucat şi cântat. - (cu creion negru) 

Joi, 5 septembrie: Facem 
cumpărături. luăm numai fructe. 
mai umblăm odată prin 
minunatul museu de pictură. 
ultimele pregătiri. la orele 6 
plecăm la gară. – 
Vineri, 6 septembrie: sosim 
la Ciucea. Virgil, Gabor – 
Hodoş, Dna Barbul cu Domnu. 
Dejunăm şi plecăm la casă. – Ce 
drăguţă e fetiţa. Sunt convinsă că 

are să fie foarte potrivită intenţiilor mele. Seara Walkyria42 
la Viena – L. Lehmann cântă pe [...] (cu creion negru) 
Sâmbătă, 7 septembrie: dim. soseşte Stan Ghiţescu43, 
Gh. A. Cuza44, Tomescu, Urziceanu, Robu45, Marie Alix, 

                                                                 
40Peer Gynt,  piesă a dramaturgului norvegian Henrik Ibsen. 

A fost publicat prima oară în 14 noiembrie 1867, într-un tiraj 

de 1250 de exemplare. După 14 zile s-a retipărit în alte 2000 de 

exemplare. Spre deosebire de alte piese ale lui Ibsen, Peer Gynt 

este în versuri. Iniţial s-a dorit a fi o dramă scrisă, fără a fi 

destinată punerii în scenă.   

41Karl Joseph Millöcker (1842–1899), compozitor austriac de 

operete şi dirijor. S-a născut la Viena, unde a studiat flautul la 

Conservator. Pe când era dirijor în oraş, a început să compună 

operete. Succesul internaţional cu Der Bettelstudent i-a permis să 

renunţe la dirijat, dar nu a mai cunoscut niciodată un succes 

asemănător. Gräfin Dubarry prezentată, în premieră, la Theater 

an der Wien, 1879), va fi refăcută de Theo Mackeben sub 

numele Die Dubarry pentru Berlin (1931) cu Richard Tauber în 

rolul principal, iar ulterior va fi jucată la Ondra cu Heddle 

Nash şi Anny Ahlers.  

42Operă a compozitorului german Richard Wagner. 

43Stan Ghiţescu, deputat, senator, vicepreşedinte al Camerei 

Deputaţilor (1926), ministru al Cooperaţiei (1937-1938), 

ministru al Muncii (1940). Mort la Sighet. 

44Gheorghe A. Cuza, fiul lui A.C. Cuza, profesor şi om politic 

de extremă dreaptă. S-a opus repatrierii evreilor din 

Virgil. Robu să poartă urît cu evreii din comună şi Tavi îl 
roagă să plece cu ciracii lui (cu creion negru) 
Duminică, 8 septembrie: la dejun – 2 Barbul, 
Scridon, 2 Lupaş, Bornemisa, Dragomir46, Ioan Iacob, 
Aurel Popa, Andras Timişoara ect. cu totul 22 persoane – 
La ora 4 plec la Cluj şi de acolo la 9 spre Predeal – (cu 
creion negru) 
Luni, 9 septembrie: sosire dim. 5 la Predeal – Încep 
conversaţia casei – plec la Stelian – dejunăm şi plec la 11 la 
Bucureşti. În tren conversaţie animată cu [...] – Stârcea47 
dela Palat să amestecă şi gen. Gorsky48 – sosesc acasă ora 
1.15 – totul în ordine şi curat. Încep alergătura şi telefoanele, 
o goană nebună şi până seara isprăvesc totul – o lungă 
conversaţie cu arhitectul. - (cu creion negru) 
                                                                                                             
Transnistria. În calitate de lider al Partidului Naţional Creştin, a 

fost primit şi a purtat discuţii cu Hitler. 

45Reprezentanţi ai L.A.N.C., viitori colaboratori politici ai lui 

Goga. 

46Silviu Dragomir (1888-1962), istoric şi om politic român, 

colaborator al lui Octavian Goga. Secretar al Adunării de la 

Alba Iulia (1 Decembrie 1918); comisar general pentru 

minorităţi, apoi ministru al Minorităţilor (1938-1940). 

47Ioan I. Mocsony-Stârcea (1909-1992) moşier, industriaş şi 

om politic român, originar din Transilvania. A fost promovat 

în funcţia de mareşal al Curţii Regal, funcţie ce va fi transferată 

generalului Constantin Sănătescu, în mai 1944, în vederea 

pregătirii evenimentelor ce-au avut loc la 23 august 1944. 

Această ascensiune se datora şi faptului că, la începutul anilor 

‘40, tânărul baron vânduse castelul şi domeniul contelui 

Hunyady de la Săvârşin (jud. Arad) regelui Mihai pentru o 

sumă modică. Stârcea a redevenit mare maestru de vânătoare, 

demnitate care-i permite drumuri prin ţară si întâlniri sustrase 

controlului autorităţilor regimului Antonescu. Astfel, 

Mocsony-Styrcea a putut asigura şi legăturile dintre cei 

implicaţi în arestarea lui Antonescu. A lucrat apoi în centrala 

Ministerului Afacerilor Străine. Soţia sa se refugiase din timp în 

Elveţia. A fost arestat la 8 septembrie 1947, fiind judecat în 

"Procesul Maniu - Mihalache". În aprilie 1954, baronul a fost 

condamnat la 15 ani de închisoare şi confiscarea întregii averi. 

După eliberare, guvernul comunist i-a permis să plece în 

Elveţia la 5 septembrie 1964, în urma răscumpărării oferite de 

soţia sa, fiind escortat până la scara avionului de ofiţerii de 

Securitate. S-a stabilit în apropiere de Geneva, izolat de 

românii din exil. A decedat în 1992. 

48Alexandru Gorsky, politician şi general român. A fost 

secretar general al Ministerului Apărării (1918). 
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Marţi, 10 septembrie: dim. plec la Sinaia unde visitey o 
casă frumoasă. A mea va fi mai mică şi nu aşa reuşită căci 
la început e pusă sub devisa “Sărăcie”. Voi căuta să fie însă 
cât de bine. – Pe urmă Predeal conversaţie cu casă, arvună 
10.000 – gustare la Stelieni şi plecăm spre Ciucea – 
Drumul minunat. Sosire la Cluj la fam. Barbul. luăm masa 
şi plecăm acasă. Totul e bine – între timp a fost lume la 
Ciucea şi (cu creion negru) 
Miercuri, 11 septembrie: Plec la Poeni. dau instrucţii şi 
întorcându-mă găsesc lume. Harşia cu familia şi noi toţi – 
Suntem 15 la masă. – În sfârşit mă pot pune şi eu la masa 
de bridge – E de scurtă durată fiindcă ne aşezăm la ceaiu şi 
lumea pleacă – Tavi nu se simte bine – dupe atâtea mese e 
natural (cu creion negru) 
Joi, 12 septembrie: pachetarea lui Tavi care pleacă dim. 
la ora 11 la Oraviţa. Îl conducem la gară. – Suntem mulţi şi 
simpatici. – după dejun plecăm la Cluj. Marie Alix, Gabor 
şi cu mine. – Fac 2 visite la Dna Popa şi Dna [...] pe care o 
găsim prost de tot. Îmi fac cumpărăturile şi ne întoarcem la 
Ciucea. Bridge şi masă. – Radio - (cu creion negru) 
Vineri, 13 septembrie: plecăm dim. la Stâna de Vale. 
Un drum cu automobil dresină 45 Km. – O splendoare – 
Acolo ne aşteaptă gen. Papp. E o surprindere mare ce a făcut 
acolo. – Hotel frumos bine ţinut de maici. Suntem aşteptaţi 
cu masa. Mâncăm şi plecăm cu dorul de-a ne reîntoarce. 
Trebuie să vie şi Tavi să vadă ce minunată e natura aici. -–
suntem la 4 acasă. Bridge, discuţii, Radio (cu creion 
negru) 
Sâmbătă, 14 septembrie: încep cu aranjarea lucrurilor. 
dejunăm cu toţii Virgil, Marie Alix, Gaborii – d.m. vin 
Pherekizi la bridge şi ceaiu – Seara masă de adio pentru 
Marie Alix – pleacă noaptea – ne culcăm la 1 ½ - (cu 
creion negru) 
Duminică, 15 septembrie: dim. plec spre Bucureşti. mă 
opresc la Cluj – şi fac un scurt popas la Dna Barbul. ajung 
la Sibiu – Răşinar. dejunez şi plec însoţită de Bucşani la 
Predeal. sosesc la ora 6 – Un scurt popas la locul casei şi mă 
duc la Stelieni unde întâlnesc pe gen. Antonescu – văd şi pe 
Gigurtu cu nevasta – mă culc – acum îmi zice - - (cu 
creion negru) 
Luni, 16 septembrie: dim vorbesc cu antreprenorul. plec 
la Sinaia – mă duc la fieraru şi fac toată comanda. mă duc 
la Dna Deleanu care să bucură mult de mine. – mă întorc la 
Predeal la dejun – şi plec la ora 4 ½ la Bucureşti. Găsesc la 
noi pe Lizica cu fetele şi [...] Dna Creanga (cu creion 
negru) 
Marţi, 17 septembrie: dejunează Dnu şi Dna Savu, 

Milli Tătaru49 – Fănică cu 2 copii – Pica (cu creion 
negru) 
Miercuri, 18 septembrie: Barbul la dejun. d.m. Lizica 
cu fetiţele 
Joi, 19 septembrie: Barbul la dejun şi eu plec la Sinaia. 
sosim la ora 6 – o văd pe Mme Procopiu – Nora şi luăm 
masa la Dna Deleanu - 
Vineri, 20 septembrie: pornim la ora 7 la Predeal ear 
la 9 ½ suntem la Braşov. Luăm pe Renee şi Tanţi. Drum 
frumos Sibiu – Răşinar. Mergem la mormântul lui Geni – 
dejunăm la Claudia băeţii sunt acolo. – Plecăm spre Cluj – 
Luăm masa la Dna Barbul şi plecăm spre Ciucea – Fericire 
mare la Virgil. Găsim pe Dna Gabor şi Baltă. Împărţeala 
dificilă dar reuşim. 
Sâmbătă, 21 septembrie: vorbesc la telefon – cu Tavi. 
el pleacă seara la Ciucea. Veselie şi bună dispoziţie. vine 
Dna Pherekyde - 
Duminică, 22 septembrie: soseşte Tavi. – Îl aşteptăm 
cu toţii la gară. – Vorbim cu şeful gării şi pregătim escursia. 
Ne bucurăm de vremea minunată, ( parţial cu creion 
negru) 
Luni, 23 septembrie: plecăm în escursiune. Dispoziţia e 
minunată – vremea şi mai frumoasă. Suntem 10 – Virgil, 
Renee cu nevasta, Gabor cu nevasta, Mimi, Baltă, Noi şi 
Geana. (cu creion negru) 
Marţi, 24 septembrie: (nici o consemnare) 
Miercuri, 25 septembrie: vin Buşilă cu nevasta. dejun 
– plecăm la Cluj la Dna Barbul, dejun 14 persoane. – Noi, 
Mimi, Crainic50, Bornemisa, Gabor, fam. Barbul, mulţi 

                                                                 
49Soţia prof. Coriolan Tătaru, primar al municipiului Cluj-

Napoca în perioada 24 iulie  1931 - 31 ianuarie 1932,  

Subsecretar de stat la Industrie şi comerţ, 12 ian.-12 mai 1932), 

rezident regal al ţinutului Someş în timpul dictaturii carliste. 

Pentru a scăpa  de represaliile ce au urmat grevei studenţeşti de 

protest din 1 iunie 1946, cu sprijinul profesorului Coriolan 

Tătaru, un apropiat al prim-ministrului Petru Groza, mai multe 

delegaţii studenţeşti merg la Bucureşti, chiar dacă, ulterior, 

mulţi vor fi arestaţi şi condamnaţi. 

