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REVISTA CULTURALÃ
ªI
IDENTITATEA CULTURALÃ

A cum,

când “intraþi în Europa”, ne dãm
seama mai bine cât de europeni suntem de
multã vreme ºi cât de moderni europeni încã
nu vom mai fi destulã vreme tocmai pentru
cã, din inconºtienþã, pseudomodernitate sau
elitism de prost gust unii au crezut cã ne putem
afirma ca europeni omiþând oarecum ceea ce
este românesc, problema identitãþii culturale
se pune mai acut ca oricând. ªi nici din trufie,
nici prin recent abolitul protocronism, nici prin
vreo intenþie de obscur fundamentalism cultural. Ci, pur ºi simplu, pentru a pune un punct
elegant celor 16 ani de prostituare subculturalã
în care am suportat cu toþii dejecþii comerciale
lipsite ºi de inspiraþie ºi de identitate, produse
ale unui fel de oalã comunã a subculturii cu
condimente clare de anticulturã pe care s-au
grãbit sã ni le difuzeze multe costisitoare
instalaþii electronice conduse prin concepþii
manageriale care nu au nimic deaface nici cu
ideea de respectare a culturii în limitele bunului
simþ, nici cu aspectele educaþionale, nici mãcar
cu preocuparea aspectelor modului cum
suntem vãzuþi cã gândim ºi cum dorim sã
gândeascã urmaºii noºtri.

N u; nimic din toate acestea. O goanã ieftinã

dupã frivol, dacã nu cumva pleonastica
exprimãrii
agraveazã
circumstanþele
televiziunilor
în
cauzã,
iar
pseudomultinaþionalitatea de care ele dau
dovadã la fel ca barmanii care oferã cocktailuri
numai ca sã foloseascã alcooluri proaste, poate
fi luatã fie ca atracþie spre minorul din alte
culturi ºi spre a lua banul de reclamã altor firme
multinaþionale la fel de inculte ºi de agresive,
fie chiar ca un act demolator, conducând spre
derizoriu faþada þãrii care se vede pe ecranele
de sticlã.

I atã cã a trebuit sã facem pasul oficial în

Europa ca sã ne dãm seama cât de grijulii sunt
alte þãri faþã de jocurile, brutalitãþile ºi
vulgaritãþile permise comercialului din culturã,
cât de categorice sunt cu preceptele prin care
trebuie asiguratã educaþia la vârsta educaþiei
ca ºi educaþia celor care n-au avut-o la vârsta
respectivã. ªi vedem cum þãrile Europei îºi
apãrã valorile ba, mai mult, îi supun la examene

Corneliu LEU
(continuare în pag.5)

ECOURI ALE PROIECTULUI NOSTRU « CARTE ªI ARTE »
Dr.VIRGIL NIÞULESCU
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TIBERIUAVRAMESCU
Coordonator,Editura Fundaþiei
Naþionale pentru ªtiinþã ºi Artã

Consider interesantã iniþiativa Primind invitaþia dumneavoastrã Faptul cã nu au apãrut, precum în
dumneavoastrã, prin caracterul de participare la proiectul cultural alte þãri – dupã dispariþia
novator pe care îl aduce proiectul în Carte ºi Arte ca o reþea de sistemului hipercentralizat de
spaþiul virtual. De asemenea, gãsesc informare culturalã, ºtiinþificã, difuzare a cãrþii din anii
generoasã ideea asocierii libere în artisticã ºi iniþiativã cetãþeneascã, comunismului – câteva puternice
scopul punerii în valoare a vã adresez sincere feicitãri pentru întreprinderi private regionale în
patrimoniului veºnic înnoit al iniþiativã ºi vã transmit cu aceastã domeniu, a dus la o situaþie
producþiei culturale româneºti.
ocazie deschiderea noastrã pentru paradoxalã: multe edituri, mici ºi
Iniþiativa de a construi un site pe prezentarea ºi popularizarea în mijlocii, produc adeseori cãrþi de
internet care sã permitã accesul la acest cadru a spaþiului spiritual cea mai bunã calitate, dar posibilii
informaþii culturale actualizate ºi care, bucovinean.
cititori (uneori foarte numeroºi) nu
în acelaºi timp, sã faciliteze O amplã hartã la dimensiunile þãrii, aflã de existenþa lor sau – dacã aflã
intercomunicarea dintre persoanele care sã cuprindã cele mai – nu ºtiu cum sã ºi le procure.
care promoveazã adevãrata culturã, rezonante manifestãri de culturã, Crearea pe Internet a unui sistem
este remarcabilã.
se prezintã ca o realizare beneficã de informare operativã acoperind
Mã bucurã acest efort de coagulare pentru toþi cei care se dedicã
întreaga þarã care – totodatã – sã
(ecourile au continuare în pagina7)
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RESPONSABILITATEA FAÞÃ DE
MEDIU ªI RESURSELE NATURALE

Profesorul universitar dr. Mihai Berca ºi-a îmbogãþit
recent creaþia ºtiinþificã de amploare cu încã o lucrare
valoroasã de evidentã actualitate : PLANIFICAREA
DE MEDIU ªI GESTIONAREA RESURSELOR
NATURALE, apãrutã la editura « Ceres ».
Aflat în momentul maturitãþii depline, autorul –
devenit încã din 1972 doctor în ºtiinþe agricole (cel
mai tânãr, pe atunci, doctor în ºtiinþe agricole din
România), azi profesor la prestigioasa Universitate
de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã din
Bucureºti – deþine responsabilitãþi de frunte în importante asociaþii profesionale : Preºedinte al Corpului
Agronomilor din România, preºedinte al Societãþii
Naþionale de Protecþia Plantelor, Preºedinte al
Societãþii române pentru Studiul ºi Combaterea
Buruienilor, Reprezentant Naþional al European Weed
Research Society, membru activ al Columna ºi ANPPFranþa. Cele peste 20 de volume tipãrite pânã în
prezent, consacrate cu deosebire gestiunii ºi protecþiei
mediului, managementului resurselor, biotehnologiei genetice,
aplicãrii statisticii
matematice
în
a g r i c u l t u r ã ,
o p t i m i z ã r i i
tehnologiilor agricole,
dezvoltãrii durabile,
au darul de a pune în
luminã mediul în
publica\ie a
condiþiile
atâtor
MI+C{RII PENTRU PROGRESUL
SATULUI ROM~NESC - FUNDATIA EPISCOPUL factori de agresare – a
GRIGORIE LEU

direcþiilor de acþiune de majorã însemnãtate ºi
stringentã cerinþã a aplicãrii lor, în privinþa
gestionãrii raþionale a resurselor de aer, climã ºi
zgomote, a biomasei consideratã cu temeiuri
ºtiinþifice cea mai importantã resursã pornind de
la carbon, a resursei geologice ºi apei freatice, a
asigurãrii performanþei solului în condiþiile
respectãrii normelor ecologice, a protejãrii
biodiversitãþii, a ocrotirii ecosistemului forestier,
cu îndreptãþire definit ca o minune a naturii, etc,
recenta lucrare a profesorului Mihai Berca
aºeazã în panoplia cãrþilor de mare actualitate,
de ale cãror orientãri ºi avertizmente riguros
ºtiinþifice trebuie þinut seama, atât pe plan
naþional cât ºi la nivel planetar. Cu atât mai mult
cu cât – aºa cum constatã în mod documentat
autorul – solurile României renumite cândva
pentru starea de excelenþã, de fertilitate, au
devenit sãrace în humus ºi elemente productive,
iar modificãrile climatice, la care s-a adãugat
manipularea ecosistemelor au fãcut în România sã creascã
suprafeþele supuse aridizãrii ºi deºertificãrii, sã creascã riscul de
neproductivitate, de insecuritate a vieþii ».
Mediul nu se mai poate apãra singur ! – trage un grav ºi ultimativ
semnal de avertizment reputatul profesor, conºtient cã a venit
momentul sã ne întrebãm « ce vom lãsa urmaºilor noºtri dacã
pãmântul se pârjoleºte ºi izvoarele seacã ?!»
Iar acest veritabil tratat ºtiinþific destinat unei discipline noi în
România are nu doar darul de a formula întrebãri, ci ºi pe acela de
a oferi rãspunsuri ºi soluþii. De care este imperativ necesar a se þine
seama !
Nicolae DRAGOª
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EUROPA SOCIALÃ
Idealul euro-optimiºtilor, o naþiune unicã
ºi indivizibilã paneuropeanã, este în mod
evident o fata morgana. Dezintegrarea
naþionalã ºi integrarea europeanã au loc
pe principiul vaselor comunicante, adicã
are loc în permanenþã un efort de echilibru.
Acest fenomen îl putem observa atât la
centru – Franþa, Germania, Italia, Benelux
- cât ºi la periferia Uniunii Europene, în
þãrile care au aderat mai târziu ºi au o
poziþie geopoliticã ºi socio-economicã mai
fragilã. Chiar ºi în România ºi Bulgaria,
din 2007 membre ale UE, se face deja
simþitã aceastã experienþã socialã.
Între anii 1997 ºi 2001 venitul din UE a
crescut, iar pe de altã parte discrepanþa
dintre naþiuni a scãzut. Dupã cum se vede,
adâncirea cooperarii ºi coordonarii
activitãþiilor statelor UE le aduce treptat
pe aceiaºi linie de plutire ºi în ciuda
prejudecaþii cã discrepanþa dintre sãraci
ºi bogaþi s-a adâncit pretutindeni, realitatea
este alta. În þãrile din centru UE, întradevãr bogaþii sunt mai bogaþi.
Meritocraþie? În schimb în mai toate þãrile
de la periferie, în mod tradiþional mai
sãrace decat cele din centru, are loc o
nivelare a veniturilor între bogaþi ºi sãraci.
O victoria a mediocritãþii?
În trecut fiecare stat avea un sistem
social propriu, care se oprea brusc la
graniþã. Integrarea UE face graniþa mai

permisivã, în comparaþie cu ceea ceea ce a
fost, o desfiinþeazã chiar, ceea ce are un efect
direct ºi nemijlocit asupra migraþiei forþei de
muncã, veniturilor ºi bineînþeles sistemelor
sociale. Totuºi UE nu implicã nivelarea
sistemelor sociale, ci tradiþiile vor fi determinante, atât timp cât fiecare neam are o
religie, limbã, culturã, istorie etc.
inconfundabilã. Acestea determinã atât ritmul
integrãrii, cât ºi diviziunea socialã a muncii,
productivitatea, venitul, sistemul social.
Dacã aceste constatãri din þãrile UE ale
caror tradiþii sunt rezultatul creºtinismului
occidental, cu atât mai mult aderarea a 30
de milioane de români ºi bulgari va scoate
în evidenþã discrepanþa dintre lumea activã
din vest ºi cea contemplativã din Balcani.
Pravoslavnicii nu cunosc decât iadul ºi raiul,
ceea ce duce la polarizarea extremã a
societãþii în bogaþi sau sãraci. Purgatoriul
ºi clasa de mijloc sunt strãine ortodoxiei.
Proiectul UE, o iniþiativã a elitelor, e
acceptat de cei înstãriþi, bine pregãtiþi
profesional ºi respinºi pretutindeni de cei cu
pregãtire ºi situaþie materialã precarã.
Aceºtia au votat împotriva Constituþiei UE.
Europa socialã cere timp. Oricum românii ºi
bulgarii pravoslavnici, prizonieri candva ai
Constantinopolului ºi Moscovei, au nevoie
de generaþii pentru a se alinia nivelului de
la periferia Europei occidentale pentru cã
au înclinaþia orientalã, atavicã spre „odã
repausului adânc”, incompatibilã în fond cu
acquisul comunitar, forma laicã a codului
canonic romano-catolic.

3

ANUNÞ IMPORTANT
DRAGI CITITORI, IN PORTALUL:

VETI GÃSI SITE-UL INTERNET:

c@rte ºi @rte
CULTURÃ - INIÞIATIVE LOCALE - CREAÞIE CONTEMPORANÃ ROMÂNEASCÃ ÎNTR-O
REÞEA INTERACTIVÃ DE INFORMARE RECIPROCÃ PORT@LEU LITERATURÃ - ARTE ªTIINÞÃ - CONFERINÞE CULTURALE - PERFORMANÞE TEHNICE - UNIVERSITÃÞI
POPULARE - PATRIMONIU VALORIFICAT - VIAÞA SPIRITUALÃ A LOCALITÃÞILOR
ÞÃRII ÎNTR-UN FLUX DE INFORMAÞII REALIZÂND HARTA CULTURALÃ A ROMÂNIEI
CONTEMPORANE PORT@LEU BIBLIOTECÃ VIRTUALÃ OFERIND CARÞILE CE SE POT
DESCÃRCA GRATUIT - REVISTE CULTURALE DIN ÞARÃ ÎN EDIÞII ON-LINE ªI ARHIVÃ CALENDAR LUNAR AL MANIFESTÃRILOR TRADIÞIONALE - TOP AL EVENIMENTELOR
CULTURAL-ªTIINÞIFICE ALE LUNII - LINKURI SPRE MIªCAREA IDEILOR EUROPENE
ªI CÃTRE PRESA STRÃINÃ, TOTUL REALIZÂND O BAZÃ A CULTURII MODERNE PRIN
ªANSA EGALÃ DE INFORMARE ªI ACCESUL LIBER AL ORICUI LA REÞEA PORT@LEU
FORUM INTERNET PE DOMENII MODERATE DE PERSONALITÃÞI ACADEMICE RECOMANDÃRI SELECTIVE DE EVENIMENTE CULTURALE - LIBRÃRIE VIRTUALÃ
PENTRU COMENZI CONCRETE - LEGÃTURI VIRTUALE, BI ªI MULTILATERALE ªI
SCHIMBURI RECIPROCE ÎNTRE PARTICIPANÞII LA REÞEA PORT@LEU REÞEA
NAÞIONALÃ DE INFORMARE ªI FORMARE CULTURALÃ RECIPROCÃ, DE AFIRMARE
PRIN NOI ÎNªINE, PRIN INTERES ªI RESPECT RECIPROC, PRIN DREPTUL LA A FI INFORMAT DESPRE TOT ªI A INFORMA DESPRE SINE AL FIECÃRUI CETÃÞEAN
amãnunte în paginile 7,8 ºi 9

Românii în Europa 2007
Nicolae Ceauºescu a plãtit datoria
externã, a forþat industrializarea,
crearea de locuri de muncã, a menþinut
un sistem social pânã în 1989 când,
izolat de lume, a fost lichidat împreunã
cu soþia sa Elena.

democrat - face ca România sã ajungã
la nivelul celor din urma þãri din UE în
urmatoarea generaþie. Totuºi ei au
realizat integrarea în NATO ºi UE.

la duhovnicia constan-tinopolitanã
ºi moscovitã spre valorile ºi
normele
culturii
creºtinilor
occidentali începutã cu vizita papai
Ioan Paul II la moldo-valahi, la
Bucureºti în 1999, continuã cu vizita
papei Benedict XVI la transilvãneni,
la Sibiu, capitala culturalã a
Europei în anul 2007.