50Nichifor Crainic (din botez Ion Dobre, 1889-1972) la 

Mogoşoaia lângă Bucureşti), scriitor, poet, ziarist, om politic, 

autor, director de reviste, editor, filozof (creator al curentului 

gândirist), pedagog, şi teolog român. A fost adeptul tendinţelor 

tradiţionalist religioase, susţinând că România trebuie să 

rămână credincioasă moştenirii spirituale creştin-ortodoxe. În 

1940 este ales membru al Academiei Române şi reconfirmat 

post-mortem în 1994. Închis pentru actiuni politice, atât în 

România interbelică cât şi în perioada comunistă. Deţinut 

politic sub regimul comunist între anii 1947-1962. Eliberat la 
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tineri. d.m. ne întoarcem la Ciucea cu toţii. – Masă, bridge, 
veselie (cu creion negru) 
Joi, 26 septembrie: Stăm liniştiţi. îl avem pe Crainic, - 
care pleacă dim. la Oradea. – Seara pleacă Tavi – bagaj – 
pregătire de plecare (cu creion negru) 
Vineri, 27 septembrie: dim. ora 6 plecăm direct Alba 
Julia – unde visităm cetatea – curat, frumos. Ajungem la 
Sibiu la ora 11 ½. Tragem direct la Bruckental. Muzeul cu 
Van Eyck şi Memling, Tizian, Breughel ect. îţi fac o plăcere. 
– plimbare în oraş şi eu merg la Pompiţi pe urmă dejun la 
Bulevard. plecăm la 2 ½ - ne oprim la Predeal, plouă urât – 
stau cu Stelieni vreun ceas pentru repararea maşinii – plecăm 
mai departe. Sunăm la Deleni, o lăsăm pe Mimi şi ajungem 
la 9 ½ la Bucureşti. Lume multă. Tavi pleacă la gară după 
Cuza51. să întoarce la 12 – stăm de vorbă, ne culcăm. - (cu 
creion negru) 
Sâmbătă, 28 septembrie: dim. mă scol, pregătesc mesele 
lui Tavi – la dejun Cuza, Burileanu + 8. Geana prima zi 
la şcoală. Agitată şi mulţumită. Seara Pruncu şi Pica – fac 
bagajele şi plec la Arghireş. - (cu creion negru) 
Duminică, 29 septembrie: sosesc la Aghireş. frig dar 
senin. lume multă. sfinţire de biserică. Frumos aşezată, o 
bisericuţă de lemn veche de 300 de ani. – Discursuri Stroia 
bate câmpii. a îmbătrânit. Masă – plec la Cluj. o visită la 
Ivona, pe urmă Dna Barbul. mirare – ceaiu şi plec la 
Bucureşti. Bolnavă şi obosită – La Predeal mă scol, vorbesc 
cu Gheorghe – sosesc acasă. Stau în pat. dejunăm în 3. - (cu 
creion negru) 
Luni, 30 septembrie: (nici o consemnare) 
Marţi, 1 octombrie: dejun Savu. fam Tillea şi noi. seara 
Iunian numai noi – foarte simpatic (cu creion roşu) 
Miercuri, 2 octombrie: dejun Procopiu Prodanii, - 
Condeeştii – Georgeştii, Sadoveanu – seara noi (cu creion 
roşu) Lizica, Elena cu copii, Claudia Bucşan cu copii, 12 
persoane (cu creion negru) 
Joi, 3 octombrie: singuri dejun. dim. întâlnire cu Dolly 

                                                                                                             
26 apr. 1962, este cooptat în redacţia revistei comuniste, 

destinată intelectualilior români din strâinătate, "Glasul Patriei", 

unde devine redactor, până la pensionarea sa în 1968.  

51Este vorba despre profesorul A.C. Cuza (1857-1947), 

profesor de economie politică la Universitatea din Iaşi, om 

politic şi membru titular al Academiei Române din 1936. La 4 

martie 1923 înfiinţeaza Liga Apărării Naţional Creştine, iar la 

14 iulie 1935 fuzionează cu Partidul Naţional Agrar, al lui 

Octavian Goga, formând Partidul Naţional Creştin. 

 

Strasser (cu creion negru). nuntă ora 4. Dna Perticari 
(cu creion roşu) Dna Greceanu. (cu creion negru)  
seara teatru (cu creion roşu şi tăiat cu creion negru) 
Vineri, 4 octombrie: ora 12 Dna Procopiu. dejun noi cu 
Gigurţii. (cu creion roşu) plec Ciucea – tablă zinc. Reşiţa 
Carpaţi (cu creion negru) 
Sâmbătă, 5 octombrie: Ciucea sosesc Poeni ora 11, 
discuţii – la 1 ½ plec Ciucea cu Dna Barbul – pregătesc 
casa. seara Tolly Strasser şi Mrs. Guy Henry Whitthaus 
New York City 51 West Street. masă Bridge – glume, 
amintiri, cântec, veselie, la ora 2 ½ (cu creion negru) 
Duminică, 6 octombrie: dejunul dim ora 11 pleacă 
oaspeţii – visită grădina mare, foarte frumos – înţelegere cu 
lucrătorii. (cu creion negru) 
Luni, 7 octombrie: dim. plec cu rapidul la Predeal. 
sosesc d.m. ora 4 (cu creion negru) 
Marţi, 8 octombrie: (nici o consemnare) 
Miercuri, 9 octombrie: dejun acasă. ora 5 Procopiu (cu 
creion negru) 
Joi, 10 octombrie: dejun Procopiu – pregătiri de ceaiu. 
Tavi 21 invitaţi. seara concert simfonic. 
Vineri, 11 octombrie: dim. Predeal -, Claudia, Lizica, 
Pilu. umblet, dejun, Buzuatu. seara acasă. Tavi dejun Irina 
Procop(iu) (cu creion negru) 
Sâmbătă, 12 octombrie – Miercuri, 16 
octombrie: (nici o consemnare) 
Joi, 17 octombrie: dim. pornim la Maglavit – sosim la 
dejun la Craiova – Eu mă pun în pat şi citesc din viaţa lui 
Isus. – Capernaum, minunile  - ect. – seara o mică plimbare 
prin parc. Ne culcăm din vreme, eu sunt agitată. dorm în 
mici intervale. dela ora 3 ½  nu mai pot. scol tovarăşele mele. 
Dna Valcovici, vedem că nu e vreme. ne culcăm din nou. 
Plecăm la ora 6. Apropiindune de Maglavit am exact aceaşi 
impresie ca la Ierusalim. Întâiu trecem prin satele Livezeni, 
Radovan, [...] şi Maglavit. Câmpia arsă – căldură 
moleşitoare, atmosferă de pelerini, dorinţă, încredere şi 
credinţă. Ne apropiem de casa lui Petrache Lupu. Un imens 
şir de căruţe şi maşini. Casa împărţită în 2 prin un gard – 
Partea întâia dată lumii spre închinăciune. dintrun geam 
tăeată uşe. odaia plină de icoane şi candele, ear dincolo odaia 
de locuit a ciobanului cu fam. Să văd pe pat prescuri, 
lumînări, perini brodate vioiciune de culori, să cunoaşte că 
sunt daruri – afară o maşină de gătit pe care fierbe pregătirea 
mesei, o mămăligă. Ni se spune că e la biserică, mergem şi 
noi acolo. Găsim 2 preoţi cari stau de vorbă cu lume în 
patrafiri şi ridicând rugăciuni. Mă apropiu de unul şi văzând 
ce greu e să ajung la el, spun sunt Doamna Goga vreau să’l 
văd pe Petrache Lupu. Mi se dă un crâsnic, unchiul 
ciobanului şi mergem să’l căutăm. La senatorul Valerian, la 
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comitet, acasă. Îl găsim în momentul când ea un sac în spate 
pentru a porni la locul miracolelor. Ne pune mâna pe cap ca 
o binecuvântare şi pornim după maşina lui. Este înconjurat 
de-o fam. de militari. El are o gardă personală pentru a fi 
pus la adăpost de atacurile mulţimii. Pe unde trecem lumea 
îşi desvăleşte capul şi un fior neînţeles cuprinde toate feţele. – 
Străbatem o câmpie plină de nisip şi [...] Ajungem la o 
estradă. Ia sacul în spate şi intrăm şi noi pe estradă – desface 
sacul şi împarte ştergare, velinţe, servete ect. Eu primesc 2 
servete şi un ghem de lână. Începe să vorbească. spune cum i 
s’a arătat Moşul – Are o intuiţie primitivă de-a tălmăci 
dreptatea şi rânduila. ierarchii o accentuează cu un bun simţ 
uimitor. Tot ce vorbeşte este tipărit în foaia oficială 
“Maglavit”. – Ne facem închinăciunile. auzim plânsul şi 
rugăminţile de-apropelui, suntem toţi impresionaţi. Sfârşeşte 
şi urcă în maşină şi face turul loturilor. Noi rămânem să ne 
rugăm la diferitele cruci. pun lumânări pentru noi, fam., 
prietini. Marie, Gigurtu, Corbul ect. – Văd un om care să 
agită. mă apropii de el, îi spun cine sunt şi el să presintă. E 
senatorul Vălureanul. Ne conduce el. Îl aduce pe popa 
Alexe, hirotonit în 14 sept. la ziua Crucii pe câmpul de 
deslegare. – Mergem la buturugă unde a fost întâia vedenie. 
Acolo pe rogojini, sute de bolnavi – Pe buturugă trîntiţi cu 
capetele la pământ femei, bărbaţi. Prima cruce simplă mică 
de brad care a cioplito Petrache în loculmisterului. Suntem 
duşi la 2 minuni. Întâiu o fată de 17 ani surdo-mută din 
naştere, Florica, de miercuri seara a început să audă şi toate 
cuvintele ce i le spunem, le repetă uşor şi cu o mândrie ironică, 
simţindu-se a fi întro superioritate esprimată cu atâta 
inocenţă. Stăm în picioare şi văzândune impresionaţi până la 
lacrimi, ne-a dat mâna şi ne-a pupat pe faţă. – Cu marama 
legată la cap cu neşte ochi albaştri blânzi, avem aerul unei 
materializări cereşti. – Era frumoasă ca o madonă de 
Boticelli – Mergem la celălalt miracol. O femeie care a fost 
mută de 20 de ani şi de azi vorbeşte ear. Spune că a fost greu 
bolnavă şi şi-a pierdut graiul. acum povesteşte că are 2 fete 
acasă, Glafira şi Rafira. Mai vorbim puţin cu ea şi plecăm 
printre (textul se opreşte brusc. Mai semnalăm că 
textul de mai sus a fost scris şi pe paginile zilelor de 
luni, 16 octombrie, respectiv de vineri, 18 octombrie 
până marţi, 22 octombrie. În unele din zilele 
menţionate, textul relatării despre Maglavit este 
scris, cu cerneală sau creion negru, pe jumătatea de 
jos a paginii respective.) 
Duminică, 20 octombrie: dr. Predeal oprire la G. 
Iunian masă Buzuatu. Înaintează bine casa. Sunt 
mulţumită. La întoarcere oprim la Voinescu la ceaiu. Ne 
întoarcem, Claudia, Lizica, Geana (cu creion negru) 
Luni, 21 octombrie: dejun acasă singuri. Olga Russov. 

d.m. Greceanu. seara la Tillea (cu creion negru) 
Marţi, 22 octombrie: dejun la noi. Marinescu cu 
Doamna, Voinescu cu Doamna, Gigurtu cu Doamna, 
Tilică, noi (cu creion negru) 
Miercuri, 23 octombrie: (nici o consemnare) 
Joi, 24 octombrie: seara plec la Cluj (cu creion negru) 
Vineri, 25 octombrie: sosesc. mult de alergat şi după 
masă plec la Ciucea – pregătirea casei. (cu creion negru) 
Sâmbătă, 26 octombrie: dim. soseşte Tavi cu A. Ghe. 
Cuza, Hodoş, Av. Ştefănescu, Paicu, Gabor - (cu creion 
negru) 
Duminică, 27 octombrie: dim. plecare Cluj. întrunire 
minunată. dejun Dna Barbul. d.m. ceaiul. banchet. Tavi 
minunat. seara plecare (cu creion negru) 
Luni, 28 octombrie: dim. sosire. multe pregătiri pentru 
plecare (cu creion negru) 
Marţi, 29 octombrie: plecare Sinaia – Predeal. viscol – 
zăpadă. dejun Palace – Argetoianu şi Lupu. dm. Nora. 
seara recepţie Palat. - (cu creion negru) 
Miercuri, 30 octombrie: Sinaia dejun. Iunian, Cădere, 
Predeal – seara acasă (cu creion negru) 
Joi, 31 octombrie: dejun Pochhamer. d.m. ministrul 
Turciei. seara concert simfonic. Kempff. serata la Toutou 
Georgescu52 
muget, plâns, visări şi şoapte, 
armonii de miez de noapte, 
tremură’n umbră pianul 
l’oi mai auzi la anul? (cu creion negru) 
Vineri, 1 noiembrie: deju n la noi Elena Perticari, 
Marioara d’Acquereo, Viorica, noi, Coandă, Drăgoi, 
Liliana cu soţu. ceaiu la Dna Procopiu gustări, sărmăluţe, 

                                                                 
52George Georgescu (1887-1964), dirijor român, 

academician, director al Orchestrei Filarmonice din 

Bucureşti, unul din cei mai mari reprezentaţi ai stilului 

dirijoral clasic caracteristic şcolii germane. George Georgescu 
dirijează adesea în străinătate, fie împreună cu orchestra 
filarmonică din Bucureşti, fie invitat la pupitrul unor renumite 
orchestre simfonice. În timpul celui de al II-lea Război 