Tranziþia a fost o involuþie aparentã
ca strategie de apãrare a valorilor
Experienþa cu 10 milioane de grePreºedinþii ulteriori - Ion Iliescu, Emil contemplative ortodoxe împotriva
raþionalitãþii
ºi ci ortodocºii din UE este în mare
Constantinescu ºi Traian Bãsescu au agresiunii
pozitivã. Grecii falsificã statistici,
datorii externe de 25 miliarde de euro - dinamismului occidental.
sunt duplicitari - la ajutoare sunt ocîntâmplãtor suma echivalentã cu averea
Din 2007 rationalitatea adminis- cidentali, în rest ortodocºi -, dar
celor mai bogaþi 300 de români -, au
forþat dezindustrializarea, destrãmarea trativã vesteuropeanã dicteazã evoluþia datorita vechii lor aderari la UE,
structurilor agriculturii de tip indus- social-economicã de la Bucureºti. ruºii sau turcii nu s-au instalat în
trial ºi privatizarea sistemului de Democraþia, libertatea de miºcare ºi de Balcani. Aceste elemente geoexpresie,
proprietatea
privatã, politice ale rãzboiului rece nu mai
învãþãmânt ºi de asistenþã sanitarã.
economia de piaþã, sunt un bun câºtigat sunt valabile pentru ortodocºii
români ºi bulgari. Ajungandu-se
Trei milioane de români în la români.
acum a fi 40 de milioane de
majoritate la munca de jos în occident
În perioada de tranziþie cultura
sunt confruntaþi cu realitãþii din UE comisioanelor, corupþia cu larg ortodocsi in UE, ei vor trebui sã conºi ca cei patru milioane de salariaþi caracter de masã, ca ºi tabuul în tinue dialogul religios cu Roma,
ºi ºase milioane de pensionari din legaturã cu destinaþia datoriei externe dacã vor sã fie integraþi, acceptaþi
þarã sunt cu toþii într-o stare de ºi secretizarea contractelor marilor în mod real în Europa.
nesiguranþã, la periferia Europei.
privatizãri, au erodat încrederea în
Acest dezastru social-economic sub instituþiile democraþiei de tip
patru
preºedinþi
–
comunist, Westminster.
Dar în ciuda tuturora, reorientarea de
socialdemocrat, þãrãnesc creºtin ºi

Prof. dr
iorel ROMAN
dr.. V
Viorel

consilier academic la
Universitatea din Bremen, Germania
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Din istoria rezistentei Bisericii ortodoxe Române

GR
UPUL SINOD
AL ANTICOMUNIST
GRUPUL
SINODAL

Luna februarie 1949 a fost luna de mare martiriu a Episcopului

Grigorie Leu al Huºilor, vrednicul de pomenire vlãdicã suferind
martirajul odatã cu cei de care era legat mai mult – þãranii români
cãrora, în aceeaºi lunã li se pregãtea absurda ºi înrobitoarea
colectivizare cãreia el s-a opus. Dar nu numai asupririi credincioºilor
sãi s-a opus întâistãtãtorul din scaunul episcopal care dãduse cei mai
mulþi mitropoliþi primaþi în fruntea Bisericii româneºti, aºa cum ar fi
urmat ºi el la scaunul patriarhal dupã vrednicul de pomenire Nicodim
Munteanu dacã bolºevismul nu ar fi rãsturnat orânduirea tronurilor
ahiereºti aducându-ºi, peste rând ºi rânduialã, agenþii sãi. El s-a opus
ºi unei alte oprimãri paralele cu cea a þãranilor: oprimarea clerului, a
cinului preoþesc ºi cinului monahal prin Legea de Organizare a
Bisericii (mai bine zis o lege diavolescã de aservire a Ei antihristului)
care apãrea tot în acel februarie 1949. A fost luna protestelor lui
vehemente ºi a drumurilor la Patriarhie ºi Guvern de unde s-a întors
cu otrava bãgatã-n trupul sãu trecãtor de cãtre cei ce ar fi vrut sã-i
anihileze sufletul. Dar asta nu s-a putut face deoarece episcopul martir
coagulase în jurul sãu toþi ierarhii care voiau salvarea de Moscova ºi
de bolºevismul autohton, a Bisericii strãmoºeºti; iar Grupul Sinodal
Anticomunist funcþiona atunci când el închidea sau, mai bine zis,
ticãloºiþii care vânduserã Biserica îi închideau ochii, la 1 martie 1949.
Întru memoria umilirii ºi înjosirii sale, a poliþismului torþionar la care
i-au fost supuºi cãlugãrii, a ciuntirii ºi anihilãrii eparhiei sale, a
propriului sãu martiriu ºi a sacrificiului suprem întru credinþã, din
aceastã lunã februarie de acum 58 de ani, evocãm împrejurãrile
istorice în care Biserica noastrã a produs, prin însãºi menirea ei,
acest Grup Sinodal Anticomunist, ca dovadã cã nu se supunea aºa
cum avea misiune sã o facã Iustinian, cel care, fiind binecunoscut
drept „Patriarhul Roºu”, urmãrea realizarea „Sovrompatriarhiei”, cum
l-a acuzat direct atât vlãdica Grigorie-martirul, cât ºi fiul acestuia,
vlãdica Vasile-Victor Leu, arhipãstor al românilor fugiþi în bejenia
emigraþiei de sub comunism.

Ca urmare a tratatului Ribentrop-Molotov, Uniunea Sovieticã a ocupat
Basarabia, iar în urma acestei samavolnicii, între multe altele, o mare
parte din cãlugãrii, preoþii ºi ierarhii alungaþi de peste Prut, de
invadatorii euro-asiatici, ºi-au aflat sãlaº ºi ocrotire în incinta Palatului
Episcopal, de la Huºi.

Printre aceºti oropsiþi ai sorþii se afla ºi arhiepiscopul Basarabiei,
Antim Nica, un discipol intim al Vlãdicãi Grigorie ºi prieten cu Victor Vasile Leu, care-ºi luase doctoratul în teologie la Strassburg, cu
sprijinul financiar al întâistãtãtorului huºan. În noile condiþii istorice,
el devenise protosul tuturor preoþilor ºi cãlugãrilor basarabeni pe
care Episcopul Grigorie îi adãpostea în eparhia sa, dupã cum þinea
sã precizeze un participant la evenimente. Iar, când s-a extins
orânduirea bisericeascã româneascã pînã la Odesa, pe rând, întâi
Episcopul Grigorie ducându-se chiar cu trupele pînã la Tiraspol, apoi
episcopul Policarp Moruºca instalat în Transnistria, apoi mitropolitul
Visarion Puiu, apoi episcopul Antim Nica, au slujit locotenenþa de
întîistãtãtori. Numai cã primii trei nu au fost iertaþi de sovietici, au
avut de suferit în diferite feluri, episcopul Grigorie Leu fiind omorât
iar mitropolitul Visarion Puiu fiind condamnat la moarte în
contumacie, în vreme ce Antim Nica, trecînd de partea patriarhiei
roºii, a rãmas îndelungã vreme în ierarhie.De la Huºi, preoþii ºi
cãlugãrii basarabeni, de sub ascultarea episcopului Grigorie,
continuau sã þinã legãtura cu cei rãmaºi sub ocupaþia sovieticã,
trecând clandestin graniþa pentru a oficia botezuri, cununii, parastase
etc..Printre vadurile de trecere în imperiul Antihristului, din stânga
Prutului, se numãra ºi cel de la Cârja, de unde se putea merge în
satele Goteºti, Constantinauca, Badicul Moldovenesc ºi alte localitãþi
limitrofe. Prin vadul de la Cârja de Sus, îi ajutau chiar ai mei, cei din
familia lui Costache Leu, unul din fruntaºii localitãþii.
În aceastã etapã, la Palatul Episcopal din Huºi, în jurul Vlãdicãi
Prof. Paul LEU
Kenmore, Wa - SUA

(continuare în pag.10)

REPORTER ÎN TÃRÂMUL MINUNILOR
La Galeria de Artã si Carte “Mircea
Nedelciu”, aavut loc lansarea volumului
“Reporter în tarâmul minunilor” – 25
de popasuri marturisitoare
a jurnalistului si teologului Florian
Bichir
Nãscut în 1973, licenþiat în filologie ºi
teologie ortodoxã autorul are un master în
comunicare ºi este doctorand în teologie.
Este unul dintre puþinii teologi care lucreazã
în presa laicã, fiind un specialist al
fenomenului religios. Ziarist din 1990 a
publicat mii de articole în „Lumina pentru
Suflet”, „Actualitatea Ortodoxã”, „Lumina
Linã”, „Puncte Cardinale”, „Lumea
Credinþei”, ca ºi în presa laicã „Dreptatea,
„Viitorul românesc”, „Baricada” ºi
„Tinerama”.
Din 1997 este publicist-comentator la
cotidianul „Evenimentul Zilei”.
Apãrutã la editura “Lumea Credinþei” cu
binecuvântarea Prea Sfinþitului Calinic,
episcopul Argeºului ºi Muscelului, cartea
este prefaþatã de Rãzvan Codrescu.
În contextul teoretic în care magisteriul
ortodox nu se dovedeºte a fi prea preocupat
pentru o didacticã a catehezei ºi o strategie
a misionarismului prin care sã ne
consolidãm spiritualitatea ortodoxã ºi sã
reînsãmânþãm populaþiei pe care Credinþa

a pãstrat-o tocmai pentru cã ea ºi-a pãstrat
Credinþa, acele precepte ale doctrinei
creºtine prin care sã facã faþã noului asalt
ateist al subculturii eclectice, lipsitã de
identitate ºi dedatã numai comercialului
distractiv, aºa cum îl practicã multe mijloace
media, actul ziaristic al lui Florian Bichir
este de salutat. Sub semn mãrturisitor, el
vine sã impunã acel precept modern al
Misionarismului Laic enunþat de Jacques
Maritain, ca o soluþie la asaltul secularizator
al civilizaþiei de consum. ªi face aceasta
chiar din interiorul mijloacelor media tentate
de multe ori sã pledeze, prin spectaculosul
si exibiþionismul unor preocupãri aculturale,
pentru apatia spiritualã. Efortul lui de a lega
reportajul ºi ancheta jurnalisticã de
problemele spirituale acute ale societãþii
româneºti ºi ale obºtii creºtine
contemporane împlineºte un gol atât în
lumea jurnaliºtilor cât ºi în cea a teologilor.
Iar cartea produsã prin acest efort
demonstreazã cã problemele religiei ºi ale
credinþei se pot discuta creator ºi misionar
în mijlocul obºtei creºtine cu problemele ei
omeneºti, cel puþin la fel de bine ca în acele
tipãrituri care doar repetã ºi copiazã din
Scripturã fãrã sã ajungã la înalþimea
vibraþiei ºi a transcendenþei Ei.
Asemenea acte de conºtiinþã ne dau
certitudinea cã tradiþia noastrã ortodoxã nu

va ramâne numai la voia întâmplãrii ºi a
încrederii credincioºilor în actul liturgic, cea
care conferã astãzi Bisericii atâta
asentiment popular, dar este insuficientã
dacã dorim sã construim sufletele de mâine
dupã principiile Creaþiei Continue ºi a omului
ca unealtã a Dumnezeirii în desãvârºirea
acestei lumi. Ne dã certitudinea cã aceastã
tradiþie se va dezvolta într-o concepþie
ofensivã a moralei creºtine, a educaþiei
creºtine ºi comunitare a generaþiilor, pentru
cã, aºa cum mãrturisirea creºtinã a ieºit
învingãtoare din lupta cu totalitarismul ateu,
elementele credinþei strãmoºeºti sã ne fie
consolidate printr-o catehizare modernã, pe
mãsura aspiraþiilor, dar ºi pericolelor
spirituale ale unei lumi asaltate de lipsa de
precepte morale adusã întâi de comunism
iar acum de pericolul apatiei spirituale.
Vrednicã de sãrutat este dreapta Prea
Sfinþitului Calinc, cea care a binecuvântat
o asemenea carte!
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despre aceste valori pe cei care vor sã se
integreze în comunitãþile lor. Este cunoscut
anunþul de curând fãcut de cãtre autoritãþile
engleze cãtre strãinii care vor sã munceascã,
sã se stabileascã sau sã aspire la cetãþenia
britanicã: Vor trebui sã dea un examen de
cunoºtinþe elementare de istorie, de precepte
morale, de conduitã civicã ºi de cunoaºtere
a valorilor societãþii britanice. Exemplul l-a
preluat ºi Olanda ºi, pânã la urmã se va
generaliza în þãrile Europei aºa cã ºi noi ne
vom da seama cã, de-am fi avut acum zececincisprezece ani mintea de a-i pune pe unii
nou veniþi sã înveþe ce înseamnã pentru noi
Rovine, Podul Înalt, reformele lui Cuza ºi
Personalismul Energetic al lui RãdulescuMotru, poate cã nu ºi-ar mai fi permis nici
sã ne vândã produse expirate sau
contrafãcute, nici sã ducã ziariºti la rãpirea
din Irak ºi, mai ales, nici sã plãteascã afiºe
electorale pentru politicieni corupþi.

Dar, revenind la culturã ºi la conceptul
identitãþii culturale tot mai apreciat de
gânditorii lumii, ar trebui sã calculãm cât
rãu ne-a fãcut acest libertinaj spre distractivul
ieftin ºi vulgar ca spectaculozitate. ªi ne vom
da seama cã efectul se vede de-abia acuma
când, dând faþã-n faþã cu rigorile culturilor
puternice ºi stabile, constatãm cât de mult
ne-au anenatizat aceºti importatori de plãceri
pe suport electronic adresate unor
subdezvoltaþi pentru care identitatea
culturalã nu a-nsemnat niciodatã nimic.
Dureros este faptul cã, pentru noi, oameni
care ne-am menþinut ºi am rezistat prin
identitate culturalã, apare acum pericolul de
a nu fi luaþi în serios de þãri ºi popoare care
au fãcut la fel ºi au conºtiinþa valorii unui
asemenea deziderat.
Ca o modestã strãdanie întru slujirea lui,
revista noastrã a pus în discuþie de mai multã
vreme, apoi a formulat într-un proiect
acceptat de toþi participanþii la cea de a
ºaptea ediþie a Consfatuirii Naþionale a
Intelectualilor de la Sate, trecerea la
alcãtuirea unui portal internet care se
configureazã astãzi
sub denumirea
« CARTE ªI ARTE » aºa cum îl descriem
chiar în paginile acestui numãr ºi cum poate
fi gãsit în construcþie pe siteul :
www.cartesiarte.myforum.ro, portal care se
poate realiza numai prin contribuþia tuturor
cititorilor ºi voluntarilor noºtri ºi prin
colaborarea tuturor forurilor culturale din
þarã, a Consiliilor Judeþene ºi Locale dintre
care, dupã cum se poate vedea, unele ne-au
ºi rãspuns ºi, nu în ultimul rând, deloc în
ultimul rând, ci fãcând apel la ele pentru un
efort în plus faþã de cel pe care ºtim cã îl fac
pentru propria lor apariþie, cu sprijinul
tuturor redacþiilor de reviste culturale din
þarã ºi a editurilor sau editorilor
respectivi, tocmai în numele strãdaniei
comune de a sublinia IDENTITATEA
CULTURALÃ PRIN CARE SE DISTING
LOCALITÃÞILE ÞÃRII.
Desigur, existã ºi apariþii care þin mai mult
de vanitãþi auctoriale, de dorinþa creatorilor
locali de a exploda spre celebritate, dupã

cum existã, slavã Domnului !- publicaþii
conºtiente de rostul lor cultural faþã de locul
în care apar ºi suntem convinºi de faptul cã,
legându-ne în aceastã reþea de informare
reciprocã pe care o propunem, aflând mai
multe unii despre alþii ºi sprijinindu-ne în
difuzarea efortului nostru artistic, literar ºi
intelectual cãtre un public tot mai larg cãruia
dorim sã ne adresãm, fiecare va avea de
câºtigat ºi ca substanþã tematicã ºi ca lãrgire
continuã a adresãrii cãtre publicul cititor ºi
chiar ca structurare în sprijinul afirmãrii
identitãþii culturale pe care o reprezintã. În
acest mod, prin sutele de faþete ale vieþii culturale specifice, vom alcãtui însãºi imaginea
identitãþii noastre culturale naþionale
completând cu amãnunte contemporane din
toatã þara HARTA CULTURALÃ SI A
INITIATIVELOR LOCALE ÎN ROMÂNIA
CONTEMPORANÃ.

Cã, prin voinþa cu care aceste reviste locale, trecând prin grave vicisitudini, reuºesc
sã aparã ºi sã-ºi respecte periodicitatea este
o dovadã a conºtiinþei de identitate culturalã
pe care o reprezintã ºi o stimuleazã, nu mai
încape vorbã. Þinta noastrã este ca, într-un
climat politic încã nefavorabil, în condiþiile
în care, din punctul de vedere al
instituþionalizãrii, sprijinul acordat actului
cultural este subiectiv, aflat la voia întâmplãrii,
la deschiderea sau nedeschiderea cãtre el, la
înþelegerea sau neînþelegerea importanþei lui
de cãtre diferite autoritãþi care, în cazul în
care sunt dublate de oameni cu simþire
spiritualã încurajeazã, dar în cazul în care
decizia e obtuzã sau de rea credinþã, nu existã
nici o mãsurã lgislativã care s-o oblige spre
aceastã încurajare. Rãmâne sã-ºi spunã
cuvântul doar puterea exemplului ºi, pentru
asta suntem recunoscãtori acelor organisme
locale care înþelegându-ºi rostul de mecenat
cultural, o fac din toatã inima. Deoarece,
chiar dacã nu au prevãzut aceasta, aºa cum
în perioada interbelicã, prin exemplul trecut
de la unul la altul, localitãþile româneºti au
consemnat o înflorire a aºezãmintelor culturale, suntem convinºi cã ºi astãzi, exemplul
succesului lor politic prin atenþia pentru
cultura româneascã îi va atrage ºi pe alþii care
se vor ruºina cã încã n-au fãcut-o.
Iar aceastã þintã o vom realiza mai uºor
manifestându-ne prezenþa în grup, prin
intermediul acestui website ce ni-l propunem.
În total respect faþã de aspectele pozitive ale
descentralizãrii, fãrã a stânjeni cu nimic
independenþa ºi programul fiecãrei publicaþii,
fiecãrei edituri, fiecãrei formaþii artistice,
fiecãrui organizator de conferinþe culturale
ºi fiecãrei instituþii culturale în aria de acþiune
pe care ºi-a propus-o, aceastã reþea internet
funcþionând ca mijloc de informare asupra
programelor noastre culturale, asupra
producþiei noastre culturale, poate deveni o
interfaþã între noi, consemnând pentru fiecare
eforturile ºi realizãrile celuilalt ºi, în acelaºi
timp, evidenþiindu-le mai bine, mai pregnant,
mai precis conturat ca sferã de interes pentru
publicul larg, pentru consumatorul de culturã,
pentru beneficiarul actului educaþional prin
culturã.

R ândurile de mai înainte le adresãm
cititorilor, bine-nþeles, din dorinþa de a ne
defini ºi a ne explicita proiectul la care le
cerem sã colaboreze, dar ºi cu convingerea
mai bine întemeiatã a faptului cã avem de la
ce porni. Am prezentat în numerele trecute o
serie întreagã de reviste care apar în judeþe,
în localitãþi ºi chiar în câte un sat românesc.
Am publicat ºi ecouri ale apelului nostru
printre care, cel al confratelui timiºorean Ion
Marin Almãjan, care ne recomanda o revistã
scoasã de liceul din Bozovici ºi pe alcãtuitorii
ei. O revistã bine cunoscutã în zonã dar, exact
cum constataserãm noi în ceea ce priveºte
actul cultural local în contemporaneitatea
româneascã, necunoscutã ba, chiar ignoratã
în restul þãrii. Aºa am intrat în contact cu ea
ºi cu profesorul Iosif Bãcilã, cunoscut cu
pregnanþã ca scriitor, dar fãrã ca cei dinafarã
sã-ºi dea seama cã el este cãrturarul dedicat
acestei reviste, ca ºi întregului fenomen cultural care ne-a surprins. Pentru cã, primind
la redacþie revista « ALMÃJANA – publicaþie
culturalã editatã de Cercul literar-artistic al
Liceului Teoretic Eftimie Murgu ºi Centrul
Zonal de Invãþãmânt Bozovici », am
descoperit, de fapt, în paginile ei o þarã ºi o
identitate culturalã de necontestat. E ÞARA
ALMÃJULUI cu toate splendorile specifice
acelor « þãri » care configureazã prin
dãinuirea lor multitudinea ºi multiplicarea
comunitãþilor româneºti în timp istoric. E þara
care existã ºi s-a afirmat prin Legendele
Almãjului, te primeºte prin Porþile Almãjului,
te învãluie în Pãdurile Almãjului, se sprijinã
pe nu prea înalþii Munþi ai Almãjului, tentâmpinã cu morile de pe ºuvoaiele ce vin
spre Nera în Depresiunea Almãjului, te
gãzduieºte în vetrele Satelor Almãjene
înflorate la sãrbãtori de Portul Almãjan, are
o Cronologie Almãjanã care începe cu un
dinar de la Vespasian ºi cu o atestare de la
1241, îl are pe Eftimie Murgu Erou Almãjan
ºi se mândreºte de a avea în fruntea culturii
bãnãþene Cãrturari Almãjeni, are Muzeele
Almãjului, Cântãreþii Almãjului ºi Fotbaliºtii
Almãjului iar, ceea ce þine de tradiþie, folclor
ºi creaþie poartã pecetea Societãþii Culturale
Þara Almãjului.
(continuare în pag.6)
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Toate acestea le afli din articolele, studiile
aplicate, literatura ºi culegerile de folclor
publicate de revista ALMÃJANA, alãturi de
creaþii noi în care scriitori consacraþi dau
continuitate operei debutanþilor iar
FENOMENUL CULTURAL ALMÃJAN îºi
demonstreazã identitatea demnã de o þarã. Nu
e o revistã pretenþioasã, nici spectaculoasã,
dar simþi în paginile ei acea temeinicie
intelectualã prin care, nu exploziv, ci
cãrturãreºte, nu exhibiþionist, ci cu simþ
autentic al valorilor artistice, nu cu pretenþii
de a domina omenirea, dar cu conºtiinþa
stabilã de a-þi consemna locul ºi identitatea ta
în omenire, se consemneazã ce a dat pânã
astãzi ºi produce în continuare Cultura Þãrii
Almãjului.
E o desfãtare sã constaþi echilibrul unei
asemenea publicaþii conºtiente de rostul ei,
scrisã de oameni conºtienþi de rolul lor, într-o
« þarã », o zonã a românilor conºtienþi de
identitatea lor. Dacã, în mult dorita de cãtre
noi Hartã a Culturii Contemporane Româneºti,
se vor configura asemenea perimetre
naþionale, consemnate cu strãdanie, onestitate
spiritualã ºi perseverenþã precum a redactorilor
ºi colaboratorilor acestei reviste, cât mai multe
asemenea perimetre culturale, atunci vom
considera cã ne-am fãcut datoria ºi cã am
cartografiat, atât pentru propria noastrã
informare ºi culturã, cât ºi pentru o demnã
prezenþã europeanã, ceea ce este specific
spaþiului nostru cultural, identitãþii pe care
suntem meniþi a ne-o afirma în contextul
modern al existenþei comunitare.
Iatã cum îºi prezintã demersul chiar creatorii
acestei reviste prin semnãtura scriitorului Iosif
Bãcilã: «Acum ºase ani ( sunt opt astãzi),
alãturi de câþiva dascãli ºi învãþãcei, am avut
ideea fericitã de a face sã aparã pe lângã
Liceul teoretic « Eftimie Murgu » din
Bozovici, revista « Almãjana ». Ne
propusesem atunci – cei ce alcãtuiam colegiul
de redacþie – sã reflectãm asupra istoriei,
folclorului,
frumuseþilor
culturii,
învãþãmântului, vieþii creºtine din Valea

Almãjului. Demersul nostru a fost
« îmbrãþiºat » ºi susþinut de elevi, studenþi,
profesori universitari, scriitori, oameni
politici, editori. Astãzi trãim bucuria de a
afirma cã « Almãjana » este publicaþia
culturalã a Banatului de Sud ce continuã cu
falã o tradiþie jurnalisticã... ».
Iar un almãjan ajuns peste ocean, scriitorul
Alexandru Nemoianu le transmite din
Americi :
« Cu mare bucurie am primit ultimul
numãr din Almãjana. Este un numãr superb!
Nespus de divers, încãrcat de informaþie ºi
splendid estetic. Nu ºtiu cum sã mã minunez
de jertfa ce o faceþi. Recunoaºterea revistei
este un semn de apreciere. De fapt, valoarea
ei nu poate fi tãgãduitã. Dar, în acelaºi timp
sã nu vã faceþi iluzii. Veþi fi invidiat, atacat ºi
tracasat încã mai mult. Revista promoveazã
în principal identitate, dragoste de loc,
credinþa de a fi Român, Bãnãþean ºi Almãjan.
Toate aceste scopuri sublime sunt în stare
antiteticã, adversã cu religia lumii de azi
(adicã a biruitorilor clipei) globalismul... ».

Cu alte cuvinte, concret, tipãrit negru pe
alb lunã de lunã, un act de identitate culturalã
cu care ei, almãjenii, se legitimeazã, dar în
care se ºi recunosc. ªi asta, tocmai pentru cã
nu ambiþioneazã ca-n orgoliile altor reviste
sã cucereascã sau sã domine cultura
universalã imitând trãsãturi luate de la alþii
ci, cu modestie, în limitele propriilor lor
trãsãturi, afirmându-ºi-le, subliniidu-le ºi,
mai ales, arhivându-le cu bunã cunoaºtere
în aºa fel încât ele încep a putea fi evidenþiate
oricând, la locul lor nu ambiþios, dar
statornic, în contextul culturilor lumii. Pentru
cã, oricât de mari sau moderni imitatori s-ar
da unii care sunt pe cale de a-ºi pierde
identitatea, interesul cutural contemporan îºi
dovedeºte pregnant aplecarea spre ceea ce
este particular ºi specific în diversitatea lui.
Pluralismul existenþei fiind un adevãr,
pluralitatea culturilor este un argument care
susþine acest adevãr, restul, de oricât de
suspusã sau mult mediatizatã inspiraþie s-ar

pretinde cã este, nu va ajunge niciodatã a
depãºi kitsch-ul aºa ziselor haine de firmã
care se poartã un sezon, faþã de perenitatea
portului popular pe care noi îl pãstrãm în
muzee.
ALMÃJANA este un asemenea muzeu :
Realizat cu seriozitate de niºte oameni care
expun ceea ce ºtiu cã într-adevãr au. Dacã în
toate « þãrile », tradiþionalele noastre þãri de
pe întinsul existenþei româneºti, fiecare va
face la fel, atunci harta la care aspirãm noi,
Harta Culturalã a României Contemporane
va fi gata alcãtuitã. Ca un act de identitate
naþionalã a acelor care promoveazã, vorba
almãjanului de peste ocean care s-a
recunoscut în aceastã revistã: Identitate,
dragoste de loc, credinþa de a fi Român,
Bãnãþean ºi Almãjan, nu în sensul neapãrat
al mândriei ºi ambiþiilor, ci al legitimãrii
noastre specifice într-o lume a cãrei
componentã suntem, simþindu-ne ca atare.

B ine-nþeles, fiecare punând în loc de
« Bãnãþean ºi Almãjan »alte atribute, cele ale
locurilor ºi specificului cultural pe care-l
reprezintã. Iar, pe lângã specificul cultural,
ar mai fi de adãugat ºi identitatea celor carel susþin ca atare. Pentru cã, aceastã revistã
care nu este editatã de foruri mari, ci apare
pe lângã un liceu dintr-o micã localitate (cel
din Bozovici, condus de directorii Ion
Borlovan, apoi Dãnilã Berbentia ºi directorul
adjunct Nicolae Bololoi) a fost sprijinitã pe
rând de Societatea Culturalã Þara Almãjului,
de Consiliul Local ºi Primãria Bãnia, de
Consiliul Judeþean Caraº-Severin, de Centrul
Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Caraº-Severin. Fiecare
cum a putut ºi când a putut. Dar fiecare
punând umãrul pentru a pãstra aceastã flacãrã
aprinsã pe locurile lor. Ceea ce demonstreazã
cã oriunde în þãrile þãrii noastre se poate aºa
ceva. Este un fapt cert care se va configura
în cealaltã faþetã a iniþiativei pe care am
lansat-o: HARTA INIÞIATIVELOR LOCALE
ÎN ROMÂNIA CONTEMPORANÃ, pe care
vor fi înscrise toate aceste acte de afirmare
prin noi înºine, la care vom proceda ºi pe
care le vom sprijini.