Mondial, România fiind aliată puterilor Axei, George 

Georgescu - în afara activităţii dirijorale din Bucureşti - este 

prezent şi în viaţa muzicală a ţărilor naziste, pentru care 

activitate a fost decorat de Reich-ul german cu "Crucea de 
Fier" O dată războiul sfârşit, George Georgescu, fost 

colaboraţionist, este îndepărtat de la conducerea Filarmonicei 

din Bucureşti până în 1947 când, la întervenţia lui George 
Enescu, îşi reia activitatea muzicală, la pupitrul orchestrei 

radiodifuziunii române. Abia în 1956, George Georgescu 
revine la conducerea acestei orchestre, prestigioasele sale 
calităţi artistice neputând fi ignorate. 
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raţa, conopidă, brânză – ora 4 ½, îngheţată, Lengyel, fructe 
- (cu creion negru) 
Sâmbătă, 2 noiembrie: dejun Toutou Georgescu. opera 
Const. Brâncoveanu. foarte frumos (cu creion negru) 
Duminică, 3 noiembrie: Bunica, Lizica, fetele. ceaiu 
legaţia germană. muzică Kempff, Bach Mozart, Schumann, 
Liszt. Chopin (cu creion negru) 
Luni, 4 noiembrie: Pochhamer 2, Kempff 1, Pantazi 1, 
Toutou 2, noi 2, Procopiu 2, Comnen 1, Mimi 1 sarmale 
friptură (cu creion negru) 
Marţi, 5 noiembrie: dejun la Lizica. ceaiu Fratosticeanu 
(cu creion negru) 
Miercuri, 6 noiembrie: Predeal (cu creion negru) 
Joi, 7 noiembrie: Gigurtu. dejun Valcoviciu (cu creion 
negru) 
Vineri, 8 noiembrie: dejun la Condiescu (cu creion 
negru) 
Sâmbătă, 9 noiembrie: recepţie Buşilă (cu creion 
negru) 
Duminică, 10 noiembrie: dim. Geana bolnavă. Spune 
Burileanu că e scarlatină. Îl mut pe Tavi la Hotel. Fac 
naveta între Hotel şi acasă. – Îngrozitor ar fi. Peste zi să 
retrage ecsema Geanei. aşteptăm până dimineaţă. plec pentru 
noapte la Tavi la Hotel (cu creion negru) 
Luni, 11 noiembrie: dimineaţa e mai bine. nu e 
scarlatină. Tavi vine acasă. Ce bine, să punem un pat. – 
lume (cu creion negru) 
Marţi, 12 noiembrie: plec la Predeal – Se face un lucru 
minunat. Braşov. dejun la Buzuatu. plec acasă. ceaiu 
Arczyssewsky. Tavi solo. seara filmul cu Cernăuţi, foarte 
frumos. - (cu creion negru) 
Miercuri, 13 noiembrie: dejun ½, Arczssewsky cu 
Doamna +2, secretari 2, Buşilă 2, Pilaţi 1 + 2, Hodoş 2, 
Gorlea 1. d.m. 6 Enescu şi Fata. Antoneşti la ceaiu (cu 
creion negru) 
Joi, 14 noiembrie: dejun singuri Tavi şi Geana % (cu 
creion negru) 
Vineri, 15 noiembrie: (text tăiat: Stelian 2, Licuţa 2, 
Antonescu 2, Seba 2) dejun cu toţi deputaţii 18 la număr. 
Eu plec la Predeal. mă întorc întrun entuziasm mare – are 
să fie foarte drăguţ - -(cu creion negru) 
Sâmbătă, 16 noiembrie: dejun singuri. ceaiu Wityleben 
şi Rudolf. Dna Procopiu (cu creion negru) 
Duminică, 17 noiembrie: plecăm la dejun Ciucea. 
sosim noaptea (cu creion negru) 
Luni, 18 noiembrie – Miercuri, 20 noiembrie: 
singuri (cu creion negru) 

Joi, 21 noiembrie: plecăm Cluj. Tavi vede pe Vaida53. ne 
întoarcem la Ciucea (cu creion negru) 
Vineri, 22 noiembrie: singuri (cu creion negru) 
Sâmbătă, 23 noiembrie: sosesc la dejun A. Ştefănescu, 
Paicu, Ioan Iacob, A. Popa, Gabor şi noi (cu creion 
negru) 
Duminică, 24 noiembrie: plecăm seara Bucureşti (cu 
creion negru) 
Luni, 25 noiembrie: ora 3 înmormântarea Mariei 
Cunţan54 (cu creion negru) 
Marţi, 26 noiembrie: ora 11 Coaforu Ionescu, ora 7 
Atanasiu (cu creion negru) 
Miercuri, 27 noiembrie: (nici o consemnare) 
Joi, 28 noiembrie: dejun Dna Procopiu, 5 Patriarchie, 6 
Seba ceaiu, 9 concert. seara primire Buşilă (cu creion 
negru) 
Vineri, 29 noiembrie:  Predeal (cu creion negru) 
Sâmbătă, 30 noiembrie: ceaiu Guillaume. seara concert 
Legaţia franceză (cu creion negru) 
Duminică, 1 decembrie: dejun noi. d.m. operă cu 
Geana Fledermans, ceaiu Lopkez şi Deleanu (cu creion 
negru) 
Luni, 2 decembrie: luni dejun Legaţia Italiei. seara 
Condiescu, noi, gustări, pilaf, curcan (cu creion negru) 
Marţi, 3 decembrie: (nici o consemnare) 
Miercuri, 4 decembrie: parastas Geni. dejun noi – 
sarmale, curcan, prăjituri, Bunica, Claudia 3, 
Tomo(roveanu) 2, Lizica 4. d.m. Olga Russu. seara concert 
Cellai (cu creion negru) 
Joi, 5 decembrie: vorbeşte Tavi la Cameră (minunat) 
ceaiu Dna Gigurtu. concert Serkin (?). bun concertul. 
Beethoven (cu creion negru) 
Vineri, 6 decembrie: nuntă Murnu55. masă la Şteflea56. 

                                                                 
53Alexandru Vaida (1872—1950), medic, politician şi 
publicist român. După unirea Transilvaniei cu România şi-a 
adăugat numele de Voievod sau Voevod. A activat ca deputat 
român (din partea Partidului Naţional Român din Transilvania) 
în Parlamentul de la Budapesta. Prim ministru al României 
între 1 decembrie 1919 şi 20 martie 1920, precum şi între 14 
ianuarie 1933 şi 14 noiembrie 1934. A fost arestat de 
autorităţile comuniste pe 24 martie 1945, iar în 1946 i s-a 
impus domiciliu forţat la Sibiu unde a rămas până la sfârşitul 
vieţii. 
54Maria Cunţan (1862-1935), poetă minoră, traducătoare din 

literatura germană, colaboratoare a revistei Luceafărul, precum 

şi a numeroase alte publicaţii din prima jumătate a secolului 

trecut 

55În familia lui George Murnu (1868-1957) scriitor şi istoric 

român, membru corespondent al Academiei Române. 
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G. Brediceanu, Tiţi, Claudia, Lizica. seara acasă (cu 
creion negru) 
Sâmbătă, 7 decembrie: Titulescu cu Doamna, 
Marinescu cu Doamna, Gigurtu cu Doamna, Savel 
Răd(ulescu), noi, gustări, sarmale, iepure, curcan aspic, - 
compot.  - (cu creion negru) 
Duminică, 8 decembrie: Cuza, G. Cuza, Tilică, 
Hodoş, Scridon, noi 2, Burileanu (tăiat: Păucescu57), I. 
Athanasiu, Taşcă, Deleanu (cu creion negru) 
Luni, 9 decembrie: (text tăiat: Dr. Dona dejun). 
ceaiu A. Gigurtu. seara concert Cella (cu creion negru) 
Marţi, 10 decembrie: Condiescu dejun. seara operă 
Miercuri, 11 decembrie: dejun (Dorel Dumitrescu) 
Câmpina. (cu creion verde: Sola dejun) (text tăiat: seara 
operă) Banu (cu creion negru) 
Joi, 12 decembrie: (text tăiat: Dorel Dumitrescu dejun. 
ceaiul Iunieni. toţi finii Ligia Bocu, Renee cu nev.(?) 
Valcoviciu, Chendi cu Cella Dona, Bobeş, Neculau, 
Tomorov(eanu), Paşcu, Mimi, Hatingeanu, Pica Lape (?), 
Comnen, Lila, Fulga, fetiţa Niţescu, Ivona Niţescu, 
Marioara Perţia (cu creion negru) 
Vineri, 13 decembrie: (text tăiat: Dr. Dona) dejun 
Tillea. seara plec Ciucea (cu creion negru) 
Sâmbătă, 14 decembrie: Sâmbătă  Athanasiu 1 ½ - 
seara. ceaiu Ministrul Japoniei 5-7 (cu creion negru) 
Duminică, 15 decembrie: Lebu 5.30 (cu creion 
negru) 
Luni, 16 decembrie: Silvia dejun. ceaiu Ghica (cu 
creion negru) 
Marţi, 17 decembrie: operă (cu creion negru) 
Miercuri, 18 decembrie: Madi cununie (cu creion 
negru) 
Joi, 19 decembrie: dejun Tabacovici58. ceaiu Vâlcoviciu 
44 Londra (cu creion negru) 
Vineri, 20 decembrie: (text tăiat: Str. Roma 55 1 
1/2). Gigurtu (cu creion negru) 

                                                                                                             
56Ilie Şteflea (1887-1946), politician şi general român, 

Şef al Marelui Stat Major în perioada 20 ianuarie 1942 - 

23 august 1944, care a luptat în cele două războaie 

mondiale. A fost arestat la data de 11 octombrie 1944, sub 

pretextul că este omul mareşalului Ion Antonescu şi trecut în 

rezervă la data de 10 februarie 1945, fiind acuzat că a 

contribuit, prin intermediul funcţiei pe care o deţinea, la 

dezastru ţării şi a armatei.. A murit la data de 21 mai 1946, în 

domiciliul său din Bucureşti. 
57politician liberal din perioada interbelică..  
58C. Tabacovici, profesor universitar, autor de cursuri de drept 

Sâmbătă, 21 decembrie: Guillaume  (cu creion 
negru) 
Duminică, 22 decembrie – Marţi, 31 decembrie: 
(nici o consemnare) 
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Dr. Dan BRUDAŞCU – UN  DOCUMENT 
TULBURĂTOR DESPRE REVOLUŢIA DE 
LA 1848-1849 

 
Cu o discreţie absolut 
nemeritată, în anul 2011 
a apărut la Editura Asab 
din Bucureşti lucrarea 
intitulată: „Revoluţia 
transilvană de la 1848-
1849. Date, realităţi şi 
fapte reflectate în 
documente bisericeşti 
ortodoxe 1848-1850”. 
Lucrarea, coordonată de 
Dumitru SUCIU, şi 
întocmită împreună cu 
Alexandru MORARU, 

Iosif Marin BALOG, Diana COVACI, Cosmin 
COSMUŢA şi Lorand MADLY, a apărut sub egida 
Academiei Române, a Institutului de Istorie George 
BARIŢ, a Universităţii Babeş-Bolyai şi a Faculăţii de 
Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. 
 
Volumul masiv, de aproape 600 de pagini, este o 
contribuţie excepţională pentru clarificarea unor 
aspecte mai puţin cunoscute sau controversate 
referitoare la evenimentele din 1848-1849. Pentru 
prima dată, după ştiinţa noastră, autorii au cercetat 
un volum uriaş de documente inedite, păstrate, în 
general, în arhivele parohiilor şi protopopiatelor 
ortodoxe ardelene. Tot pentru prima oară, în opinia 
noastră, se aduc dovezi incontestabile despre 
atrocităţile şi crimele săvârşite de autorităţile 
maghiare împotriva populaţiei româneşti a 
Transilvaniei, dovedindu-se, cu documente concrete, 
oficiale, incontestabile moartea a peste 60 000 de 
români, distrugerea a sute de lăcaşuri de cult şi 
distrugerea completă a sute de aşezări locuite de 
români. Pe bună dreptate, autorii acestei cărţi 
excepţionale, fac dovada că, în Transilvania, nu 
putem vorbi despre o revoluţie autentică, ci mai 

degrabă despre unul dintre cele mai crunte și 
sângeroase războaie îndreptate de către minoritatea 
maghiară împotriva poporului român. Pentru că la 
data respectivă, ungurii reprezentau doar 35,13 % 
din totalitatea locuitorilor Ungariei Coroanei 
Sfântului Ştefan. 