“ÎN AFARA GLORIEI”- CÂTEVA GÂNDURI
În 2006 Editura,”Excelsior Art”, din
Timioºara publicã romanul-istoric, “În afara
Gloriei” de Ion Marin Almãjan.Un roman
intins,stufos ºi care in fapt nici nu poate fi
numit”roman”(deºi intriga ºi desfãºurarea ei
sunt strânse,captivante) ci mai degrabã studiu,
frescã, restituire ºi reconstituire a unei epoci.
Personajul “principal” ºi pânã la un punct
pretextul enormei fresce care este aceastã
scriere, este Eftimie Murgu. Figura legendara
a gânditorului, revoluþionarului ºi vizionarului
legat, in timp, de Revoluþia anului 1848 în þãrile
romane.Iar cu aceastã precizare aº vrea sã
explic de ce scrierea despre care vorbesc nu
poate fi limitatã în cadrul “romanului”. Ion
Marin Almãjan s-a încumetat la ceva care de
regulã nu stã în puterea unui singur om. El sa incumetat sã prezinte Banatul,pãmântul
românesc dintre Dunãre, Mureº ºi Carpaþi ºi
oamenii lui, în constituire istoricã, în devenirea
realitaþii ce o vedem azi ºi în fapt, de cel puþin
o sutã treizeci de ani. Ion Marin Almãjan aratã
ce este Banatul ºi Bãnãþenii ºi mai mult, de ce
sunt aºa cum sunt. Inevitabil personalitãþile

vremii sunt pomenite dar ele sunt pomenite
iîn vremea ºi pentru ceace au fost în vremea
lor. Din aceastã cauzã în “În afara Gloriei”
Eftimie Murgu este personaj principal dar ºi
“pretext”. Monumentala frescã a alcãtuirii
identitãþii bãnãþene, aºa cum o cunoaºem azi,
a început-o Ion Marin Almãjan cu “Mãtuºa
mea Maria Theresia”. Carte care, vãzutã dupã
citirea “În afara Gloriei”, o pot asemui cu “O
samã de cuvinte” a lui Neculce. “Mãtuºa mea”
a deschis, a inceput fresca, a stabilit linile
directoare ºi a enunþat “metoda” de lucru a
autorului; o documentaþie copleºitoare, la
limita ºi dincolo de limita eroicului, dar o
documentaþie “controlatã”, þinutã în frâu.
Autorul aratã cum vecurile XVIII ºi prima
jumãtate a celui de al XIX-lea au fost momentul
în care identitatea Banatului s-a alacãtuit ºi
acelaºi autor aratã ºi felul în care procesul sa desfãºurat. Nu este vremea ºi nici nu ar fi
util sã expediez aceastã fenomenalã realizare
în câteva rânduri. Dar câteva lucruri se pot
spune. Ion Marin Almãjan a surprins exact
cã, deºi dezavantajaþi, Românii bãnãþeni au

fost la înãlþimea momentului istoric, au ºtiut
sã concureze cu forþe adverse, sã le biruie ºi
au reuºit sã se alcãtuiascã in varful de lance
al progresului în spaþiul imperiului dunãrean.
În acele zile s-a adeverit,în focul istoriei, cã în
adevãr “Banat-i fruncea!” Ion Marin Almãjan
mai reuºeste incã multe lucruri ºi pe câteva
indrãznesc sã le amintesc. El aratã cum un
pãmânt, Þara Almajului, devine in amintirea ºi
trãirea afectivã a celui plecat,un tãrâm atârnând
intre lumea vãzuta ºi nevãzuta. Ion Marin
Almãjan recontituie nu numai viaþa Imperiului
ºi a Þãrilor Romane ci ºi viaþa locuitorilor Þãrii
Almajului, în intimitatea lor zguduitoare
emoþional. Dar mai mult decat orice,intr-o
vreme in care a susþine acest lucru este
considerat de nãtângi o “crima”, Ion Marin
Almãjan aratã cã nu este nici un motiv sã te
ruºinezi sã fii Român. Nici unul! Acest mesaj
al scrierilor lui Ion Marin Almãjan cred cã este
cea mai de seamã contribuþie a Banatului în
crâncena vreme ce ne este dat sã o trãim; a
confruntãrii dintre “globalism” ºi Neamuri.

Alexandru NEMOIANU
SUA
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ECOURI ALE PROIECTULUI NOSTRU « CARTE ªI ARTE »

Consiliul Judeþean Mureº
Cãtre

FUNDAÞIA EPISCOPUL GRIGORIE LEU
-miºcare pentru progresul satului romînesc

În urma solicitãrii dumneavoastrã din
adresa înregistratã la Consiliul
Judeþeansub.nr. 17815, vã comunicãm
cã persoana desemnatã pentru un contact
permanent
cu
Fundaþia
dumneavoastrã este doamna Dohotariu
Monica, coordonator Compartiment
Patrimoniu ºi Servicii Publice (te. 0265
-263211/1218,
e-mail patrimoniu@cjmures.ro).
PRESEDINTE
LOKODI Edita Emoke
SECRETAR
Ioan TOGÃNEL

Asociaþia Oraºelor din
România
Mã simt onorat sã gãsesc în
dumneavoastrã un puternic susþinãtor al
ideii de accesare a informaþiei de cãtre
tinerii de la sate prin utilizarea unei reþele
de comunicare culturalã, pentru egalizarea
ºanselor de comunicare ºi informare a
tuturor locuitorilor.
Mãrturisesc cã am fost deosebit de
bucuros sã constat cã propunerile mele au
gãsit puternice reverberaþii ºi în sufletele
altor colaboratori de-ai mei, primari de
la comune ºi sate, care le-au acceptat
imediat ºi care, sunt convins, vor dori sã
le punã în practicã pentru a asigura
ridicarea calitãþii intelectuale a tinerilor
ºi, implicit, la formarea unei noi generaþii,
de elitã, iubitoare de culturã în scopul
menþinerii spiritualitãþii specifice
poporului nostru.În diverse momente am
conºtientizat cu îngrijorare crescândã ( ºi
continuu sã o fac, din nefericire),imixtiunile
aculturale propagate de anumite forme de
mass-media ºi impactul acestora asupra
noii generaþii. Este imperios necesar sã
concretizãm toate eceste proiecte menite
sã ducã la consolidarea vieþii cultural-educative la sate ºi oraºe, dar afirm cu tãrie
cã iniþiative de acest gen nu ar avea
substanþã dacã nu ar stârni ecouri în
inimile unor mari intelectuali ca domnia
voastrã. Vã mulþumesc ºi vã asigur cã voi
cãuta sã realizez tot ce mi-am propus în
acest sens, fãrã sã cedez în faþa
dificultãþilor ivite în cale.
Ionel CHIRIÞÃ
Primarul oraºului Hârºova
Preºedintele Asociaþiei Oraºelor

Comuna Dor Mãrunt
Nu as avea cum sa nu sustin cultura
noastra din moment ce de doi ani de zile
editez aceasta revista Dor de Dor si
saptãminalul “Magazinul satelor” ambele
militind pentru dezvoltarea si promovare
spiritului rural-cultural
Director-fondator
Marin TOMA

Inspectoratul
ªcolar Judeþean
Arad *)

Cãtre redactia revistei
“ALBINA ROMANEASCA”
Ca raspuns la solicitarea Dvs.,
propunem ca persoana de contact pentru jud. Arad pe d-nul
prof. SIRCA FLORIN, inspector scolar pentru disciplina
RELIGIE.
ADRESA: ARAD, str. Gh.
Ciuhandu, bl. 1, ap. 14
Tel. fix: 0357409007
Tel. mobil: 0745633532
E-mail: florinsirca@yahoo.com

Consiliul Judeþean
Vâlcea
Domnule Corneliu Leu,
La multi ani si numai bine in
Noul An!
Sunt inspector de specialitate
MIRCEA MONU, de la
Consiliul Judetean Valcea, si
am fost desemnat ca om de
legatura pentru minunata dvs.
initiativa a site-ului cultural.
Astept sa-mi comunicati
cerintele dvs.
Cu bine,
Mircea MONU
MONU,
mirceamonu@yahoo.com

Centrul Zonal de
Învãþãmânt
Bozovici
Mã simt alãturi de generosul
dumneavoastrã proiect ,,Carte ºi
Arte”.
Sunt sigur cã ideile lui vor
izbândi întrucât se adreseazã
minþii ºi sufletului.
Primiþi odatã cu adeziunea ºi
felicitãrile noastre sincere-ale
elevilor, studenþilor, profesorilor,
precum ºi ale celor care (încã)
scriu în ( ºi despre= lumea ruralã.
Aceastã lume eternã a Þãrii ºi a
neamului românesc.
Prof. Iosif BÃCILÃ

Consiliul Judeþean
Sibiu

noastre.Persoana de contact
desemnatã de cãtre Direcþia
pentru Culturã, Culte ºi
Patrimoniu Cultural Naþional
Sibiu este doamna Aurelia
Marcu, consilier pentru
culturã, culte, arte, programe.
Adresle noastre de contact
sunt
www.sibiu.djc.ro;
contact@sibiu.djc.ro sau
culturasb@rdslink.ro
Director executiv
Dr
asile CRIªAN
Dr.. V
Vasile

Ca urmare a iniþiativei
dumneavoastrã de a realiza o
reþea internet de informare
culturalã, ºtiinþificã ºi artisticã
vã aducem la cunoºtinþã faptul
cã instituþia noastrã vã poate
sprijini prin facilitarea legãturii
cu instituþiile de culturã din
subordinea noastrã ºi anume :
Filarmonica de Stat Sibiu,
Teatrul pentru copii ºi tineret
« Gong », Centrul judeþean al
creaþiei populare « Cindrelul
Junii » Sibiu, Biblioteca
judeþeanã « Astra » Sibiu,
ªcoala de arte ºi meserii « Ilie
Micu »
Sibiu,
Centrul
interetnic « Transilvania » Sibiu, Complex naþional muzeal
« Astra » Sibiu, instituþii care
vã pot pune la dispoziþie
informaþiile necesare.
Vicepreºedinte
Iosif MOLDOV
AN
MOLDOVAN
ªef Serviciu Dezvoltare
Regionalã
Cosmin CORMAN

NOTA REDACÞIEI
*) Deoarece, scopul principal al proiectului nostru este
de a realiza o reþea de relaþii
cât mai directe între toate
activitãþile culturale din
judeþe ºi localitãþi, pentru
conoaºtere reciprocã, întrajutorare ºi colaborare,
publicãm rãspunsurile
primite cu tot cu adresele
celor ce încep a deveni
« antene » în cadrul acestui
proiect, tocmai pentru a facilita, aºa cum ne-am propus,
legãturi directe între toþi
partenerii noºtri din judeþe ºi
localitãþi.

Direcþia Judeþeanã
pentru Culturã,
Culte ºi
Patrimoniu Sibiu
Vã felicitãm pentru iniþiativa
creerii unei reþele de
informare culturalã, ºtiinþificã
ºi artisticã privind satul
românesc,
asigurânduvã
totodatã de sprijinul instituþiei

Le mulþimim tuturor ºi îi rugãm ca, la
rându-le, sã extindã reþeaua
transmiþându-ne noi nume din cât mai
multe localitãþi care sã ne contacteze ºi
cãrora sã ne putem adresa

Continuãri din pagina 1
..............................................................................
într-un singur areal a tuturor
faptelor de culturã, cu atât mai mult
cu cât problema existenþei unui
centru (Bucureºtiul, în acest caz)
care sã impunã norme ºi canoane,
este o chestiune neactualã.
Aº dori sã precizez, pentru
eliminarea posibilelor neclaritãþi pe
care le-am dedus , faptul cã Miniserul
Culturii ºi Cultelor sprijinã faptele de
culturã în sine, considerând cã
acestea impun adevãrata axiologie.
Nu este vorba, aºadar de o
privilegiere a unui oraº (metropolã)
în detrimentul altuia, întrucât astfel
de clasificãri ar fi în defavoarea
culturii.
Importantã
este
concretizarea efortului pentru ca

accesul la culturã sã fie unul real...
Dorindu-vã succes în toate acþiunile
pe care le întreprindeþi, vã asigur de
întreaga mea consideraþie ºi
gratitudine.
Dr. Virgil ªtefan NIÞULESCU
Secretar General al Ministerului
Culturii ºi Cultelor
..............................................................
promovãrii culturii tradiþionale.
Suntem alãturi de dumneavoastrã în
materializarea unei asemenea
generoase iniþiative mediatice ºi
recomandãm pentru colaborarea în
acest proiiect pe domnul Pavel Blaj,
director al Centrului pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale – Suceava, instituºie de

specialitate aflatã în finanþarea
Consiliului Judeþean Suceava, care
poate fi contactat la tel/fax 0230/
530126, mobil 0740343751.
Gavril MÂRZA
Preºedintele Consiliului
Judeþean Suceava,
............................................................
poatã asigura obþinerea (îndeosebi
prin intermediul poºtei) a cãrþilor
solicitate (oferite de edituri chiar cu
reducere de preþ) e un vis mai vechi
al nostru care – iatã – acum se aflã
în pragul realizãrii. Sã fie într-un
ceas bun – ºi cât mai apropiat!
Tiberiu AVRAMESCU
Coordonator,Editura Fundaþiei
Naþionale pentru ªtiinþã ºi Artã
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STIMAÞI CITITORI, VÃ SUPUNEM ATENÞIEI DIN NOU

VIITORUL NOSTRU SITE INTERNET
FÃCUT PENTRU INFORMAREA DUMNEAVOASTRÃ
ªI PENTRU INFORMAÞII PRIMITE DE LA DUMNEAVOASTRÃ
EL VA DEVENI SITE-UL NOSTRU, AL TUTUROR, INTITULAT :
Acest site se costruieºte pentru informarea dumneavoastrã culturalã.
A tuturor celor care vor sã-l viziteze.
Dar ºi a tuturor celor care vor sã contribuie la realizarea lui.
Pentru cã, fiecare dintre dumneavoastrã puteþi intra pe acest site ºi
introduce o informaþie nouã despre o
manifestare, o apariþie, o iniþiativã, un
eveniment sau un aºezãmânt cultural
din localitate, din judeþ sau din
activitatea instituþiei ori firmei.

ASTÃZI ÎN ROMÂNIA:

În acest fel vom realiza cu toþii,
informându-ne reciproc
ºi vom putea folosi cu toþii spre propria noastrã informare :

HARTA CULTURALÃ
A ROMÂNIEI
CONTEMPORANE

e
venimente cultur
ale
ev
culturale
initia
ti
ve locale
initiati
tiv
ASTÃZI ÎN ROMÂNIA!

Butoanele pe care le veþi putea folosi
vor deschide urmãtoarele rubrici:
locuri de vizitat – manifestãri culturale –
manifestãri tradiþionale – apariþii de cãrþi – reviste culturale – concerte – serbãri folclorice - festivaluri, concursuri –
conferinþe – noutãþi tehnico-ºtiinþifice – universitaþi populare – întruniri-simpozioane - muzee, expoziþii, creaþie popularã –
patrimoniu cultural-naþional – iniþiative locale - invitaþii în comunele þãrii – evocarea de personalitãþi ale locului ºi a unor
evenimente istorice – condiþii de turism cultural – burse ºi condiþii specifice de învãþãmânt – mecenat, donaþii ºi donatori tabere de creaþie – noutãþi ale asociaþiilor de creatori – manifestãri ºi evenimente cu caracter naþional – aici înscrieþi
dumneavoastrã ceea ce credeþi cã am omis.

ªtirile ºi informaþiile cuprinse în aceste rubrici le vom primi chiar de la dumneavoastrã ! – Deoarece site-ul va permite
oricui sã complteze un tabel care cuprinde datele esenþiale ale fiecãrui eveniment, noi preluându-le ca atare ºi organizând
rubricizarea lor.
Pentru a dobândi aceste informaþii ºi a le înnoi sãptãmânal ºi lunar facem apel la :
-

toþi cetãþenii iubitori de culturã,
teatre, muzee, formaþii muzicale,
editorii de cãrþi ºi reviste,
organizatorii de spectacole,
organizatorii de manifestãri culturale,

-universitãþi ºi institute de cercetare,
-toate instituþiile culturale locale,
-primãrii,
-consilii judeþene ºi instituþii ale lor
-ºi la oricine are o iniþiativã culturalã

sã foloseascã tabelul de mai jos enunþând pe scurt evenimentul dupã punctele din chestionar :
RUBRICILE FORMULARULUI DE INTRARE A ªTIRII PE SITE
(atenþie : dacã îl completati corect intrã automat ºi se aºeazã în ordine calendaristicã)
1. Data (perioada) lansãrii, premierei, deschiderii, apariþiei, desfãºurãrii, prezentãrii, etc, sau a începerii acþiunilor iniþiativei.
2. Titlul, denumirea sau tematica evenimentului cultural (apariþiei, premierei, etc) sau a iniþiativei locale, cu un eventual
subtitlu mai larg.
3. Localitatea, localitãþile, judeþul, zona; dacã are caracter naþional: firmã sau brand.
4. Instituþia culturalã organizatoare sau producãtoare, editurã, publicaþie, formaþie, teatru, muzeu, aºezãmânt cultural,
primãrie etc. cu date elementare de contact.
5. Autor, autori, interpreþi sau realizatori, personalitãþi implicate, distincþii obþinute.
6. Posibilitãþi de acces, participare, obþinere, cumpãrare (preþ, perioadã, distribuitori)
7. Date de contact pentru comenzi, rezervãri, detalii (inclusiv e-mailul de unde se transmite ºtirea).
8. Propriul site, dacã existã ºi are o prezentare mai largã a respectivei noutãþi sau iniþitive culturale. (Spre acesta se va putea
intra automat printr-un buton de link).
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c@rte ºi @rte
(www.cartesiarte.myforum.ro)
Pentru fiecare ºtire sau noutate introdusã în rubricile acestui formular se permit maximum 500 de semne
corp 9. De exemplu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

12.02.07 – 14.02.07;
Colocviul armoniilor multimedia (al creatorilor populari ºi autorilor de softuri din zona Transilvaniei);
Braºov ºi Þara Bârsei;
Centrul Judeþean al Creaþiei Populare, tel. 037234256;
Colectivul redacþional „Albina româneascã” ºi Editura Urania;
20 lei taxã participare, 60 lei/zi asigurare casã ºi masã;
Daniel Bãrãgan, bd. 1 noiembrie nr 21, tel/fax 0237410230, mobil 0722345234, e-mail: danielbaragan@br.astral.com;
www.baragan-urania.myforum.ro

(în total: 495 de semne)
În acest fel aveþi posibilitatea sã vã faceþi publicitate dumneavoastrã pentru evenimentele culturale pe care le organizaþi ºi le
preconizaþi, anunþându-le dinainte prin lista noastrã din care se vor informa toþi cei interesaþi, ca ºi presa,
Dar ne daþi ºi nouã posibilitatea sã consemnãm realitatea culturalã a întregii þãri, din toate comunele ei ºi din toate judeþele ei,
cãrora le stãm la dispoziþie, în rubricile :
- SÃPTÃMÂNA CULTURALÃ, LITERARÃ ªI ARTISTICÃ ÎN ÞARÃ
- HARTA FIECÃRUI JUDEÞ CU EVENIMENTELE LUNII RESPECTIVE
- PREZENTAREA FIECÃREI COMUNE CU INIÞIATIVELE EI
- RECOMANDÃRI ªI APRECIERI ALE UNOR PERSONALITÃÞI CULTURALE PRIVIND EVENIMENTELE
DIN DIFERITE DOMENII ALE CREAÞIEI CULTURAL ARTISTICE ªI ALE VIEÞII LOCALITÃÞILOR
Prin toate acestea, vom reuºi sã realizãm împreunã :

HARTA CULTURALÃ
A ROMÂNIEI
CONTEMPORANE

Celor care aveþi un website propriu, cu prezentãri mai ample, vã va sta la dispoziþie, la sfîrºitul scurtei informaþii pe care o
transmiteþi, un link prin care veþi putea adresa invitaþia de a fi vizitaþi, noi devenind interfaþa dumneavoastrã pentru relaþii
directe între toþi participanþii la aceastã reþea.
Iar pentru sugestii de completare ale portalului nostru ºi lãmuriri suplimentare deschidem
FORUMUL CARTESIARTE
Iubiþi cititori,
Prin introducerea ºtirii dumneavoastrã, portalul nostru va începe sã fiinþeze.
Prin introducerea link-ului spre site-ul dumneavoastrã, reþeaua noastrã care se doreºte o interfaþã între toate acþiunile
ºi iniþiativele culturale din þarã, va începe ºi ea sã funcþioneze.
Prin atenþia pe care ne-o veþi acorda ºi veþi deveni, fiecare, “antene” ale acestei reþele culturale interactive, vom asigura
funcþionarea ei permanentã ºi o continuitate în realizarea tot mai completã a unei hãrþi a spiritualitãþii româneºti.
Rugându-Vã sã-i atrageþi ºi pe alþii, Vã informãm cã, pe parcurs, acest site-internet se va dezvolta într-un portal care,
pe lângã cele de mai sus, va cuprinde:
- O bibliotecã virtualã cu mii de cãrþi a cãror descãrcare se poate face în mod gratuit de cãtre oricine pe supoprt electronic ºi
pe hârtie;
- O Universitate Popularã virtualã conþinând cursuri ºi prelegeri care se pot sistematiza cum doresc organizatorii din fiecare
localitate;
- O serie de albume virtuale cu reproduceri de opere de artã sau alte exponate, dupã cum va dori sã-ºi alcãtuiascã fiecare
muzeu, expoziþie sau casã memorialã;
- O colecþie virtualã de albume muzicale dupã cum vor oferi producãtorii ºi studiourile;
- Un forum deschis dezbaterilor culturale pe care le vor modera personalitãþi de prestigiu din lumea academicã ºi artisticã.
Astfel, cu contribuþia informativã a fiecãruia dintre dumneavoastrã, vom realiza împreunã o imagine virtualã a
contemporaneitãþii noastre culturale ºi a iniþiativelor locale în:
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GR
UPUL SINOD
AL ANTICOMUNIST
GRUPUL
SINODAL

(continuare din pag.4)
Grigorie Leu aflându-se ºi chiar adunându-se multã elitã basarabeanã
în anii 1944 - 1947 ºi fiind vizitat de alþi confraþi ierarhi, a început sã
se þinã legãtura cu un numãr din ce în ce mai numeros de arhierei, ca
o reacþie fireascã la intenþiile sovietice de a subordona BOR ºi a
transforma Patriarhia din Bucureºti în Sovrompatriarhie.
Astfel, în 1948 s-a coagulat o miºcare protestatarã a unor sinodali
împotriva agresiunii sovietice, care avea sã se numeascã, ceva mai
târziu, Grupul de rezistenþã al celor ºapte sinodali drept-credincioºi
anticomuniºti, ce urmãrea sã menþinã autocefalia BOR.
Grupul miºcãrii de realã rezistenþã naþionalã a celor ºapte episcopi,
constituiþi într-un adevãrat sinod secret, a început a prinde contur ºi,
pentru mai multã siguranþã, câteva adunãri au continuat în casa
avocatului Ioan C. Leu din Medgidia, fruntaº al PNL ºi frate al
episcopului Grigorie, sau la reºedinþa episcopalã din Constanþa ºi
s-au permanentizat la Mãnãstirea Techirghiol, sub pretext cã opozanþii
Antihristului cominternist îºi tratau reumatismele cu bãi de nãmol.
La Medgidia veneau pentu a se consfãtui, în afarã de vlãdica
Grigorie al Huºilor ºi episcopul Chesarie al Tomisului, care-ºi fãcuse
studiile în Italia ºi avea bune relaþii de transmis mesaje, aducând
acolo o rudã a lui Horia Grigorescu, fost ambasador rãmas la la Paris,
venea juristul Puiu, o rudã a lui Visarion Puiu care ajunsese deja în
occident, droghistul Tanaºoca, care avea rude fruntaºi legionari în
strãinãtate ºi alþii opozanþi ai Antihristului cominternist.
Dupã alungarea regelui ºi dupã aºa zisa naþionalizare, episcopul
Grigorie Leu a intrat în atenþia poliþiei politice din România, condusã
de KGB. Într-o sesizare a Serviciului de Siguranþã a Jandarmeriei se
preciza cã”acþiunea de urmãrire a episcopului continuã”.
Ca urmare a acestei acþiuni poliþieneºti, fuseserã arestaþi o serie de
cãlugãri ºi preoþi basarabeni cãrora le dãduse adãpost ºi care duceau
încãpastorale în satele de peste Prut, binecuvântând, în secret, cu
câte o slujbã oamenii ai cãror preoþi fuseserã deportaþi ºi reuºind sã
treacã înapoi prin vaduri numai de noi ºtiute.

Aflatã chiar pe graniþã, episcopia Huºilor a facilitat, în primii
ani, asemenea legãturi spirituale, martiriul de mai târziu al episcopului
Grigorie venind ºi din acest motiv deoarece, încã din 1947, la ºedinþa
Adunãrii Deputaþilor din 13 august, deputatul comunist Al. PopescuCiorani vine în plen cu documente <<demascatoare>> a acþiunilor
antisovietice de la Huºi, pornite din îndemnul episcopului, îl declarã
pe acesta duºman al noului regim ºi exprimã cererea expresã ca
episcopul Grigorie Leu sã fie judecat pentru crima de a fi naþionalist
ºi a se opune sovietizãrii, cerând deferirea lui la Curtea Criminalã.
Episcopul Grigorie, în sarcina ºi calitatea sa pe care o avea în Sfântul
Sinod, de a conduce Secþia Misionarã, cuprinzând ºi parohiile
Ortodoxe ale românilor din emigraþie, coordona activitatea tuturor
bisericilor ºi mãnãstirilor ortodoxe ale diasporii române din
strãinãtate, pe care, în noile realitãþi istorice, guvernul Groza, la ordinal KGB-ului, plãnuia sã le treacã sub ascultarea Patriarhiei Ruse,
înfiinþatã de I. V. Stalin. La începutul lui iulie 1948, dupã o discuþie
ce a avut loc la Patriarhia BOR, unde a aflat despre ceea ce Moscova
punea la cale, Vlãdica Grigorie s-a dus direct la Medgidia pentru al înforma pe episcopul Chezarie de Tomis ºi a stabili ce mãsuri trebuie
luate. Cei doi arhierei au purces, apoi, la fraþii lor din Sinod, ce-i
aºteptau la Mãnãstirea din Techirghiol. Conducãtorii spirituali ai
miºcãrii de salvare naþionalã, autentica elitã a chiriarhilor Bisericii
Ortodoxe Române, pe care deþinutul Leu Vasile nu i-a
desconspirat torþionarilor, în pofida caznelor la care a fost supus, era
alcãtuitã, dupã cum rezultã dintr-un Raport ce se pãstreazã în Arhiva
Consiliului Naþional Român din Washington, din: „Gherontie Nicolau
fost la Constanþa, Grigorie Leu de la Huºi, Cosma Petrovici morþi - ºi
Antim Nica de la Galaþi, Partenie Ciopron, fost episcop al Armatei,
Eugen Laiu din Bucovina ºi Chesarie, fost la Constanþa, apoi, la
Galaþi, în viaþã încã” .Vlãdica Grigorie le-a relatat celor prezenþi faptul,
cã la cabinetul lui Emil Botnãraº, care a controlat multã vreme
Guvernul Groza, ca secretar general al Consiliului de Miniºtri, au
fost cerute ºi centralizate toate listele cu toate parohiile ºi mãnãstirile
româneºti din strãinãtate, precum ºi tabelele cu monahi ºi slujitori
români, de pe lângã alte lãcaºuri ortodoxe. Dupã o atentã clasificare
a lor, pesemne la Moscova sau de cãtre consilierii
sovietici, Petru Groza a transmis Sinodului ucazul de a se indica
acestor preoþi sã se supunã ierarhic episcopiilor ortodoxe ruse din
strãinãtate. ªi nu acelora independente, care-i reprezentau pe ruºii

albi, ci sã devinã sufragane ale acelor episcopii care þineau de
Patriarhia Moscovei, înfiinþatã de Stalin în 1943. Prin aceasta, orice
episcopie româneascã din strãinãtate urma sã se desfiinþeze.
Nu era nici greu pentru cã ierarhi nu prea rãmãseserã, iar mitropolitul
Visarion Puiu, fugit din þarã, din pricina condamnãrii la moarte, nu
avea putere de a-i aduna pe toþi în jurul sãu, fiind bolnav grav, întrun sanatoriu elveþian, unde i se cerea sã treacã la catolicism.
A ºadar, români ºi de limbã românã puteau rãmâne doar preoþii
simpli, cei care aveau contact direct cu enoriaºii din diasporã. Ierarhia
superioarã fiind asiguratã de moscoviþi, era limpede cã puterea
sovieticã, experimentatã în a-ºi infiltra oamenii în coloniile
emigranþilor, dorea sã punã mâna, în acest mod, ºi pe emigraþia din
þãrile pe care le cucerise, asigurându-se astfel cã va putea sã anihileze
reacþiile din Occident împotriva guvernelor promoscovite, pe care
le instalase în statele satelit. Dupã aservirea þãrii, se urmãrea ºi
aservirea diasporei sau, cel puþin, anihilarea reacþiilor ei prin acest
control asupra bisericilor naþionale în jurul cãrora, este ºtiut cã se
strânge diaspora. La întâlnirea avutã cu ºeful guvernului, Petru Groza,
vlãdica Grigorie demontase planul perfid bucatã cu bucatã ºi apelase
la simþãmintele de fiu de preot ale acestuia, de a nu lãsa sã se instaureze
o Sovrompatriarhie. Lucrul acesta s-a auzit. Nu se ºtie dacã de la
groza, sau de la cineva infiltrat în discuþiile grupului de ierahi
naþionaliºti. Pentru cã numirea lui Iustinian Marina, om al Partidului
Comunist, în fruntea Bisericii Româneºti, a fost fãcutã prin presiuni
în Sfântulu Sinod, din care s-a distanþat un grup de episcopi dreptcredincioºi rezistenþi, cum se preciza într-un document din
Arhiva Consiliului Naþional Român, din Washington.
In aceste adunãri clandestine de la Techirghiol, ei cãutau calea de
contracarare a expansiunii, fãrã limite, a imperialismului sovietic,
încercând menþinerea statutului Bisericii Naþionale Autocefale, cu
sprijinul solidaritãþii creºtine, ecumenice. Ei s-au hotãrât sã trimitã
un om al bisericii române dincolo de hotare, în Europa Occidentalã,
se preciza într-un raport al diasporei, ca sã lãmureascã lumea civilizatã
asupra suferinþelor credincioºilor români, fie ortodocºi, fie grecocatolici, ºi ca sã contribuie la restaurarea viitoare.