 
Cu tot caracterul aparent liberal al programelor 
partidei nobiliare maghiare, prevederile progresiste 
ale acestora vizau exclusiv minoritatea maghiară şi 
excludeau în totalitate naţiunile nemaghiare trăitoare 
în acest spaţiu. 
 
Pe bună dreptate autorii subliniază că: „Decretarea 
naţiunii maghiare ca singura naţiune politică sau civilă, 
unitară şi indivizibilă ca şi statul ei istoric, afirmaţii că pe 
teritoriul Ungariei Coroanei Sfântului Ştefan „fiecare om 
trebuie să fie om şi maghiar” şi generalizarea ideii că limba 
maghiară ar fi identică cu raţiunea şi libertatea, cu întărirea 
principiilor constituţionale şi a arterelor inteligenţei, au creat o 
psihoză de teamă şi de respingere în sânul naţiunilor 
nemaghiare, care, luate împreună, erau majoritare în stat.”59 
 
Induse în eroare de caracterul pretins liberal şi 
aparent democrat al unora din ideile acelor 
programe, marile adunări naţionale ale populaţiilor 
nemaghiare au sperat că evenimentul reprezintă cu 
adevărat o şansă de „primăvară a popoarelor” în sensul 
extinderii libertăţii sociale, politice, a egalităţii 
bisericilor, a respectului faţă de autonomia lor 
confesională şi şcolară, a dreptului de proprietate în 
domeniul economic şi financiar, şi de asociere sau 
înfiinţare a asociaţiilor culturale, asupra drepturilor 
naţionale colective prin recunoaşterea acestei naţiuni 
ca naţiune politică coordonată şi nu subordonată sau 
integrată celei maghiare. Din păcate, dovedind 

miopie politică şi un primitiv și cras naţionalism, 
elita politică maghiară a preferat, chiar cu riscul 
pierderii sau compromiterii cauzei proprii, să 
pornească un război nimicitor, în primul rând 
împotriva naţiunii române, dar şi a altora trăitoare pe 
teritoriul Imperiului Habsburgic. Dând dovadă de 
egoism şi de o viziune îngustă, de-a dreptul 
primitivă, politicienii maghiari „i-au mobilizat pe unguri  
în generalizarea poziţiilor limbii şi naţiunii maghiare în stat 
şi reprimarea oricăror încercări nemaghiare de a stopa şi a 
zădărnici această situaţie privilegiată ce dura de secole şi ca 
orice obişnuinţă, devenise un fel de a doua natură a politicii 
ungare, dirijată de aristocraţia şi nobilimea maghiară.”60 
 
Aşa cum demonstrează istoria, o asemenea atitudine 
obtuză şi nedemocratică, care a adus mari sacrificii şi 

                                                                 
59 op. cit., p. 6 
60 idem, op. cit., p. 7 
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pierderi materiale şi de vieţi umane, inclusiv 
ungurilor, a întârziat procesul democraţiei reale în 
Europa Centrală şi de Sud-Est. Această lucrare 
excepţională aduce însă nominal, pe localităţi, liste 
de necontestat ale celor care au suferit moarte 
martirică din partea aşa-ziselor trupe revoluţionare 
ungureşti, care nu admiteau naţiunilor nemaghiare 
drepturi la libertate, limbă, credinţă şi cultură 
proprii. 
 
Consider că această lucrare se impune a fi urgent 
tradusă în limbi de circulaţie internaţională şi trimise 
tuturor Cancelariilor diplomatice şi Instituţiilor 
politice europene, dar şi din afara continentului, spre 
a dovedi întregii lumi Holocaustul mişelesc îndreptat 
de către autorităţile maghiare împotriva poporului 
român, cu aproape  un secol înaintea Holocaustului 
căruia i-au căzut victime alte naţiuni şi popoare. 
 

Prin datele conţinute, prin obiectivitatea deosebită și 
rigoarea ştiinţifică de excepţie a tratării fiecărui caz 

în parte, lucrarea de față este, în opinia noastră, un 
document care acuză politica promovată de 
autorităţile maghiare atât în secolul al XIX –lea cât şi 
în anii ce au urmat. Indiferent de doctrina, ideologia, 
culoarea politică a regimurilor politice perindate de 

atunci și până azi, în fruntea Ungariei a rămas ca un 
fir roşu ura împotriva naţiunilor nemaghiare şi 
preocuparea criminală pentru asimilarea şi 
deznaţionalizarea acestora pentru a materializa mai 
vechiul adaggio maghiar potrivit căruia „pe teritoriul 
Ungariei Coroanei Sfântului Ştefan „fiecare om trebuie 
să fie om şi maghiar”. 
 
 
 

Constantin STANCU – CÂND 
TELEFOANELE SUNĂ ÎN GOL… 

 
Cu volumul de versuri La prohodul bradului61, lui 

Adrian Botez pare să nu-i mai pese de mode, 
doctrine, generaţii literare, stiluri. El se afundă în 
magma poemelor sale, sunt locuri tari de cuvinte din 
pământ, sunt patrii în care se poate locui. Hărmălaia 
                                                                 
61

 Adrian Botez, La prohodul bradului, versuri, Editura Rafet 

– Râmnicu-Sărat, 2013. 

din lume este departe, poemul pulsează pentru că în 
poezie el cheamă şi leagă mituri, credinţe, povestiri 
vechi, simboluri veşnice, dureri în care lucrează 
lumina, saltul mortal al bradului în hăul din munte. 

Se adună în acest volum poeme moderne, 
clasice, poezia populară care ţâşneşte din nai, undeva 
în muntele miracolelor, bocete, revelaţii care nu s-au 
mai spus, erori necesare care schimbă sensurile, 
rugăciunea. 

Peste toate planează Iisus, el acoperă punctele 
cardinale, geografiile de ocazie, acoperă neruşinarea 
unei lumi în cădere. 

Adrian Botez se luptă pentru fiecare poem, îl 
scrie uşor ca literat, îl edifică tot mai greu ca om, se 
sperie de ceea ce scrie, apoi îşi revine şi reinventează 
lumea. 

Până la urmă bradul ar putea fi chiar poetul, ar 
putea fi anonimul care s-a retras în cuvinte, cel care 
locuieşte în lacrima lumii. Poetul ţine aproape de 
tradiţiile româneşti, de marile teme ale ţăranului 
român din vremuri bune. 

Cartea reflectă neliniştea poetului în faţa 
revelaţiei, este structurată pe mai multe paliere, e 
complex modelată: 

I. LA PROHODUL BRADULUI 
II. VIAŢA ŞI MATRIOŞA 
III. SILABE-N SUBLIM 
IV. MLAŞTINA 
V. PRIMĂVARA RATAŢILOR 
Teme aparent disparate, legate de vântul din 

munte care leagănă poemele din fiecare parte, le 
uneşte prin mişcare şi disciplinare. Cultura vastă a 
poetului îi permite o astfel de structură, toate se 
adună, nu se risipesc. 

Volumul este dedicat soţiei, legăturii veşnice. 
Primul poem este dedicat mamei, legăturii cu cerul. 
Legături pe orizontală şi legături pe verticală. 

Valul neliniştii se materializează literar cu multă 
pasiune: nori vor ieşi din piatră, rădăcini de ape, 
ninge lumina întunericului, laptele negru al privirii, 
poteca de stele, năvălesc florile în cântec… 

Primul poem defineşte poziţia poetului în 
pântecul sonor al vremii: 

pustiu – cu ochii înceţoşaţi de lacrimi 
privesc la bradul înălţat din munte 
cui îi vei îndemna plecata frunte 
să se împlânte – iar – în ceruri? 
….. 
vin vremi pitice – ne-apărăm sub Cruce 
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n-avem urmaşi împătimiţi de jaruri: 
cu noi – sub glie-un ev întreg se duce 
…amurg grăbit – nu tu-mi aduci amaruri: 
rămâne însă – veghetor în munte 
atât de singur – bradul cel din frunte…! 
Singurătatea bradului e singurătatea celui care 

stă de veghe. 
Argumentele poeziei lui Adrian Botez sunt vădit 

creştine şi luminoase. 
Poemele sale se fixează pe lucruri certe: nunta, 

prohodul, taina, bradul, doina, munţii, rugăciunea, 
anotimpul cel veşnic, lumina, noaptea ca stare, 
călăreţi prin istorie, doina, cântecul cucului, frunza 
în cădere, crama cerului, colind cu flori negre, Ţara 
Ana, balada tristeţilor, paradisul, causa causorum, 
legământul, Dumnezeu ca prezenţă, energie 
necreată… 

Sunt poeme care rămân, matrice pentru ceea ce 
este poezia, argument împotriva bâlbâielilor din 
literatura pe autostradă: 

Oamenii vin când îi cheamă Dumnezeu – nu 
bog 

când se cheamă unii pe alţii 
e prea mare gălăgie inutilă în lume 
de parcă toate maimuţele şi-au aflat o 
religie 
astupaţi găurile prostiei – pentru Dumnezeu! – 
ca să se audă Glasul lui – singurul 
utilizabil şi garantat câştigător  (Glasuri inutile). 
Prezenţa lui Dumnezeu este atât de copleşitoare 

pentru poet încât lumea se recompune după vechi 
legăminte, dar totul este puternic ancorat în 
eternitate: „munţii – avocaţii lui Dumnezeu// când 
îi văd – de departe – încep să simt în nări 
explozia/cerului‖ (Munţii – avocaţii lui Dumnezeu). 

Cititorul simte tot mai mult tristeţea poetului, 
Creatorul nu mai are legături cu propria creaţie, e un 
hău în lume, bradul stă să cadă în golul acela 
nedefinit… 

Titlurile poeziilor sunt semnificative, titlurile 
ciclurilor subliniază temele, e un joc în lume în care 
lumile se ascund unele în altele, mlaştina din suflete 
e o realitate zilnică, a venit vremea celor căzuţi, 
rataţii, păcătoşii (în limba ebraică veche, limba 
Vechiului Testament, păcat era tradus prin ratarea 
ţintei). Judecata… 

Ultimul poem pune accentul pe un nou 
legământ între om şi Dumnezeu, unul necesar, unul 
care se impune, este în logica celui care speră: 

„Hristoase-al unirii – Hristoase-al iubirii/ nu 
pot să trădez lucrarea de îngeri/ nu vreau a te face 
din nou ca să sângeri// în inimă-împiedic prigoana-
amintirii/ … seninul din ceruri îl chem pe pământ:/ 
cu toate voi face un nou legământ!‖(Noul legământ 
necesar). 

Balada călăreţilor singuratici marchează planul 
luptei continue în istorie pe care bărbaţii patriei au 
dus-o cu vrăşmaşul, o luptă fără pauze, una dârză, 
luptătorii rezistă până la oase, dincolo de carne, 
rezistă: „le putrezeau picioarele-n cizme - şi ei/ 
călăreau// au ajuns să fie schelete de oameni – 
călărind pe schelete de cai – şi ei // tot călăreau‖. 

Până şi Moartea a ajuns să călărească pe lângă 
aceşti bărbaţi şi nu i-a recunoscut… 

În poemul dedicat lui Gheorghe Zamfir la 31 
decembrie 2012, Ţara Ana, autorul cântă cu tristeţe 
istoria românilor, cea sacrificată dă nume zidirii, o 
zidire afectată de vrăjmaşii lumii: „i-au smuls carpaţii 
şi-au târât-o/ sleită în amurg de babiloane/ 
nevertebrată sclavă şi-au dorit-o/  s-aplaude tonţii 
iadul din betoane‖. 

Poemele şi-au pierdut grafia obişnuită, punctele, 
virgulele, semnele obişnuite au ars, ele nu au limite, 
sunt oprite din curgere de tristeţe, de speranţă, de 
credinţă… 

Adrian Botez este un poet atipic pentru acest 
moment al istoriei literare, dar este exponenţial 
pentru literatura română eternă, cultura sa, dragostea 
pentru ceea ce este românesc, deschiderea spre 
marile teme care frământă omenirea, pasiunea 
pentru frumos şi adevăr legate, toate contribuie la 
ceea ce poate fi un poet: glasul care repetă Glasul… 

El dă sfat poetului de astăzi: „publică-te – 
expune-te – arată-te/ cât mai puţin/ din ce în ce mai 
puţin – dacă vrei să contezi ca/ Poet…‖ 

Oamenilor trebuie să le fie dor de Poet, nu să-l 
hulească, Poetul are ceva de aur în priviri, ceva 
veşnic în zicere, el vede, e văzătorul în vremuri 
tulburi, la schimbarea generaţiilor… 

La telefon este poemul care dă contur temelor 
omului contemporan, mereu caută, sună la telefonul 
său pe cineva, nimeni nu-i răspunde, toţi sunt plecaţi 
de acasă, lipsesc din istorie, pe planetă toate 
telefoanele sună în gol, sunt formate toate numerele 
de telefon posibile, poetul formează ultimul număr 
de telefon, se caută pe sine, cu teamă, e o tăcere 
plină de semnificaţii, ultima chemare e cea mai grea, 
ore pustii, îngropate sunt ore pustii… Un poem ca 
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un semn pentru cei care vin… Din această cauză 
este nevoie, imperioasă nevoie, de un nou legământ 
al omului cu cerul… Relaţiile dintre oameni sunt 
rupte, s-a frânt linia albastră dintre inimi… 

Unele poeme au ceva definitiv: „esenţa 
întunericului este/ lumina: când// le-a poruncit 
Dumnezeu să iasă din/ fructul întunericului – 
sâmburii erau// constelaţii şi/ suflete arzânde – 
vâlvătăi exasperate de/ crezuri‖. 