P rimind ecumenicele promisiuni de sprijin, ei l-au ales pentru
aceastã misiune, pe protoiereul militar Victor Leu, tânãr încã, fiu al
episcopului naþionalist Grigorie Leu, dupã cum raporta profesorul
Aurel Decei, reprezentantul Comitetului Naþional Român din
Istambul, preºedintelui Comitetului Naþional Român de la Washington. Ei au stabilit ca protopoul Vasilie Leu, deoarece îi murise soþia,
sã fie cãlugãrit, aºa cum o cer canoanele ortodoxiei, apoi, prin
intermediul relaþiilor lor externe, au sprijinit evadarea din lagãrul
socialist a acestuia, însãrcinându-l sã adune laolatã pe toþi
reprezentanþii Bisericii Ortodoxe Române din afara graniþelor þãrii,
cu sprijinul Consiliului Ecumenic (World Church Council) ºi sã-i
ajute pe nãpãstuiþii care colindau lumea înspãimântaþi de represiunea
invadatorilor asiatici. Planurile adevãratei elite a Bisericii Ortodoxe
Române, care urmãreau salvarea þãrii prin Biserica naþionalã, s-au
materializat prin toate acþiunile întreprinse de emisarul lor în Europa
Occidentalã, arhiepiscopul Victor Vasile Leu, sprijinit de Consiliului
Ecumenic, pe care le vom reconstitui cu ajutorul materialelor emise
de torþionarii Securitãþii, a acelora aflate în arhivele asociaþiilor
românilor din exil, acelora pãstrate de familie, a memoriei
participanþilor la evenimente ºi a martorilor oculari.
Prof. Paul Leu
Kenmore, Wa - SUA
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RESTITUIREA POEZIEI:
D. Ciurezu

Cununa soarelui

OANCÃ S-A NÃSCUT DIN
BURNIÞI, DIN PÃMÂNT
Oanc[ s-a n[scut din burni\i, din p[m`nt
Trup de piatr[, rod de v`nturi, joc de fiare;
S-a sp[lat cu r`nza z[rii peste ochi
+i =i-a pus z[bun pe umeri, vig de soare.
A crescut c-un mal de spate =i putere,
Lat c`t drumul, c`t loitra de la car;
}n m`nia lui de bra\e este-n stare
S[ r[jghine o p[dure de stejari.
Sufletu-i, ca unda-n iazuri, se rote=te
Peste lunci, peste z[voaie, prin livezi;
E argat la poart[-nalt[ a prim[verii
+i-mp[rat cu drept de moarte-ntre cirezi.
C`nd se-ndreapt[, lin, cu ciurda, c[tre padini
S[ se piard[ printre brani=ti =i coclauri,
Inima-i e numai chiot =i lumin[,
Iar privirea-i haiduceasc[, zbor de grauri.
.......................................................
III
C`nd coboar[ din par`nguri, c[tre padini
Cu cireada leg[nat[ =i s[tul[,
|ine b`ta str`ns[-n spate, =i-n spr`ncean[,
O \urcan[, fr`nt[-n dou[, de c[ciul[.
Pieptul gol, c[ma=a rupt[ =i murdar[,
C-un chimir b[tut ]n nituri la mijloc,
Str`nge-un snop de v`nturi aspre =i de ploi
+i-un cuptor de azim[ cald[ =i de foc.
A tr[it numai prin sihle =i pustii,
Doar cu iarba =i cireada care-o pa=te;
N-a r`vnit gr[mezi de aur, nici palate
+i nici ura dintre oameni n-o cunoa=te.
Luncile ]i sunt averea =i podoaba;
Cerul glug[ de seninuri =i iubire;
Pe p[m`nt ]=i pune capul c`nd adoarme
+i din stele-=i face-n pleoape coviltire.
IV
Doar cu c`inii mai vorbe=te c`teodat[,
C`nd s-adun[ de prin h[uri s[ se culce
+i c`nd noaptea-n bund[ neagr[ de dimie,
Trece-ncet, cu pas de lotru, prin r[scruce.

poem - fragmente

-Bine m[, Dud[u, pl[vane, unde-ai fost,
C[ nu te-am v[zut pe-aicea de la toac[?
Umbli-ntruna ca n[rodul pe h`rtoape
Parc-ai fi un c[\[landru, mort de joac[.
Dac[ da-n ciread[ lupul, ce f[ceam?
Cine l-apuca de chic[ s[-l jumoale?
M-ai l[sat cu Griva-n bra\e =i Abra=
+i-ai plecat la fete-n sat, s[ dai t`rcoale.
+i-apuc`ndu-i capu-n palme ]l desmeard[,
Iar Dud[u ]i linge m`na ru=inat:
-M[ s[ =tii... dac[ nu e=ti om de treab[
Eu pun b`ta pe cojocu-\i... =i te bat...
.........................................................................
VIII
+i-au s[rit peste ostre\e, zarz[ri albi
+i-au b[tut ]n geam la oameni vestitor;
-Haide Oanc[, strig[-\i c`inii, ia-\i cireada,
C-a trecut descul\[ ziua spre izvor.
-<Hai Dud[u, f[ drum nainte, c[tre padini,
C[ ne-a=teapt[ v`nturi grele =i jivini;
Baba - Dochia - stei de piatr[, =i-a l[sat
Mi\e albe =i cojoace-n m[r[cini.
Na Miercan, m`nca-te-ar lupii =i t[unii
Tu n-auzi cum cre=te iarba sus ]n prund;
Cum prin v[i de p`cle vine\i =i coclauri
Dihori albi de iarn[ moart[ se ascund.
H[is Duman, spre vadul z[rii =i-al luminii
C[ mi-e inima de sete, grunji de soare,
Parc-a= vrea s[ str`ng ]n bra\e, lumea toat[
+i s-o dau de-a berbeleacul pe ogoare>.
.................................................................................

MÃRIA E FATA AMIEZII
DE VARÃ
X
M[ria e fata amiezii de var[
Cu trupul pietros ca m[rul domnesc,
}n pulpele-i rumeni bujorii se bat

VÃ PREZENTÃM
FRAGMENTE
DINTR-O NOUÃ CARTE:
...Ei fãcuserã la Constanþa un cerc literar în jurul revistei
„Zãri albastre”, dar mentorul acesteia, profesorul Ioan
Micu, fusese arestat; Constant Tonegaru, Dimitrie Stelaru,
Pavel Chihaia, celebrul aviator Agarici (al cãrui nume
rima cu „sã vâneze bolºevici”)ºi Mircea Mãrcoi care luase
premiul naþional de poezie în 1942 sau 1943 pentru
balade ºi scrisori lirice trimise de pe frontul din Rusia, se
ascundeau ca muncitori zilieri fugiþi de sub urmãrirea
din Bucureºti; ziarul „Cuget liber” se transformase în
„Dobrogea nouã”, iar niºte propagandiste de la „Ajutorul
roºu” ajunseserã îndrumãtoarele minorilor setoºi de
literaturã cãrora, ca sã-i poatã mai bine controla, le-au
dat pentru cenaclu o mansardã unde ei mai ºi dormeau
ducându-ºi viaþa boemã. Acolo, povesteºte tatãl meu, a
oprit într-o noapte un ºir de basculante de la proaspãt
deschisul ºantier al Canalului ºi cineva a început sã batãn poartã întrebând: „Alo!...Aici e scriitorii?!”…Când li
s-a deschis, basculantele au început a intra câte una
rãsturnându-ºi în curte încãrcãtura. Iar când au venit zorii, elevii-scriitoraºi care
se pregãteau sã se ducã la liceu s-au trezit cu un deal de cãrþi basculate în toatã
curtea. Explicaþia a venit la apariþia „tovarãºelor” ce-i controlau: La Bucureºti

+i-n umeri arinii sv`cnind ]nfloresc.
}n iia ei alb[, plesnit[ de viea\[,
Cresc faguri de miere =i bulg[ri de maci
+i-n mersul ei t`n[r, ]i tremur[ s`nii,
Ca puii de mierl[ n[prui =i buimaci.
M[ria e fata crescut[-ntre brani=ti
Cu sboruri de presuri, cu jocuri de m`nze;
Privirea-i e verde ca cimbrul s[lbatec
+i fruntea-n[lbire-nsorit[ de p`nze.
Lumina o str`nge cu bra\e de soare
+i-o mu=c[ de umeri, de smeura gurii;
+i-a=a cum alearg[ s[rind speriat[
Pare sv`cnit[ din coapsa p[durii..
XII
C`nd trece prin ini=ti, cu cioporu-n v[i
T[ind diminea\a cu glesne de rou[,
Din p`nza luminii c`nt`nd =i-mplete=te
Marama ei cald[, sub\ire =i nou[.
+i sufletu-i proasp[t, ca r`ul de munte
Se joac[ pe ierburi, pe prunduri de flori;
S-aga\[ de trunchiuri, se leag[n[-n crengi
+i r`de-n dumbr[vi de cicori.
Alaiuri de fluturi ]i ies ]nainte
Cu nunta lor alb[ domneasc[;
L[custele-n glum[ ]i sar pe picioare
+i g`zele vin, ]n drum, s-o priveasc[.
}ntreg r[s[ritul ]i c`nt[ ]n trup
Cu p[s[ri, cu lunci, cu izvoare;
+i c`mpul de \arini, sc[ldat ]n lumini,

se tipãrise catalogul cãrþilor ce trebuiau epurate, adicã
scoase din biblioteci ºi arse sau date la topit, asta nu se
precizase încã ci, în ordinul trimis la fiecare judeþ, erau
menþionate doar anumite titluri - volumele Antoneºtilor,
Mein Kampf al lui Hitler, câteva cãrþi legionare, altele de
propagandã antibolºevicã ce trebuiau alese, împachetate
ºi trimise la centru. Dar catalogul cãrþilor epurate forma el
însuºi volume groase care, dacã socotim câte un rând
pentru titlul ºi autorul fiecãrei cãrþi, cuprindeau mii ºi mii
de lucrãri care trebuiau aruncate din toate bibliotecile
þãrii. ªi, cum fiecare cãmin cultural, din fiecare comunã,
avea câte o bibliotecã, tovarãºele au fost operative: N-au
mai stat sã ia titlu cu titlu, ci au trimis basculantele de la
Canal cu ordin pentru fiecare comunã, fiecare ºcoalã, ba
chiar ºi aºezãmintele culturale mai mari, sã rãstoarne-n
ele bibliotecile existente. Iar acum, tinerii aceia cu nebunii
literare n-aveau sã se mai ducã la liceu, le motiveazã ele
absenþele, ci rãmâneau acolo sã caute în muntele acela de
cãrþi volumele ce trebuiau împachetate ºi trimise. Restul?...
A fost chemat administratorul care a dat cheile de la un
beci disponibil ºi aveau sã fie aruncate acolo pânã la noi
ordine.
Indicaþia s-a executat, tovarãºele care se ocupau în felul acesta de cultura
judeþului au fost mulþumite, dar a rãmas beciul acela de mare tentaþie unde
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}n s`ngele-i t`n[r, sv`cne=te =i-nfloare.
XIII
De la Str`mba, mai la vale, c[tre m[guri,
Cioporul se risipe=te, p[sc`nd soare
+i M[ria st[-ngropat[ ]n bueze =i lumin[
L[s`nd g`ndul r[g[lie pe ponoare.
De pe =old z[velca-i cade ca p[staia
+i-=i lipe=te coapsa goal[ de p[m`nt;
}ntre armuri simte viea\a cum smunce=te
Ca frunzi=ul unei tufe, smuls de v`nt.
}=i strive=te s`nii ceteri ]ntre m`ini
+i-n chilimul ud, de troscot, ]i apas[;
Ar vroi s[ vie ursul din p[dure
S[-i m[n`nce ca pe-o coarn[, gura ars[.
+i cu n[ri de ciut[ =ue, tremur`nd,
}=i ]mbuib[ trupul cald cu prim[var[;
Tot p[m`ntul sue-n ierburi =i-nflore=te
Iar din carnea ei fierbinte, p[s[ri sboar[.
.................................................................................
CU NÃRI CALDE DE JIVINÃ
ªI DE SOARE
XV
Oanc[ st[ proptit ]n b`t[ =i prive=te
Cum s-alint[-n valuri c`mpul - prestelci verzi,
Cum o =oav[ lin rote=te peste padini
+i p[durea cum se-ntinde spre cirezi.
Ochii lui, p`ndari de c`mpuri =i muncele
Pl[m[di\i ]n funduri negre de p[duri,
Aprind gene-ntunecate =i ocoluri
De furtuni desl[n\uite =i lupi suri.
St[ a=a, cum st[ gorunu-n piept de mal
P`ndind veacuri de lumin[ =i de ploi;
Must amar de trunchiuri tari ]i sue-n umeri
+i tot sufletu-i miroase a z[voi.
Ar vroi s[ dea un chiot p`n la cer
S[ s-aud[ peste tot c[-i prim[var[;
C[ s-a spart obodul iernii, drept ]n dou[
+i cireada bucuriei, pa=te-afar[.
................................................................................
XVIII
+i pornind cu turma-n leag[n spre p`r`u
L[l[ind un c`ntec oarz[n de v[car,
A z[rit-o pe M[ria-ntre bueze
Desc`nt`nd un lujer t`n[r de nufar.

- <M[i Mario, \ine-\i cintezile-n iie
C-au venit la mine-n padini, la cirezi
+i mi-au ciugulit din palm[, =i-au c`ntat
Despre-o fat[-mbobocit[-ntre amiezi.
De-or veni =i m`ine iar[ ca s[-mi c`nte
Am s[ fac ]n suflet tori=ti s[ le prind,
C[ m[-ndeamn[-un g`nd z[natec c[tre tine
C`nd te-aud trec`nd prin lunc[ h[ulind>
...........................................................................

CÂND MIROS DE UNDÃ
DULCE CÂND AMAR
XXIII
De trei zile bate-n inima M[riei
Ghionoae de lumin[ =i de g`nd;
C`nd tresare speriat[ ca o frunz[,
C`nd se uit[ peste lanuri tremur`nd.
}i ard bra\ele =i s`nii - jeregai
+i pe coapse-i curge spuz[ din t[rii;
Pare toat[-un grunj de fl[c[ri asv`rlit
Peste c`mpul r[v[=it de cioc`rlii.
Cioporul, mai mult alearg[ dec`t pa=te
C`nd pe cline, c`nd pe v[i, c`nd pe tarlale;
Abia sue diminea\a pe colnice
C[ o ia de-a rotogolul c[tre vale.
Ar vroi s[-=i v`re trupul ]n p[m`nt
Ca-n r[coarea lui de ploi s[-l potoleasc[,
S[ n-aud[ cum prin ramuri arde c`ntec
+i fr[garii prin dumbrav[ prind s[ creasc[.
XXIV
Ajung`nd cu turma-n goan[ la p`r`u
Smulse straele de fl[c[ri de pe ea+i sbucnit[ ca o
=tim[ de lumin[
S-arunc[ ]n apa-ad`nc[ ce rotea.
A pornit a=a ]not, ]n susul apei
Ca o mrean[ de argint ce se r[sfa\[;
}nota s[-=i osteneasc[ trupu-ncins
+i s-o bat[ valul rece drept ]n fa\[.
Se-ndoia sub unda crea\[ =i sticloas[
Printre scorburi de lumin[ =i r[coare;
C`nd pierea ca o sv`rlug[ ]n ad`ncuri,
C`nd \[=nea pe sforul apei drept ]n soare.
+i-a-notat a=a ]ntr-una-n apa ad`nc[
P`n[ i-a trecut prin coapse frig de sar[
+i-a sim\it cum de pe maluri, ca o vidr[,
Umbra luncii se t`r[=te =i coboar[.
XXV
+i pornind cu turma-n grab[ c[tre sat

- Gene lungi de noapte-ad`nc[ se sb[teau
Peste ochi, ca dou[ aripi de r[gace+i tot trupul ei
de muguri, ]l sim\ea
Cum de soare =i de sv`cnet se desface.
VÃ PREZENTÃM FRAGMENTE DINTR-O CARTE:
bãieþii au tras un fir pentru bec ºi ºi-au petrecut zile ºi nopþi tolãniþi pe cãrþi ºi
citind, care mai pe alese, care la întâmplare. Beciul cu cãrþi devenea o atracþie
ºi, pentru ca sã nu se ajungã la vreo belea dispãrând (ºi, mai ales, apãrând în altã
parte) ceva, s-au stabilit discret niºte ore ºi s-au pus douã lacãte, cheia unuia
fiind la Dimitrie Stelaru, iar a celuilalt la tatãl meu, pentru ca amândoi sã deschidã
ºi amândoi sã ºtie numai oamenii de încredere din cenaclu, care intrau acolo. În
rest, paza era o plãcere pentru cã puteai citi ºi dormi pe cãrþi zile ºi nopþi.
La o vreme, povesteºte tatãl meu - cum întotdeauna când avea ceva bani, în
drum spre liceul unde bãieþii aveau cursuri dupã amiaza, clãdirea lor fiind
ocupatã de comandamentul ruºilor, se oprea la taraba anticarului de lângã vechea
geamie - începe sã gãseascã la acela volume mai interesante, cãrþi mai rare,
ediþii la care oamenii nu prea renunþã. ªi, pe mãsura buzunarului, cumpãrã
dintre acestea. O datã, de douã ori, iar când dã de un exemplar cu totul deosebit,
pentru care ar fi trebuit sã facã rost de bani, îl întreabã pe anticar dacã i-l poate
reþine, sau poate vorbi cu proprietarul în acest sens. Iar acela îi spune discret cã
va încerca, dar nu crede, pentru cã e vorba de un poet nevoiaº care-i aduce de
câtãva vreme cãrþi, dar îi cere banii repede. Atunci tata ºi-a pipãit cheia pe care
o avea în buzunar imaginându-ºi-l clar pe Stelaru, cu modul sãu misterios scoþând
cãrþile de sub pardesiul trenþuit pe care il descrisese ºi Lovinescu, aºezându-le
sub taraba anticarului ºi ºuierându-i cu gândul la cinzeaca pe care ºi-o dorea:
„Dã banii, dã banii!”… În amintirile lor din tinereþe, Stelaru apare ca un haotic
geniu bun ºi rãu, în acelaºi timp, el fiind veºnicul boem care, în ciuda vîrstei
diferite, nu se sfia sã-i tapeze pe puºti ºi sã bea de la oricine. Cât despre forþarea
lacãtului a cãrui cheie era la tatãl meu, a recunoscut cu francheþe, chiar dânduºi importanþã ºi chiar exagerând în materie de lecturã: „Sunt cãrþi pe care le-am
fumat de multã vreme, d-aia mi-am permis sã le vând. Nu te teme cã fac scandal

Prin amurgul str`ns ]n ochiuri =i h`rtoape,
Mai sim\ea ]n trupui proasp[t cum se sbat
V`ltori mari =i repezi=uri reci de ape.
Mirosea a iarb[ ud[ =i-a p[m`nt,
Curpeni tineri, rup\i de pietre =i =uvoae;
Mai sim\ea cum chinga apoi o cuprinde
+i grumazul lin pe armuri =i-l ]ndoae.
}ntre umeri sim\ea valul cum se sparge
Jocul lui cum se desface pe =ertea\[;
Cum o g`dil[ pe coaste =i pe =olduri
+i cum =erpue pe pulpe-n glum[ crea\[.
Parc-ar fi sdrobit cu trupul foi de brustur
+i v`rf[ri de ism[ verde =i l[star,
C[ sim\ea ]n mersu-i sprinten cum se-nal\[,
C`nd miros de und[ dulce, c`nd amar.

AMÂNDOI LEGAÞI ÎN
BRAÞE CA-N VERIGI

XXVIII
A p`ndit ]n brani=ti Oanc[ zile-ntregi
L`ng[ tori=tile-ascunse-ntre r[zoare;
A tot prins mereu la cintezi r[t[cite
+i-a f[cut din g`nduri cuib la fiecare.

A-nv[\at s[ schimbe c`ntul dup[ ele
C`nd ca picurul de ploae, c`nd ca v`ntul,
C`nd ca unduirea lin[ de gr`u verde
Ce se-ndoae ca s[ m`ng`ie p[m`ntul.
+i-a crescut pe vran[-n fluer lev[n\ic[
+i dogoare grea =i dulce de sulfin[;
A str`ns fream[t de p[dure-nnegurat[
+i ogoae rotitoare de lumin[.
C`nd ]ncepe lin s[ c`nte prin colnice
Suind dealul c[tre m[guri, plin de rou[
Vin dumbr[vile de p[s[ri s[-l asculte
+i M[ria st[ n[uc[, rupt[-n dou[.
XXIX
}ntr-o zi-ntorc`nd cireada de la r`u
A z[rit-o pe M[ria-ntre colnice,
C[uta prin tufa deas[ de l[stari
Un cuib nou, f[cut ]n foi de-o pitulice.
}i rupseser[ l[starii iia toat[
+i pe umeri se b[tuser[ gl[dici;
M`inile vr[jite-n lun[, p`n la coate,
Erau ghiare s`ngerate =i arnici.
Se f[cuse val de fl[c[ri c[ut`nd
+i-o mu=caser[ cornecii de picioare,
Iar deasupra pitulicea ciripea
De credeai c[ vine uliul s-o omoare.

cucoanele alea de la propagandã. Nu sunt cãrþi epurate ca sã le remarce cineva.
Sunt din alea admise, dar ele nu le-au mai controlat fiindcã au încãrcat
bibliotecile la grãmadã. Uite, îþi promit cã nu mai fac; iar restul de bani pe carei mai am de luat de la anticar îi bem împreunã”… „Cred ºi eu cã-i bem împreunã
- a rãspuns tata -de vreme ce-s banii mei, daþi de mine anticarului!”…
Mai avem ºi astãzi, în bibliotecã, vreo câteva volume plãtite de tatãl meu
anticarului, în vreme ce fuseserã sustrase de sub propria sa cheie. Au numere de
inventar ale biblitecilor din toatã Dobrogea, pe care propagandistele alea inculte ºi dictatoriale ce dominau cultura oamenilor muncii le-au rãsturnat în
basculantele ce cãrau pãmântul sãpat de autorii lor închiºi la Canal. Pe lângã
gestul propagandistelor ºi al ºefilor lor care ordonaserã aºa ceva, gãinãria lui
Stelaru rãmâne un simplu amuzament.
Peste ani de zile, când s-a întors din China în care revoluþia culturalã a lui
Mao distrugea toate valorile condamnate a nu fi proletare, tata l-a cãutat pe
Stelaru, l-a invitat la noi ca sã-i dea sã guste votca de orez ºi i-a povestit
indignat cum, din pelicula unor filme celebre - aruncate de teroriºtii revoluþiei
din cea mai bogatã arhivã de filme, care avea copii rare, pentru cã în alte þãri
copy-rightul obliga sã fie arse dupã un numãr de ani, dar chinezii le pãstraserã
- derbedeii inconºtienþi de pe stradã rupeau bucãþi legându-le perforaþiile ca sã
foloseascã strãlucirea celuloidului pentru a face rame portretelor lui Mao. „Pãi
vezi, a spus atunci Stelaru cu umor - eu am fãcut un gest de culturã furându-þi
cãrþile de sub nas!” Fusese mentorul lor, Stelaru, în toate cele mai viciate
apucãturi ale boemei, în micile pungãºii la care-l fãcea sã se preteze sãrãcia, dar
ºi-n menþinerea unui climat poetic aºa cum criticii literari ai partidului urmãreau
sã distrugã, ca ºi-n transmiterea, dacã nu doctã, oricum ca talent molipsitor, a
stãrii interioare de poezie de mare calitate, indiferent cã vine din meºteºug sau
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+i cum sta ]ngenunchiat[-ntre l[stari
C[t`nd cuibul pitulicii printre frunze,
A s[rit din tufe Oanc[, pe la spate
+i-a mu=cat-o ca o fiar[, drept de buze.
XXX
Ea cu gura-ns`ngerat[ ca gorgana
Se sb[tea cuprins[-n bra\e ca-n obezi,
}l lovea cu pumnii-n fa\[ de m`nie
+i-l mu=ca \`=nind venin din ochi-i verzi.
Tremura ca varga toat[, speriat[
+i sv`cnea ca o lupoaic[ prins[-n fiare;
Ar fi vrut s[-i scoat[ ochii din orbite
+i s[-nfig[-ad`nc ]n trupu-i, mii de ghiare.
El r`dea cu gura plin[ de lumin[
+i-o str`ngea mai cu putere de mijloc;
O sim\ea cum se tope=te de c[ldur[
+i cum s`nii de str`nsoare ]i iau foc.
+i-am`ndoi lega\i de bra\e ca-n verigi
S-au b[tut, ca dou[ fiare, sco=i din fire;
El o s[ruta s[lbatec =i-o str`ngea
Ea-l mu=ca, lovind cu pumnii ]n ne=tire.
XXXI
S-a sb[tut a=a M[ria p`n[ c`nd
Toropit[ de str`nsore s-a dat prins[,
Cu mijlocul fr`nt ]n dou[ ca o nalb[
+i cu gura rod de s`nge-ntredeschis[.
A c[zut polog ]n bra\e, mai mult moart[,
Cu suflarea-ntret[iat[ =i greoae;
Se f[cuse ghem la s`nu-i tremur`nd
+i sc`ncea ca o jivin[ prins[-n ploae.
Se-n[l\a prin trupu-i ruga rotocol
Ca o vi\[ de lumin[-n tremur cald,
Iar din ochii mari de ghiocuri stau s[ cad[
Dou[ boabe ]mpietrite de smarald.
-<Nu \i-am spus Mario neic[, c-o s[-\i prind
Toate cintezile-n vale la izvoare,
+i-o s[ fac din ele hor[ pentru suflet
+i cuib cald de-ndr[gostiri la fiecare>.
XXXII
+i-a trecut un nor de var[ peste ei,
-Uger greu de umbr[ deas[ =i de ploae;
A v[rsat g[le\i de viea\[ peste c`mpuri
+i gr[mezi de pietre rare prin z[voae.
I-a udat, ca pe =op`rle, p`n la piele
+i i-a str`ns, polog de iarb[, pe p[m`nt;
Sim\eau rodul cum sv`cne=te ]n ad`ncuri
+i se-nal\[, plin de fream[t, trunchi ]n v`nt.

C`nd tr[snea, se luau ]n bra\e cu putere
+i M[ria-=i pitea capul l`ng[ piept;
El r`dea, privind p[durea cum se sbate
+i cum tr`mba grea de ploae cade drept...
+i-au r[mas acolo-n c`mpuri cu stejarii
+i cireada risipit[ peste v[i;
P`n s-a-ntins peste p[dure Curcubeul
+i-au \`=nit, de peste dealuri, p[l[l[i.
XXXIII
S-a b[tut potec[ nou[ prin colnice
N[v[dit[ =i aleas[-n fir de soare,
Cu br`ndu=e de chindie prinse-n =olduri
+i bujori de v`lnic ro=u la chetoare.
Din huceagul plin de p[nuri =i beteal[
A scos capul balaoaiche= un taraf:
-<Da\i-i drumul baragladini, c[ci c-un pumn
Toate naiurile nop\ii le fac praf>.
XXXIV
+i-a pornit un c`ntec dulce =i s[lbatec,
Ca un fulg de p[p[die smuls de v`nt;
C`nd s[lta cu ruga-n aripi c[tre cer,
C`nd c[dea robit de patimi spre p[m`nt.
Apoi iar s-a prins de ramuri, fir de-argint,
+i cercei de acioae peste lunci,
Ca din nou din matca-i dulce s[ tresar[
}ntr-un joc de boabe albe =i ierunci...
+i-a crescut prin noaptea-nalt[ =i albastr[
Ca o nunt[ de luceferi peste c[i;
A-mpletit o leas[ alb[ peste creste
+i n[vod de iederi grele peste v[i.
................................................................................