Pentru Adrian Botez au fost odată poeţii-
soldaţi-de cetate apărători şi-i vine să plângă de 
ciudă… Dar Dumnezeu e prezent cu umili fluturi pe 
umeri… 

Unele poeme sunt arborescente, discursul curge, 
sufletul artistului ţipă în lume, cuvintele scapă de sub 
control, probabil sunt stări importante pentru omul-
scrib, există tristeţe, durere, revoltă, boală… Adrian 
Botez nu pare preocupat să le finiseze, starea i se 
pare mai importantă, mesajul este potenţat prin 
versuri, e un fapt de viaţă, nu unul literar, dar 
exprimat prin mijloace literare, note-jurnal 
spiritual… 

Volumul are în anexă o fişă biografică, este 
prezentat autorul, scurtă istorie a omului în căutarea 
sensului, lămuritoare pentru cititor… Poemele sunt 
răspunsul… Bradul, semnul între filele de netimp ale 
istoriei noastre… „cu fruntea sus – căci sunt 
aristocrat/ nu permit nimănui şantaje ori terori/ … 
trebuie – de eşti prinţ – să ştii râzând să mori! (Sonet 
princiar)‖. 

Iulie, 2013 
 
 

Liviu COMŞIA – Note de lectură. Întreabă şi vei 
afla 
 

În prefaţa la prima ediţie a volumului de 
interviuri „Sub semnul întrebării‖ (1970) poetul şi 
jurnalistul Adrian Păunescu îşi încheia rândurile 
introductive astfel: „Doamne, dă-ne puterea de a mai 
pune întrebări şi puterea de a mai auzi întrebări…”. Fraza 
aceasta neobişnuită este reluată în 1979, la a doua 
ediţie, care, în acele împrejurări suna alarmant, 
dureros şi avea cu totul altă semnificaţie şi alt rost 
decât cele pe care le intuim astăzi. Ea se reîncarcă şi 
se revitalizează pentru că punem din ce în ce mai 
puţine întrebări ale căror răspunsuri sunt de obicei 
gata pregătite, standardizate în laboratoare obscure 
dar eficiente. 

Aşa se face că publicistica nu mai este 
socotită operă demnă de-a sta într-o carte. A fost o 
vreme când cărţile jurnaliştilor (interviuri sau 
reportaje) erau cel puţin la fel de aşteptate ca opera 
literară. Ba mai mult, Geo Bogza, marele reporter al 
timpului, inventase „reportajul literar”, stingând 
graniţa rigidă dintre jurnalismul ca expresie a 
realităţii şi literatura ca ficţiune, astfel încât, prin 
„Cartea Oltului” sau „Tablou geografic” 
reportajul trecuse între genurile literare. Fr. Brunea 
Fox cu ale sale reportaje despre leprozeriile din 
Delta Dunării dăduse chemarea spre reportajul de 
senzaţie, spectaculos, atât de folosit azi fără de folos 
şi fără de har, pentru că opera ziaristică a fost 
desfiinţată de jurnalismul superficial, anemic, 
subcultural şi inconsistent estetic. Jurnalismul a 
rămas doar o copie oarbă a unei realităţi cenuşii prin 
care este binecuvântată fapta spectaculoasă, 
inconsistentă şi aberantă. 

Ei bine, într-un asemenea context, cu atât 
mai mult e de luat în seamă apariţia unor texte 
publicistice adunate într-o carte pentru că, până la 
urmă, este vorba despre un act de curaj prin care se 
reînnoieşte opera ziaristică care readuce prezentul la 
dimensiunea valorilor sale fundamentale. Acest lucru 
ni-l oferă jurnalistul şi întemeietorul de ziare Ion 
Bădoi cu ale sale „Dialoguri fundamentale” (Ed. 
Vremea, Bucureşti, 2012). Pare, după titlu, o carte 
provocatoare şi orgolioasă ceea ce, în fond, se 
dovedeşte a fi de la primul dialog până la ultimul din 
cele 19 trecute în cuprins. 

Aşadar, este vorba despre o carte de 
interviuri? Da şi nu. Pentru că autorul, jurnalistul 
Ion Bădoi, nu respectă condiţiile tehnice ale 
interviului în formele consacrate, ci extinde cu mult 
aria de interogare sau dă întâietate unui dialog în 
care întrebarea este conţinută, venind spre 
interlocutor ca o concluzie firească a unei expuneri 
de motive sau provocată de o dezbatere iminentă. 
Fapt este că Ion Bădoi stăpâneşte cu îndemânare şi 
capacitate artistică arta dialogului, pregătindu-l pe 
îndelete şi conferindu-i încărcătură conceptuală. În 
acest fel, întrebările luminează, pe de-o parte, 
concepţia jurnalistului despre chestiunea în discuţie, 
iar pe de alta, provoacă interlocutorul care, la rându-
i, se dezvăluie, menţinându-se tensiunea înaltă a 
dialogului. Frecvent, jurnalistul apelează la martori 
din elita culturală a ţării, reproducându-le opinia, 
credinţele sau nedumerirea într-o chestiune sau alta. 
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Ne întâlnim cu martorii numiţi Mihai Eminescu, 
Iorga, Titu Maiorescu, Blaga, Mircea Eliade, Cioran, 
Rebreanu, Ţuţea, Marin Preda şi mulţi alţii, care 
depun mărturii imposibil de ignorat, astfel încât 
opiniile lor devin parte în dialog, sprijină şi inspiră 
răspunsurile. 

 
Dar cine sunt interlocutorii? Ziceam undeva 

mai sus că participă la acest veritabil simpozion, 
care, într-adevăr, devine fundamental, 19 intelectuali 
din elita culturală românească de azi, cu preocupări 
extrem de diferite, de la poeţi, sociologi, profesori, 
până la jurnalişti şi teologi, mari nume ale 
spiritualităţii româneşti: acad. Nicolae Dabija, prof. 
Ana Dobre, poetul Theodor Răpan, istoricul Neagu 
Djuvara, episcop Galaction, poeta Olga Căpăţână, 
scriitorul şi publicistul Ion Cristoiu, prof. univ. dr. 
Ioan Nicolae Alecu, dr. Cristian Bădiliţă, părintele 
Bojan Alexandrovici, general Mircea Chelaru, dr. 
ing. Cătălin Ştefan, dr. Emilia Corbu, dr. Nicoleta 
Dabija, scriitorul Ovidiu Hurduzeu, istoricul Teşu 
Solomovici, prof. univ. dr. Radu Baltasiu, dr. 
Leonard Velcescu, dr. Emil Tîrcomnicu. 

 
Despre ce vorbesc aceşti intelectuali de elită 

incitaţi de jurnalistul Ion Bădoi? Aş zice, poate 
nepriceput,  că avem dinaintea ochilor un inventar al 
valorilor fundamentale ale fiinţei omeneşti, iar între 
acestea le regăsim pe cele care ne definesc pe noi, 
românii ca fiinţă şi neam, iubire, morală, credinţă, 
prietenie, libertate, patriotism, naţionalism şi înainte 
de toate, românism. Cu o îndemânare remarcabilă, 
jurnalistul Ion Bădoi îşi pregăteşte interlocutorii, îi 
conduce spre ţinta propusă, ştie să se retragă în 
momentul în care tensiunea poate ucide cuvântul 
care spune adevărul, devine entuziast, devine 
perseverent, devine melancolic, devine lucid sau 
neîndurător ori de câte ori fluxul dialogului o 
impune fără a  stârni suspiciuni sau false probleme. 
Se apropie pe furiş, delicat de interlocutor, îl 
pregăteşte cu blândeţe şi respect, astfel încât printre 
expresiile academice de cele mai multe ori să răzbată 
personalitatea intervievatului. Ca o obsesie revine 
iubirea: „Cum să-ţi vorbesc despre dragoste? Despre dragoste 
nu se vorbeşte! Dragostea se trăieşte şi atât”. (Theodor 
Răpan, poet); „Personal, mărturisesc că n-aş supravieţui 
fără iubire şi nu mă refer doar la iubire ca eros, ci la iubire în 
toate ipostazele ei”. (Nicoleta Dabija, publicist). Alături 
sunt definite valorile fundamentale pe care se 

întemeiază fiinţa umană şi, împreună, cum spuneam,  
românismul: „Numai politic se poate acţiona. Dar, repet, 
statul român e cel mai mare inamic al românilor. De ce i-ar 
apăra pe cei din afara graniţelor, când el îi jecmăneşte şi 
terorizează pe cei dinăuntru?… Ca de obicei, alţii vor trebui 
să ne apere identitatea”. (Cristian Bădiliţă, teolog); „A fi 
român  înseamnă acelaşi lucru cu a fi german, francez sau 
egiptean. Răspunsul nu constă în vorbe, ci în fapte (…) Să ai 
milă de poporul tău” (Emilia Corbu, arheolog) . Ceea 
ce nu înseamnă că starea românilor astăzi este o 
excepţie. Dimpotrivă, este analizată cu luciditate, 
căutându-se răspunsuri pentru metehne şi reacţii, 
pentru mentalitate şi acţiuni potrivnice înţelegerii pe 
care românii le au azi, ca semn al crizei de identitate 
pe care lumea contemporană o traversează. „Dar 
există şi o Românie mai puţin vizibilă, cea a idealiştilor, a 
căutătorilor de comori spirituale, valori eterne cu care trecem 
peste timp. Este România profundă despre care vorbea 
Octavian Paler”. (prof. Ana Dobre); „…Şi fiecare trebuie 
să caute a-şi păstra libertatea individuală, să nu se 
transforme cumva, din grija de a controla tehnica, în sclavul 
ei”. (dr. Nicoleta Dabija); „Omul modern nu mai este nici 
liber şi nu se mai află nici în siguranţă. Odată ce te-ai 
separat de Dumnezeu şi de aproapele tău, te întorci la frica şi 
nesiguranţa omului primitiv. Libertatea astăzi este golită de 
semnificaţie, a devenit un simplu logo” (Ovidiu Hurduzeu, 
scriitor). Şi în acest cerc larg al conştiinţei naţionale 
exprimată prin spiritul acestor elite, starea românilor 
din jurul graniţelor este evocată cu luciditate şi 
deznădejde, cu înverşunare, într-un chip critic menit 
să-i redea dimensiunea adevărată. 

 
Cum se vede, dialoguri cu adevărat 

fundamentale între mari conştiinţe ale epocii 
noastre, care aduc răspunsuri directe, sincere şi 
copleşitoare la întrebări fundamentale menite să ne 
lămurească rostul pe pământ. Jurnalistul Ion Bădoi 
rescrie până la urmă fraza lui Adrian Păunescu: 
„Doamne, dă-ne puterea de-a mai pune întrebări şi puterea 
de-a mai auzi răspunsuri”. Într-o lume mult prea 
grăbită, supusă tiraniei formelor un jurnalist visător 
cum este Ion Bădoi ne aduce aminte că suntem ce 
suntem şi mai mult decât atât! 
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Ionel POPA – POEZIA în SĂTMAR 

 
Aurel Pop, poetul şi omul de cultură de la 

Satu Mare, ne-a dăruit de curând o antologie62 de 
poezie sătmăreană, Eternitate prin poezie, (Ed. 
Citadela, Satu Mare, 2012) însumând o severă 
selecţie (4-5 texte) din 28 de poeţi care prin obârşie 
şi/sau activitate au aparţinut Sătmarului. Spun, au 
aparţinut pentru că cei antologaţi doar s-au mutat în 
loc cu verdeaţă, în loc luminat, ei rămânând alături 
de noi prin “eternitatea poeziei”. 

Orânduirea în antologie este una alfabetică, 
iar criteriul selecţiei este unul de istorie literară. Sunt 
prezenţi poeţi din toate generaţiile, de la interbelici 
la optzecişti. Bazată pe un criteriu istoric, Eternitatea 
prin poezie dă seama de crearea unei tradiţii literar-
culturale a unui spaţiu românesc şi drumul ei până la 
noi. 

Selecţia  foarte severă e făcută sub semnul 
valorii (mă las pe mâna poetului Aurel Pop), dar şi 
sub somaţia cenzurii economice. Cele 4-5 texte 
poetice alese sunt ilustrative. Ele conţin indici care 
sugerează orientarea poetică a autorului, care ajută la 
intuirea relaţiei dintre poezia autorului şi contextul 
său existenţial. În legătură cu cei prezenţi în 
antologie am reţinut două aspecte importante. Unii 
dintre ei (Gabriel Georgescu, Alexandru Pintescu, 
Corneliu Balla) au fost şi buni traducători din 
franceză, rusă, iar unii au depăşit “graniţa locală”, 

                                                                 
62 În anul 2011, cu prilejul unei acțiuni culturale realizate de 

mine la Satu Mare, am vorbit, între alții, cu dnii Aurel Pop, 

Felician Pop, Robert Laszlo etc., în prezența poetului Vasile 

MIC, despre intenția mea privind  realizarea unei antologii a 

poeților sătmăreni, care ulterior să fie tradusă de mine și în 

limba engleză și publicată în Editura SEDAN din Cluj-
Napoca. Poetul Aurel POP a declarat că se oferă să se ocupe 
personal de adunarea textelor de la autorii sătmăreni (ca o 

obligație de serviciu a sa), urmând ca selectarea lor și 
stabilirea sumarului respectivei antologii să fie făcută și cu 

participarea mea. Am așteptat mai mult timp să fiu anunțat de 

dânsul că a finalizat adunarea textelor. Dar nu m-a mai anunțat 
niciodată nimic în legătură cu aceasta. Nici nu m-a avertizat că 

a renunțat la ideea traducerii ei și a publicării cărții în 
Editura SEDAN Poate spre a-și proteja propria afacere și a 

reuși publicarea antologiei în editura sa proprie. Avem dovada, 

încă și încă o dată că în România se fură orice, inclusiv ideea 
întocmirii unor antologii literare. Felicit demersul literar, dar 
semnalez derapajul moral al editorului! 

poezia lor fiind găzduită de reviste de prestigiu din 
Cluj, Iaşi, Bucureşti, iar volumele lor sunt tipărite de 
edituri precum Dacia, Albatros, Cartea Românească, 
Timpul, Eminescu şi au incitat condeie critice ce 
poartă numele: Ion Pop, Laurenţiu Ulici, Al. 
Cistelecan, Mircea Muthu, Gh. Grigurcu. 

Chiar dacă cei mulţi au rămas poeţi locali ei 
nu trebuie ignoraţi şi daţi uitării deoarece, aşa 
modeşti cum sunt, ei rezonează cu “spiritul veacului”, 
formează humusul literar. Sunt profunde şi 
adevărate vorbele lui Nae Antonescu, un mare 
cărturar al Sătmarului: o bătălie nu se câştigă numai 
cu generali, ci, în primul rând, cu soldaţi. 

Antologia lui Aurel Pop este încă un steag ce 
flutură peste geografia literară românească. 

Alcătuirea unei antologii, indiferent de 
categoria ei, nu este o treabă uşoară. Pe lângă simţul 
valorii şi corecta orientare în istoria literaturii trebuie 
să dai dovadă de abnegaţie şi spirit de sacrificiu; 
orice antologie înseamnă un volum de muncă 
enorm. Toate aceste cerinţe Aurel Pop le-a onorat 
cu prisosinţă. Pentru volumul şi calitatea muncii 
autorului antologiei stau dovadă cele două  pagini de 
bibliografie-arhivă care a stat la baza antologării 
textelor poetice. Antologia este un important 
instrument de lucru pentru istoricul literar şi o utilă 
sursă de informare pentru iubitorul de literatură. 

În unul din paragrafele acestei mici recenzii 
am schiţat o idee de apreciere valorică a poeţilor 
prezenţi în volum. În numele ei am selectat câteva 
vorbe şi sintagme cărora le acord calitate poetică 
“Lângă nemurire – apă ne-ncepută”; “Doar pentru tine – 
am fost Euridice!”; [plopul] “E plin de galbeni cum e un 
nabab”; “colbul lunii”; “Încrezuţi în noi şi-n fierbere ca 
vinul/ Vrem un sărut fotonic, pe-o rază stând la pândă// 
instrumentele de măsurat destinul / ni-s valabile o singură 
dată”; [Eminescu]; “ecou […] lăsat de Dumnezeu”; 
“Înveşmântat în nenoroc la gura furtunii” 
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Alexandru ZOTTA – O VALOROASĂ  
CONEXIUNE CULTURALĂ 

 
Ajuns la Satu Mare prin serviciile 

dramaturgului Matei Vişniec, oaspete al oraşului şi 
teatrului nostru în zilele de 21 şi 22 iunie a.c., unde a 
urmărit spectacolul Paparazzi sau cronica unui 
răsărit de soare avortat, pus în scenă de regizorul 
Ovidiu Caiţa, Teatrul particular Trap Door (Trapa) 
din Chicago a prezentat spectacolul  Cuvântul 
„progres” pe buzele mamei mele sună teribil de 
fals.   (Piesa a apărut în româneşte cu titlul Hotel 
Europa, complet în   volumul Mansardă la Paris 
cu vedere spre moarte, Biblioteca românească-
Teatru, Paralela 45, Piteşti, 2004). 

Dincolo de alte întâmplări şi împrejurări, cred 
că istoria culturală locală poate consemna cea dintâi 
prezenţă a unui teatru american  în oraşul nostru. 

 
*  *  * 

Un context cultural inepuizabil 
Scrisă într-o perioadă de deplină maturitate 

artistică, piesa este întrutotul reprezentativă pentru 
dramaturgia autorului, care se detaşează prin 
actualitatea pregnantă a mesajului şi printr-o 
accentuată teatralitate, motive pentru care este 
solicitată de numeroase teatre ale lumii. Inspirată de 
evenimentele tragice din Jugoslavia din ultimul 
deceniu al secolului recent consumat, ca şi piesa 
anterioară Despre sexul femeii ca un câmp de 
luptă în războiul din Bosnia, conoscută de 
iubitorii de teatru sătmăreni de la ediţia din 2008 a 
Festivalului „Fără bariere‖,  piesa pusă în scenă de 
trupa americană prezintă drama dureroasă a 
popoarelor fostei Jugoslavii, ajunsă după un război 
greu de explicat şi, mai cu seamă, de justificat, la 
condiţia, metaforic numită, de „groapă comună‖ sau 
de „bordel‖ al Europei. 

 
*  *  * 

Asistăm mai întâi la o dramă a unei familii care 
se întoarce din refugiu, dar nu-şi mai găseşte fiul mai 
mic, dispărut în războiul abia  încheiat. Familia se 
detaşează dintr-un număr mai mare de refugiaţi 
cărora autorităţile de la frontieră le reproşează lipsa 
de patriotism şi îi avertizează sever asupra 
importanţei cestui sentiment pentru convieţuirea 
ulterioară. Centrarea pe un caz particular este un 

procedeu pe larg practicat de autor, de importanţă 
ridicată în structura demersului său poetic. 

Reluarea îndurerată a vieţii după distrugerile 
războiului pare a  lua cursuri diferite pentru fiecare 
dintre membrii familiei. Tatăl ar vrea să repare casa 
distrusă de război, ca să refacă astfel legătura cu 
timpul   de dinainte şi să asigure continuitatea vieţii. 
Fiul pare împăcat cu ideea că fratele nu mai există şi 
că nu mai are sens să fie căutat. Neîmpăcată cu 
această idee este însă mama,  care îi determină, pe 
tată mai întâi, să pornească în căutarea fiului 
dispărut, spre a  împlini ritualul de trecere în lumea 
de dincolo. 

Se reproduce astfel situaţia din Antigona lui 
Sofocle, unde puterea credinţei se impune în faţa 
ordinii nou instituite în cetate de tirania lui Creon. 
Publicul român beneficiază de o mai lejeră înţelegere 
a acestui imperativ existenţial cunoscând înfrigurata 
căutare a „măicuţei bătrâne‖ din Mioriţa, datoare să 
ştie dacă fiul şi-a împlinit  menirea pentru care l-a 
adus pe lume. Pentru perceperea mesajului generaţia 
mai vârstnică mai are la îndemână şi nuvela Duios 
Anastasia trecea de D. R. Popescu, al cărui pretext 
tragic îl constituie tocmai înmormântarea unui 
luptător sârb. 

Comparaţia nu trebuie să neliniştească din 
punct de vedere hermeneutic întrucât, dincolo de 
universalitatea tragediei antice, spaţiul balcanic 
cunoaşte o intensă circulaţie a temelor şi motivelor 
culturale. Ca un adevărat conglomerat de populaţii şi 
naţiuni, acest spaţiu întreţine, prin excelenţă, o astfel 
de circulaţie şi continuitate spirituală. 

 
*  *  * 

Unde nu ajung armele... 
Potrivit credinţei mitice, fără săvârşirea 

ritualului de înmormântare sufletul defunctului 
rămâne rătăcitor prin preajmă, devine spirit malefic, 
(strigoi) care abate asupra casei, familiei, cetăţii, 
comunităţii blesteme şi nenorociri. Prezenţa 
spiritului neîmpăcat al fiului defunct, pe care mama 
o simte acut şi permanent, este simbolizată şi de 
urletul câinelui, animal cu funcţie psihopompă în 
mitologia populară, devenit motiv mai răspândit în 
dramaturgia autorului. De trei ani trecuţi de la 
moartea fiului câinele urlă continuu, semnalând 
astfel prezenţa unei fiinţe ce pare a fi preluat sufletul 
celui plecat, obsedându-l şi exasperându-l pe fratele 
rămas în viaţă; cu toată poziţia sa contradictorie, 
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acesta nu poate opri hotărârea mamei şi, motivat 
într-un  mod deosebit,  se alătură şi el căutărilor 
înfrigurate  ale familiei. 

Începe o căutare periclitată iniţial de 
nehotărâri şi neînţelegeri, depăşite însă prin 
perseverenţa mamei, pentru care ritualul devine un 
imperativ existenţial; motivul se impune şi tatălui, 
devenit un răscolitor nepotolit al pământului, un 
ciudat căutător de oseminte. 

Căutarea urmează un itinerar semnificativ 
pentru augmentarea dramei; acesta începe din 
preajma casei distruse de război şi ajunge până la 
graniţă, cu tendinţa să o depăşească, să treacă de 
bariera spaţiului naţional. 

Prin cumulare de detalii semnificative drama 
familială se extinde la dimensiuni naţionale mai întâi, 
dar şi dincolo de acestea,  în spaţiul fostei Jugoslavii, 
al Balcanilor, ajungând la proporţii planetare, gradat 
prezentate, potrivit unei strategii poetice specifice 
teatrului lui Matei Vişniec. Peste drama familială se 
suprapun astfel nivele de amplitudine progresiv 
mărită, care amplifică şi semnificaţiile particulare 
până la dimensiunile condiţiei umane. Drama 
familială se preface astfel într-o dramă planetară. 

Extensia  se produce şi în timp, căutările fiind 
desfăşurate prin săpături care dau la iveală rămăşiţele 
pământeşti ale unor fiinţe dispărute: în războiul 
recent, în al doilea război mondial, în primul război, 
în războiul balcanic, în războiul ruso-turc şi aşa mai 
departe, adânc în istorie, şirul lor ducând la timpuri 
imemoriale, dar avertizând asupra posibilităţii 
continuării lui şi la capătul dinspre viitor.  În acest 
fel simbolismul dramei se proiectează pe 
dimensiunile mari ale duratei istorice şi dobândeşte 
chiar dimensiuni  transistorice. 

Piesa dezvoltă drama familială şi prin scene 
din viaţa fiicei, plecată în lume, condamnată la 
prostituţie şi supusă umilinţelor lumii interlope, 
ratându-şi chemarea existenţială. Şi destinul ei, 
afectat  grav de consecinţele războiului, dezvăluie 
semnificaţii de intensitate  deosebită, care 
completează tabloul  halucinant al vieţii justificând şi 
el titlul metaforic al piesei. 

Se adaugă acestor „linii narative‖ şi devierea 
căutărilor rămăşiţelor fiului spre  „comerţul cu 
cadavre‖, aspectul grotesc al vieţii de după război, 
semn terifiant al degradării vieţii. „Unde nu ajung 
armele, ajunge  comerţul”, a devenit un aforism 
emblematic al gândirii moderne, o deviză a  

globalizării, care se identifică şi în piesa lui Matei 
Vişniec. Războiul punea vieţile oamenilor la pământ, 
comerţul pătrunde şi sub pământ. De altfel autorul 
exprimă clar ideea că societatea capitalistă 
construieşte, sub acoperirea multiplelor libertăţi, 
unele poate inutile, un „consumator de tip nou‖.  
Spectacolul se întregeşte, necesar, şi cu tablouri ale 
vieţii sociale de după război; lupta pentru existenţă 
dezvăluie alte atrocităţi inimaginabile. Se dezvăluie 
astfel imaginea completă a unei lumi dereglate, un 
amplu tablou realist şi demascator, tragic şi grotesc, 
halucinant şi poetic al vieţii instalate după 
consumarea flagelului. 

Într-o piesă de acţiune, cu un subiect 
constituit în modalitate tradiţională, am putea vorbi 
de mai multe linii ale subiectului: una mitică, 
reprezentată de căutarea mortului, alta istorică, 
socială şi naţională, pornind de la refacerea casei şi 
ajungând la reluarea făgaşului  firesc al vieţii, o a 
treia reprezentând  drama fiicei desprinsă de familie 
şi aruncată în lumea haotică de după război, alta a 
devenirii  societăţii de consum într-un spaţiu al 
morţii. 

Realizate prin succesiune de tablouri liniile 
narative avansează într-o alternanţă de scene 
ingenios construită, urmărind şi progresia, dar şi 
simultaneitatea, pe cât se poate. Cum nu mai 
urmează cronologia unui eveniment cu momentele 
distincte ale subiectului unei opere clasice, piesa se 
structurează într-o construcţie etajată, care solicită 
intens procedeul  mise en abîme.  Prin semnificaţiile 
lor tablourile se succed în cercuri de rază progresiv 
mărită, de la universul familial până la cel planetar. 
Compoziţia pieselor urmează un model cultural 
semantic, care supraîncarcă semnele de semnificaţii, 
imprimând discursului dramaturgic o forţă ilocutorie 
deosebită, cu efect puternic asupra cititorului, în 
primul rând. Deşi se disting printr-o accentuată 
teatralitate, piesele lui au, mai înainte de toate, 
valoare literară. După Marin Sorescu, Matei Vişniec 
este printre puţinii autori (în manieră apropiată 
procedează şi Vlad Zografi), care performează 
discursul dramaturgic în literatura română, chiar 
dacă scrie şi în limba franceză. 

Autorul este cu deosebire preocupat de 
consecinţele evenimentului recent consumat 
imprimând replicilor o accentuată reflecţie. Prin 
capacitatea de a augmenta semnificaţiile unui caz 
particular până la dimensiunile condiţiei umane, 
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piesa se constituie într-o adevărată parabolă, autorul 
manifestând constant, în întreaga creaţie de  până 
acum, o preferinţă vizibilă pentru această structură.  
În critica literară această caracteristică a teatrului lui 
Matei Vişniec a  fost remarcată oportun şi de Mircea 
Ghiţulescu. 

 
Viziune existenţială şi poetică dramatică 

moderne 
După al doilea război mondial dramaturgul 

elveţian Friedrich Dürrenmatt avertiza că în viitor 
tragedia nu se va mai constitui în limitele vieţii 
individuale a unui erou care ispăşeşte vina tragică 
pricinuită de o alegere eronată (hamartia) sau de o 
sfidare a destinului (hybris),  ci va deveni „o tragedie a 
popoarelor‖, declanşată în urma unor accidente cu 
consecinţe de proporţii. Matei Vişniec ilustrează din  
plin o asemenea previziune: piesele lui pornesc de la 
cazuri particulare şi situaţii accidentale, dar reflecţia 
asupra consecinţelor acestora ajunge la dimensiunile 
condiţiei umane. Ceea ce s-a întâmplat în Jugoslavia 
constituie tocmai o tragedie a popoarelor din acest 
spaţiu inconfortabil, cu o istorie plină de 
interminabile confruntări, semnificativă la 
dimensiuni planetare. 

 
*  *  * 

Fără a trăi nemijlocit confruntări de mari 
proporţii şi intensităţi, popoarele mari înţeleg 
probabil mai greu asemenea drame pentru că istoria 
lor se consumă la adăpostul puterii (numărului, 
armatei,  tehnologiei, finanţelor). Acesta ar fi şi unul 
din motivele pentru care trupa americană Trap 
Door se orientează spre subiecte din spaţiul cultural 
al popoarelor mici, cu o istorie tensionată. 
Cuprinderea unor piese cu astfel de subiecte în 
repertoriul propriu, dar mai ales prezentarea unor 
spectacole în faţa publicului din aceste spaţii 
culturale reprezintă o experienţă urmărită 
programatic de teatrul amintit, care se confruntă pe 
această cale cu o percepţie mult mai exigentă decât 
cea din confortul unei existenţe care nu cunoaşte 
astfel de traume. 

 
*  *  * 

Produs al unui teatru descompus, modular, 
în care secvenţele au o anumită autonomie şi, cu 
deosebire, mobilitate, dramaturgia lui Vişniec nu 
este o simplă „ars combinatoria‖. Dramaturgul nu 

este doar un priceput tehnician, care compune şi 
combină  module, precum programele informatice. 

În autonomia lor, modulele sunt „metafore 
teatrale‖. Umberto Eco observa că metafora este „o 
mică poveste‖.  Modulele sunt  mici piese cu structură 
proprie, inspirate din cazuri particulare şi situaţii 
accidentale, menţinute în realitatea perceptibilă 
printr-un minim mimetic, atât cât să întreţină 
legătura cu realitatea concretă. De aici provin 
deschiderile şi mobilitatea lor, capacitatea de a intra 
în coliziuni mai ample, în structuri de configuraţii 
diferite, decise de viziunea  auctorială. Matei Vişniec 
adaugă coliziunilor lineare dispunerile circulare, pe 
care le deschide şi le plasează pe trepte distincte, 
apelând la structurile etajate. Se ajunge astfel la o 
arhitectură de cercuri de rază progresiv mărită, cu o 
configuraţie spiralată şi conică. În geometrie 
proiecţia unui con oarecare pe un plan  constituie o 
parabolă. Piesele lui Matei Vişniec sunt parabolice 
prin arhitectura lor. 

Coliziunile între aceste metafore teatrale 
rămase deschise, diaforice, piese autonome de mici 
dimensiuni, se realizează în ordinea semnificantă a 
operei literare, în planul meditaţiei şi reflecţiei 
autorului, în viziunea lui auctorială. Ca scriitor, 
dramaturgul este şi el un vizionar („Simţ enorm şi văz  
monstruos”, spunea I.L. Caragiale). Facem această 
precizare întrucât, în alte limbi, termenul de 
„dramaturg‖ nu se referă la scriitor, la creatorul 
piesei, ci la un fel de tehnician care face aranjamente 
textuale pentru spectacole sau adaptări de texte 
elaborate în alt gen literar. Dramaturgul autentic nu 
este doar un abil mânuitor de convenţii estetice, ci 
un vizionar care are de transmis lumii un mesaj 
important. Şi Matei Vişniec transmite tocmai mesaje 
care dobândesc deseori proporţii şi importanţă 
planetară; iar unele de urgenţă deosebită. 

 
Coerenţă şi disciplină interpertativă 
 
Trupa  particulară Trap Door a dovedit  din 

plin capacitatea de a  transpune scenic un text de o 
intensă încărcătură ideatică, de o actualitate 
tensionată până la condiţia unei reale urgenţe, dar şi 
de o deosebită teatralitate intrinsecă, aşa cum este 
cel al lui Matei Vişniec. Spectacolul trupei din 
Chicago a însemnat un exemplu de inteligenţă şi 
talent, realizat în urma unei strategii de politică 
teatrală valoroasă şi instructivă totodată. 
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Cu experienţa sa, dobândită pe multe scene ale 
lumii, cu  deosebire în spaţiul cultural al unor 
popoare mici, adânc cunoscătoare ale dramelor 
istoriei, regizorul Szabó K. István a imprimat 
spectacolului o coerenţă impecabilă. Fie că deţin 
roluri principale, cu o prezenţă îndelungată în scenă, 
fie că interpetează mai multe roluri, cum se întâmplă 
frecvent în piesele lui Matei Vişniec,  toţi actorii  
sunt prezenţi în scenă aproape permanent: această 
condiţie îi obligă să joace şi dinamic, şi discret, cu şi 
fără replică, să participe la susţinerea partenerilor sau 
să creeze atmosfera tensionată a piesei. Putem ilustra 
prin tăcerile semnificative ale Tatălui sau prin gestul 
săpăturilor continue, dar  cu deosebire ale Mamei, în 
interpetarea memorabilă a lui Nicole Wiesner;  
aceasta „rosteşte‖ fără cuvinte o continuă rugăciune 
sau îmbrăţişează ţărâna în credinţa că poartă urmele 
fului.  E însă greu de detaşat performanţe 
individuale într-o echipă experimentată, angajată 
decis  într-un proces de  continuă performare  
artistică. 

Cum în structura piesei nu se mai produce un 
eveniment unic, personajele nu se diferenţiază după 
poziţia ocupată în eveniment, ci prin atitudini şi 
comportamente, după gradul de percepere a dramei, 
care ia forme diversificate accentuat, de la liricul 
incantatoriu, până la   grotesc. Se confirmă şi în 
acest plan ideea lui Dürrenmatt, că intensitatea 
tragicului modern solicită spre deplină expresie şi 
mijloacele  comicului. Poate că la acest aspect 
contribuie şi prestigiul comportamentismului din 
literatura americană postmodernă, dar, oricum, el 
este caracteristic dramaturgiei  autorului. 

Firele narative ale piesei sunt urmărite 
consecvent, scenele  alternează  ingenios, tensiunea 
se  amplifică  odată cu succesiunea  lor. Se detaşează 
pregnant linia principală a dramei de familie, cu 
momente  tensionate între atitudinile membrilor  
acesteia, dar şi comedia grotescă a instalării 
acaparatoare a societăţii de consum în spaţiul  de  
iradiere a tragediei războiului. La aceasta contribuie 
substanţial scenografia spectacolului, în care se 
detaşează în primul rând verticalitatea, marcată prin 
două sensuri, corespunzătoare celor două metafore 
care redau condiţia spaţiului : spre adâncime, sens 
care dezvăluie imaginea de „groapă comună‖ a 
spaţiului balcanic,  şi spre suprafaţă, prin ieşirea din 
trapa scenei a personajelor care alcătuiesc societatea 
„bordelului‖ instalat după tragicul eveniment. Cele 

două sensuri nu se intersectează,   nu comunică între 
ele, menţinând o tensiune continuă. Şi în alte piese  
ale autorului a dispărut „intersecţia‖, locul de 
comunicare, iar incomunicarea rămâne sursă de 
tragic. 

Pe orizontală se desfăşoară tablourile care 
extind tensiunea la dimesiuni ce depăşesc drama 
familială; săpăturile ajung la frontieră, rătăcirile  fiicei  
ajung la  dimensiuni continentale, traficanţii de carne 
vie stabilesc preţul victimelor, vecinul devine 
comerciant de cadavre.  Orizontala cuprinde 
tablourile prezentului, verticala susţine  dimensiunea 
temporală,  istorică şi transistorică. 

Actorii s-au subordonat complet disciplinei 
regizorale realizând  comportamente semnificative, 
într-o diversitate de  momente şi situaţii, marcând 
prin individualizarea comportamentului, proporţiile 
şi gradaţia tensiunii dramatice. Replicile, nu 
întotdeauna uşor de redat, cele scurte alternând cu 
secvenţe descriptive şi narative ample, sunt rostite 
cu claritate, pe tonalităţi adecvate  situaţiei 
dramatice. Cea care dă şi titlul spectacolului, 
pregnant insolitată de interpret, se detaşează ca un 
contrapunct la ideea de progres, care ascunde sub 
acoperirea prosperităţii, aspecte dureroase, tragice. 
Cuvântul progres nu poate suna decât fals oridecâte 
ori preface lumea în groapă comună sau bordel. 

Uneori replicile sunt adresate publicului, ca 
partener virtual de dialog. În astfel de  momente 
convenţia celui de al patrulea perete al scenei se 
suspendă, facilitând comunicarea directă. Registrele 
rostirii scenice au solicitat numeroase aspecte lirice, 
onirice, miraculoase, fantastice, groteşti, alternanţe 
de rostire şi tăcere, de care toţi actorii s-au achitat cu 
brio. Publicul a şi remarcat la sfârşitul spectacolului, 
că actorii „n-au greşit deloc‖ şi că rostirea în limba 
engleză nu a împiedicat perceperea corectă a 
mesajului. Totuşi subtitrarea în limba română a fost 
necesară. 

 
*  *  * 

Deşi piesa nu redă un eveniment unic, motiv 
pentru care a fost considerată o dramă „descriptivă‖ 
(Horia Gârbea) şi nu  are o structură clasică, 
funcţiile dramei tradiţionale se realizează în 
modalităţi moderne. Am putea  parafraza  autorul, 
afirmând că, fiind centrată pe consecinţele  
evenimentului deja consumat, ea „...povesteşte în actul  
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doi ceea ce s-a întâmplat în actul întâi”. Piesa ar putea 
reprezenta astfel o dilatare la proporţiile întregii 
opere, a deznodământului evenimentului istoric real. 
În felul acesta funcţia revelatorie, anagnorisis, cum o 
numeşte Aristotel, se realizează pe deplin. Drama nu 
mai urmăreşte să producă, emoţional, mila şi frica, 
amplificate de corul antic, ci să conştientizeze 
publicul asupra consecinţelor dezastruoase ale 
războiului. Deznodământul nu mai constituie o  
detensionare,  ci o interogare. Pentru aceasta piesa şi 
spectacolul ilustrează şi interoghează, lăsând 
întrebările deschise, ca în teatrul epic brechtian. 
Totuşi piesa lui Vişniec este  încărcată de lirism, fie 
acesta magic, incantatoriu, suav ca în cântecul de 
leagăn, fie fantastic, straniu, pe alocuri terifiant, 
motiv pentru care spectacolul realizează simboluri 
uşor enigmatice, puternic emoţionante începând cu  
imaginea-portret a războiului din prima scenă, 
simbol al spectacolului întreg. 

Purtătoare de semnificaţii importante este şi 
lumea obiectuală a spectacolului. Săpăturile tatălui 
dau la iveală, pe rând, obiecte  aparţinând 
defuncţilor, unice semne (îndoielnice şi ele) 
purtătoare ale identităţii acestora. Prin semnificaţiile 
lor obiectele „joacă‖ în spectacol, îndeplinesc funcţii 
spectaculare importante. Contribuie, firesc, la 
diferenţierea personajelor şi costumele, sobre pentru 
membrii familiei, cu design strident şi culori 
ţipătoare pentru lumea bordelului,  cu albul 
inocenţei,  maculat de sângele rănii, de trauma 
psihică  mai cu seamă, în cazul fiicei.  Alături de 
acestea, luminile, cu o focalizare de o mobilitate 
funcţională remarcabilă, subliniază contrastele sau 
intensifică atmosfera tablourilor. 

Un spectacol în care resursele limbajelor 
ocurente solicitate  adecvat, sporesc expresivitatea 
artistică şi, prin subordonarea la ideea regizorală, 
susţin unitatea spectacolului. 

Cea dintâi prezenţă a unui teatru american în 
Satu Mare a fost o deplină reuşită. Ar fi profitabil ca 
ea să însemne şi o promiţătoare conexiune culturală, 
să constituie începutul unei serii de astfel de 
contacte. 
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Eterna Epigramă: 

LA MARE, LA SOARE 
 

Concediu de neuitat 

Aşa concediu minunat 
Nici n-am avut precum cel care 
A fost cu soacră-mea, la mare, 
În vara când s-a înecat. 

Eugen ALBU 
 

O plajă curată 

Nu ambulanţi, nu suveniruri, 
Nu fotografi, nu chilipiruri, 
Nici creme să-ţi menţină tenul... 
A dispărut şi... sutienul! 

Gheorghe BĂCNEANU 

Pe plajă 

Pe plajă, blonda ce-l încântă, 
L-a sărutat de data asta 
Şi a simţit cum se-nfierbântă... 
Noroc că l-a trezit nevasta. 

Gheorghe BĂLĂCEANU 
 

Unui servil 

Saluţi pe toţi ce-ţi ies în cale 
Pe plaja de la Techirghiol, 
Că nu poţi şti precis, matale, 
Ce şef se-ascunde sub nămol! 

Sorin BEIU 
 
Cugetare canină 
Un maidanez ce şi-a pierdut sorgintea, 
Cu limba atârnând în toiul verii, 
Gândea şi el, pre cât îl duce mintea, 
Că nu e os precum e al... Puterii! 

Iulian BOSTAN 
 

De la Ghiol, la Herculane 

Sub Hercule bronzat şi gol 
Rosti un prichindel hazliu: 
- Tăticule, pe nenea-l ştiu... 
A fost cu mama la nămol! 

Nicolae BUNDURI 

 

Ciudăţenie 

Pe plaja plină de frumoase, 
Cu siluete graţioase, 
Doar urâţenia "de marcă" 
Se remarcă. 

Dan CĂPRUCIU 
 

Primăvară '98 

Vară, vară  
Primăvară,  
Toate plugurile ară,  
Nu la noi, în altă ţară… 

Iulian DĂMĂCUŞ 
 

Moda la plajă 

Expunându-şi sex-apelul, 
Diva cătinel se scoală. 
Dacă n-ar avea inelul, 
Ai putea să juri că-i goală! 

Ion DIVIZA 
 

Căldură mare, mon cher! 

De căldură nu mai pot, 
Asta-i vremea, bat-o vina! 
Împrejur se arde tot, 
Chiar şi Nae... cu vecina. 

Mariana DOBRIN 
 

Miraj 

Apărând pe-ntinsa plajă, 
Şefu, azi venit la mare, 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Gheorghe+B%E3cneanu
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Gheorghe+B%E3l%E3ceanu
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Sorin+Beiu
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Dan+C%E3pruciu
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Iulian+D%E3m%E3cu%BA
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Ion+Diviza
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Mariana+Dobrin
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Bâigui, cuprins de vrajă: 
- Doamne, ce de secretare! 

Ioan FRENŢESCU 

 

La Costinești 
Stam cu soacră-mea la soare... 

Când a pus-o... nu știu, dracul, 

Să se bage și ea-n mare, 

Marea s-a-nfrățit cu lacul! 
Petru-Ioan GÂRDA 

 

Vecinei 

Am vecină migratoare: 
Iarna munte, vara mare! 
Şi se duce mititica 
Unde-o poartă păsărica. 

Valentin GROZA 

 

Surprize la mare 

Marea, etalându-şi vraja, 
Stă în valuri să irumpă: 
An de an mai mică-i plaja, 
Berea, an de an, mai scumpă. 

Mitică  ION 

Ion Iliescu, către Crin Antonescu şi Victor 
Ponta, după invalidarea referendumului pentru 
demiterea preşedintelui Traian Băsescu 

"Puciul" nostru, de poveste, 
Declanşat în toiul verii, 
A dat chix, însă mai este 
Varianta cu minerii! 

Liviu Sergiu MANOLACHE 

Pe plajă 

Ieri ziceam, la o adică: 
- Singurică, singurică? 

Azi, mai nou, mă adresez: 
- Vreţi să vă sponsorizez? 

Viorel MARTIN 
 

La Plajă 

L-a scos din dulcea lui lentoare, 
Cu mersu-i mlădios, cadâna, 
Că el, privind l-aşa picioare, 
S-a hotărât să-i ceară... mâna. 

Nicolae MIHU 
 

Caniculară 

Arde soarele-orbitor, 
Arde când îl sorbi, nectarul. 
Totul arde ca-n cuptor 
Şi te arde ospătarul! 

Giuseppe NAVARRA 
 

Miraj estival 

Marea joacă feste minţii 
Îmbătând pe toţi cu vrajă... 
Se-mbulzesc să dea arginţii 
Pentru bronzul de pe plajă! 

Radu PĂCURAR 

 

Avantajele democraţiei 

Ţăranii n-au ştiut, în comunism, 
De munte, mare, plajă, litoral, 
Abia acuma fac şi ei turism... 
Electoral. 

Ştefan-Cornel RODEAN 
 

 

 

 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Ioan+Fren%FEescu
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Valentin+Groza
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Mitic%E3+Ion
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Viorel+Martin
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Nicolae+Mihu
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Giuseppe+Navarra
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Radu+P%E3curar
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=%AAtefan-Cornel+Rodean
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Reflecţii 

Stăteam pe plajă, în tăcere, 
Şi meditam, sorbind o bere: 
Beleaua asta-i trecătoare 
Dar, mamă-mamă, ce picioare... 

Florin ROTARU 

 

Idilă 

Toată vara s-a plimbat 
Cu un fante la şosea! 
Toamna fantele-a zburat... 
Fata nu, că era grea! 

Anghel TRANDAFIR 

 

Estivală 

Sub fantastica lui vrajă, 
Soarele ne-a prins pe toţi; 
Vremea-i bună pentru plajă, 
Vremurile - pentru hoţi. 

Ionuţ-Daniel ŢUCĂ 
 

Impresii de pe litoralul Mării Negre 

Pe plaja de nisip şi sare, 
Mi-au dovedit mai multe "fâţe" 
Că nu-i atâta apă-n mare 
Cât silicon băgat în ţâţe! 

Nichi URSEI 
 

Grupaj alcătuit de Petru-Ioan GÂRDA 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Florin+Rotaru
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Anghel+Trandafir
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Ionu%FE-Daniel+%DEuc%E3
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Nichi+Ursei
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MERIDIANE LIRICE. POEŢI FILIPINEZI 
CONTEMPORANI 

Cirilo BAUTISTA 

PEDAGOGIE 

Am mers spre pădurile căzute  
să-nvăţ copacii tot ce ştiu  
despre timp şi naştere, limba oamenilor, 
virtuţile urii şi iubirii. 
Ei stăteau cu degetele arzând, 
M-au ascultat cu o mină serioasă: 
Ştiam notele de subsol, întregul text, 
vorbele mele erau precise şi corecte - 
Eram sigur că învaţă - 
până ce un copac a vorbit cu durere, 
să-ntrebe de ce nu schimb niciodată culoarea. 
 

GEOGRAFIA LUMII A TREIA   

O ţară fără miracole  
stă greoi pe hartă, 
gândindu-se la bananii ce putrezesc  
sub razele soarelui . 
Bărbatul ce-o veghează  
a alungat toate speranţele, 
le-a pus într-un sac, 
şi l-a  legat uşor la gură. 
Umblă de colo colo purtându-l 
pe umăr. 
Când e-ntrebat ce e-năuntru, 
zice, ―Doar câteva pene, 
doar câteva pene.‖ 
Atât e de uşoară greutatea  
guvernări-n timp de pace  — 
orice tiran o poate transforma-ntr-o metaforă. 
Îngenunchezi pe pământul ars  
şi te rogi pentru orez. Numai vântul  
îşi aude vorbele inutile. 
Ţara fără miracole  
încearcă să se ridice din pagină, 
Dar cerneala groasă şi culorile-ascuţite  
o trag înapoi. 
 
 

Alfred YUSON – ANDY WARHOL VORBEŞTE 

CELOR DOUĂ SLUJNICE FILIPINEZE    

Arta, dragele mele, nu face curat  
după act. Ea nici nu spală  
praful cu săpunul tactului. De fapt 
şi cu adevărat, dragele mele, arta e centrul 
mort, dintre mese, printre mirodenii  
şi alterare. Umple feliile obediente de pâine 
albă a vieţii. 
Arta sunt scrisorile ce trimiteţi acasă   
despre cel la care lucraţi. Or salata 
pe care o aduceţi în salonul meu  pentru elite. 
În timp ce Manhattanul se zgâieşte la supa 
afinităţilor noastre. Şi auzim de lovitura din 
insulele noastre. Acolo ei copiază iubirea  
cum fac şi eu, aşa cum vine u mereu şi mereu 
lat artă. Poate că şi ăsta e momentul  
marcat de nisipul din pantofii tăi, 
curgând fin ca bîrfele. De inimile voastre mi-e sete. 
Credeţi în Domnul. Şi e ziua voastră liberă. 
 

Maria Elisa B. MIRANDA – DIN TOATĂ 

INIMA, DIN TOT SUFLETUL 

Din toată inima, din tot sufletul …. 
Te iubesc din clipa-n care te-am văzut 
Te iubesc mai mult cu fiecare an ce trece 
Te iubesc mult din toată inima 
Te iubesc din tot sufletul …. 
Te iubesc complet, total 
Te iubesc oricum 
Te iubesc cu adevărat şi cinstit 
Te iubesc pentru totdeauna …. 
Te iubesc în viaţa asta şi-n cea viitoare …. 
Te iubesc mai mult decât pot spune cuvintele 
Te iubesc mai mult decât vei şti vreodată 
Te iubesc mai mult decât oricine te-a mai iubit 
Nimeni nut e va putea iubi ca mine …. 
Te iubesc cu toate gândurile şi fiinţa mea 
Te iubesc cât mă iubeşti şi tu 
Te iubesc aşa căci mi-ai arătat cum e 
Să fii iubit şi să iubesc din toată inima, cu tot sufletul 
                                                                 

Selecţie şi traducere de 
Dr. Dan BRUDAŞCU 
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