DUCEA FATA RÃDÃCINÃ DE
NÃVALNIC
XXXV
Au venit morari din lun[ =i din stele
Purt`nd ghebe lungi de pulberi peste spete
+i al[turi mor[ri\e, cu m`ini albe
+i cu trupuri, v`rf de trestii unduiete
De prin lunci legate-n stelbe s-au gr[bit
Fete-nvoalte, ca mireasma de u=oare,
Ca s[ \ese zestre nou[ de mireas[
+i chilimuri de lumin[ =i de soare.
Au venit de peste dealuri =i bungete
To\i p`ndarii de colnice =i de z[ri
+i-n r[dvane aurite, de scoici albe,
Au venit un c`rd de rude, de pe m[ri.

din dicteu aºa cã, în plin proletcultism, în plinã dictaturã culturnicã de ploconire
în faþa prostioarelor scrise în stil vetust de staliniºtii ruºi, ei au continuat a trãi
o romanticã boemã comunicându-ºi lecturi de mare calitate din literatura
universalã, iar câþiva dintre cei mai vârstnici, pe lângã libertinajul condamnat
de oficalitate, le-au transmis ºi suflul literaturii româneºti cu adevãrat moderne
ºi europene, aºa cum ajunsese în preajma celui de al doilea rãzboi mondial.
Fugãrit pe atunci din Bucureºti, ca ºi Tonegaru, tocmai de confraþi care le
invidiau talentul, dar care ascultau servil de aparatcicii ce voiau sã rusifice
literatura, Dimitrie Stelaru fusese vedeta literarã a anilor 1942 - 1943, celebru
atât pentru culmea vagabondajului boem pe care o atinsese, cât ºi pentru douã
volume de versuri de mare valoare , primit cu dragoste în saloanele literare ºi de
Rosetti la Fundaþiile Regale, rãsfãþat de revistele vremii care se minunau de
unde atâta rafinament ºi modernitate literarã la un om despre a cãrui ºcolire nu
se ºtia absolut nimic, capabil (ca ºi Tonegaru a cãrui poezie chiar cultiva
exotismul) sã-þi spunã fantastice poveºti de voiaje intercontinentale când el
cãlãtorise doar pe paginile atlasului ferfeniþit cu care dormea sub cap.
Era o figurã rarã ºi purta în nespãlarea lui un grãunte de aur cãruia i se simþea
strãlucirea, cum iarãºi precizez cã afirmã tatãl meu, iar o literatã la modã prin
cafeneaua bucureºteanã, fãrã sã renunþe la aspiraþiile ei care se realizau prin
cultivarea corifeilor literari, n-a vrut nici sã piardã ºansa de a se înrudi cu geniul
lui de mare viitor ºi i-a propus sã-l însoare cu sora ei, care avea o zestre frumuºicã,
fiind fatã de serioºi negustori sibieni. Stelaru n-a dat deloc înapoi fiind vorba
de zestre ºi a acceptat un drum la Sibiu, ca ºi costumul de haine de care colega
sa i-a fãcut rost din garderoba mai uzatã a unuia dintre maeºtrii pe care-i frecventa
rãsfãþându-se.
În acelaºi timp, tânãra scriitoare a telefonat la Sibiu avertizându-ºi familia cã
vine cu un geniu pentru odrasla mai nerealizatã ºi atenþionându-i cã geniile au

+i-a pornit peste ]ntinderi ram[t viu
Purt`nd zvon de bucurie peste tot;
Suna iarba de sandale =i de rou[
+i veneau din c`mp copacii cot la cot.
................................................................................

NUNTA MARE-A
PRIMÃVERII ªI-A IUBIRII
XLI
...Din l[stari au prins s[ vie ]ntr-un suflet
Cu-al[ute de m[tase, p[s[ri mii
+i-au venit s[ dea o m`n[ cumetriei
Cinci tarafuri de mari me=teri de pe Jii.
Acolo-n ocolul verde de p[dure
}ntre cer =i-ntre p[m`nt se preg[tea,
Nunta mare-a prim[verii =i-a iubirii
C`nd p[m`ntul supt ]n ramuri, flori cre=tea.
XLII
Sub boltirea de lumin[ =i de frunze
S-a ]ncins un cerc de hor[ leg[nat[,
Numai Crai, ca miezul zilei =i Cr[iese
Prin=i de m`n[, ca-mp[ra\ii, ochii-=i cat[...
LI
+i-a suit ]n v`rf de dealuri toat[ gloata
Ca o pulbere de stele =i de larm[;
+i-a pornit ]n patru v`nturi zvon de seceri
Printre \[ri de gr`ne coapte =i aram[.
.................................................................................
LVI
Singur[ p[durea-n dealuri st[ de paz[
Cu podoaba de lumin[ la picioare;
C`nd se sbate v`ntu-n ramuri, parc[ simte
R[d[cini de ploae cald[ =i de soare.
}n obraji o bate sficul =i-o p[trunde
+i v`ltori de frunze moarte o colind[,
Dar ce-i pas[, c`nd puterea ei de viea\[
Ca =i flac[ra din cremeni, st[-ntr-o ghind[.
Ce-i o var[ de avere pentru ea?
Sau podoaba de lumin[ =i iubire?
Toate sunt un joc de volburi =i n[luci
Din a vie\ii ne-ncetat[ pr[v[lire.
Tot ce piere este-n viea\a care vine...
Tot ce r`de este-n moartea care cre=te...
+i cum st[ p[durea-n v`nturi =i viseaz[
Prinde-un fulg de nea-ntre gene... =i z`mbe=te.

VÃ PREZENTÃM FRAGMENTE DINTR-O CARTE:
nebunii ºi mofturi care trebuie înþelese, aºa cã sã nu se poarte rigid, burghez ºi
conformist ca-n lumea lor de negustori, sã nu vorbeascã despre bani, vânzãri ºi
cumpãrãri ci sã-l punã sã recite, sã cânte, sã facã ce vrea el ca sã se simtã bine ºi
sã accepte cãsãtoria.
ªi au ajuns la Sibiu într-o dimineaþã de duminicã, au fost duºi cu birja la casa
negustoreascã arãtându-i-se în trecere prãvãlia care avea obloanele trase, dar se
vedea a fi o proprietate mare pentru cã au intrat în grãdinã tocmai prin strada
cealaltã, iar famelicul Stelaru a fost aºezat la masa cu dantele („tishleifere” zice
tata ca sã fie în ton cu clasicismul german al Sibiului). Au cinstit (pesemne un
„schnaps”, ca sã fiu ºi eu în ton), apoi, poate, ne gãsind prea multe cuvinte de
comunicare, încã unul sau douã, Stelaru a înfulecat ceva, a bãut zdravãn, dar a
avut grijã sã laude, cercetând chiar cu multã atenþie, lanþul gros de aur al ceasului
de la vesta viitorului socru. Au mai bãut un rând, au servit supa, au desfãcut
vinul, au trecut la sarmale ºi fripturã iar comunicarea dintre viitorii socru ºi
ginere a devenit tot mai încântatã ºi mai prieteneascã, pânã când bãtrânul
negustor i-a tras o palmã bucuroasã pe spinare ca ºi cum i-ar fi spus „aºa te
vreau!” ºi ºi-a râs de fata scriitoare care nu cunoaºte la oameni: „Ce ziceai tu cãi un poet cu capu-n nori?!... Ãsta-i om serios! Ãsta pricepe cum se face banu;
iese un negustor a-ntâia din el!”… Pentru cã, Stelaru, cu ochii la lanþ, la ceas, la
tacâmuri, la veselã, la mobilã, s-a gândit cã n-ar fi rãu sã afle ºi de restul zestrei
ºi a deschis el discuþia despre prãvãlie tocmai în momentul în care negustorul ar
fi simþit nevoia sã vorbeascã mai lejer, în limbajul lui, despre afacerile prospere
pe care le are. Apoi l-a ascultat ºi chiar l-a incitat cu întrebãri despre cifra de
afaceri, despre depozite, despre furnizori, cumpãrãtori ºi cine mai ºtie ce alte
inspirate provocãri întru declanºarea laudelor unui om cu stare. Aºa cã viitorul
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VÃ PREZENTÃM FRAGMENTE DINTR-O NOUÃ CARTE:
socru a mai umplut o datã paharele ºi a decis: „Cu toate cã e duminicã ºi-i
închisã, intrãm pe-aici, prin curte, prin spate, ca sã vezi frumuseþe de prãvãlie”!
Femeile se retrãseserã sã-ºi depene bucuria cu piatra din casã, fãcând cafeaua;
Stelaru, în reflexele sale de cãmilã care n-are prânz în fiecare zi, a mai înfulecat
ceva deºertând pe pâlnia gâtului cât putea mai mult; socrul bucuros trãsese
zãvoarele din spate ºi, venind prin îngrijita grãdinã ardeleneascã, îºi mai puse
ºi el un pahar ºi bãurã zdravãn. Apoi îl luã la braþ pe firavul poet ce începuse sã
se clatine, traversarã aleea care lega casa de prãvãlie prin curtea ce se-ntindea
între cele douã strãzi ºi, poftindu-l sã intre, lãsã uºa deschisã ca sã pãtrundã
ceva luminã în magazinul cu obloane trase.
Norocul lui Stelaru cu acestã uºã deschisã. Pentru cã, bâjbîind în întunericul
imensei prãvãlii s-a-mpiedicat, a cãzut într-un sicriu ºi a vãzut deasupra atârnând
doar cruci, lumânãri, îngeraºi, coroane ºi candele, trãidu-ºi pentru o clipã propria înmormântare. Dar ºi cu viitorul socru aplecat deasupra cosciugului de
parcã l-ar fi plâns, ºi nu cã s-ar fi chinuit sã-l ajute sã se ridice. Odatã ridicat în
întunericul plin de sicrie, capace, giulgiuri ºi cruci rar strãluminate de gãurile
din obloane, Stelaru a dat un rãcnet nebun, a þâºnit pe uºa prin care venea
lumina, a rupt-o la fugã pe alee, pe poartã, pe strãzile Sibiului, pe peroanele
gãrii ºi Dumnezeu mai ºtie pe unde. Pentru cã, deabia dupã câteva zile, flãmând
ºi însetat, a apãrut mototolit ºi rufos, de parcã n-ar mai fi purtat tot acel costum
procurat din garderoba cam uzatã a unuia dintre maeºtrii vremii, cerându-i lui
Nicolau, patronul de la Cafe de la Paix ce funcþiona vizavi de Capºa, sã-i dea
ceva pe datorie... Ca ºi cum înainte ar fi fost un foarte bun platnic!... Dar atunci,
în incongruenþa vorbirii sale mereu ºoptite ºi cu privirile ascunse perfid-ruºinat,
pomenea ceva de-o zestre, de niºte lanþuri de aur, de un banchet gargantuelic cu
supã caldã, sarmale mari, ardeleneºti, fripturi grase ºi multã, multã bãuturã, dar
ºi de un ritual satanist printre sicrie, urne, coroane funerare ºi giulgiuri în care
slujea ca vrãjitoare o colegã scriitoare ce se lãudase cu negustoria familiei ei,
fãrã sã-i spunã cã era vorba de un magazin de pompe funebre.
Când i s-a adus ºvarþul dãruit de patron (ca o cafea din surogat de cicoare consumaþia care, fiind cea mai ieftinã, era specificã poeþilor în cafenelele
boemei), Stelaru s-a aºezat acolo unde nu mai merita faþã de masã ºi a scris pe
hârtia ce-o înlocuia, ca la bodegile de cartier: „Pânã când, Dimitrie Stelaru,
pãnã când/ Înger vagabond ºi flãmând?!”...
Acesta era Stelaru cel faimos de odinioarã, ajuns în Babilonul de la Canalul
Dunãre-Marea Neagrã nu chiar ca cei bãgaþi în lagãr, cum au fost ºi bunicul meu
ºi tatãl meu ºi unchii lui mai târziu, ci, ca mulþi aventurieri care se dãdeau mari
specialiºti sau mulþi dintre cei rãmaºi fãrã slujbe sau fugãriþi de guvernare, care
voiau sã-ºi piardã urma în „romantismul revoluþionar” al sisificei construcþii.
ªi aºa s-au legat, el ºi ceilalþi din generaþia care apucase sã facã strãlucitoare
literaturã bine modernizatã la nivel european, cu junii liceeni daþi în vânt dupã
scriitorime, care-i citiserã, iar acum aveau ocazia sã-nveþe de la ei ºi bune ºi rele
”!...ªi tot acolo, bine-nþeles, ºi-a început inþierea boemã în bombele portului,
unde discuþiile lor literare aveau parcã mai mult farmec în exotismul mediului
marinãresc, în fauna tarasconezã a povestitorilor mincinoºi de aventuri marine,
în cântecele aduse într-adevãr din toatã lumea dar cântate de artiºtii pauzelor
de cinematograf, de amãrâþii instrumentiºti sau amãrãºtencele diseuse ale
tavernelor, din care puteau face saltul spre teatru cine ºtie ce vedete, sau unde
puteau decade altele care nu mai meritau scena.
Un astfel de ºlagãr (tata are în memorie o bogatã asemenea colecþie din care
alege uneori, cum am vãzut ºi mai sus, „ilustraþia muzicalã” a modului cum îºi
fantazeazã amintirile) era pe vremea aceea „Tangolita” - ritmatã ºi sacadatã
piesã în stilul serios care este strãmoºul lui „latino” de astãzi: „Bãrbaþii-mi
spun La Bella Tangolita,/ Eu sunt ispita/ Din Santa Fe!”... O cânta o creolã
autohtonã cu voce de tutun, rãmasã dintr-un turneu care bãtuse Ploieºtii, Buzãul,
Galaþii ºi Brãila, împreunã cu un muchachos la fel de brunet care þinea ritmul de
tango la chitarã ºi-i dãdea replica în ton subþire, supratenor, de scapet cultivat
de lamentourile þigãneºti („foaie verde solz de peºte”) care-au eºuat astãzi în
manele. Ea cânta grav, mângâinduºi sânii, iar el o completa admirativ: „ Cu toþi
îi spun La Bella Tangolita,/ Ea e ispita/Din Santa Fe!/ Bãrbaþii o doresc pe
Tangolita,/ Cã ea-i ispita/ Din Santa Fe”... Pentru ca, apoi, sã intre în duet, ea
despre ea la persoana întâi, el tot despre ea la persoana a doua: „În ochii mei
citeºti amor ºi urã” („În ochii ei citeºti amor ºi urã”).../ „Sãrutul meu promite
aventurã! („Sãrutul ei promite aventurã”)... Iar el sã conchidã cãtre o altã
femeie din local, lãsându-se dublat de vocea ei dominantã: „Tu nu ºtii sã sãruþi
ca Tangolita!/ Ea e ispita” („Eu sunt ispita”)/ „Din Santa Fe” („Din Santa
Feee”)!...
Era delir cu fluierãturi ºi aplauze, cuplul primea bãuturã ieftinã dar alune ºi
þigãri bune, furate de la ajutorul american pentru Polonia care, nefiind rezolvatã
încã problema Danzigului, se descãrca la Constanþa ºi era transportat cu trenuri
din ale cãror vagoane, pânã la graniþã dispãrea jumãtate, pentru cã aici era
ocupaþia ruseascã, nu ajutor occidental. Dar ei petreceau de minune ºi, câte-un
nostalgic marinar rãmas hamal de port, ca sã se dea mare, oferea galant o floare
creolei de Slobozia declarându-i cã, în glasul ei, melodia suna mai bine decât la
originea tangourilor lumii, adicã la Mar del Plata, Tampico, Maracaibo, La
Plata sau Pernambuco unde, se lãuda el, auzise „Tangolita” în versiune originalã.
ªi, aºa cum se întâmplã cu ºlagãrele, „Tangolita” a marcat acel sezon al
începuturilor de boemã juvenilã ale grupului din care fãcea parte tatãl meu cu

colegii sãi Dionisie ªincan, Corneliu Armaºu, Constantin Viºan ºi alþii mai
mari, ajunºi în teatru, operã, gazetãrie, sau pierduþi pe drum.
Când, dupã ani ºi ani, publicând romanul despre Dracula, tatãl meu a primit
o invitaþie în America pentru niºte conferinþe pe acestã temã, în periplul care i sa propus a insistat sã se prevadã neapãrat ºi Santa Fe, cândva spaþiu de
resãlbãticire a calului, rãspântie de referinþã a incursiunilor ºi retragerilor
conchistadore hispanice, localitate cu vestigii de triburi indiene alungate spre
Americile din sud ºi de garnizoane rãmase de la Maximilian al Mexicului ca
locuri de petrecere prin transformarea chitarei în banjo sau alte cutii de rezonanþã
mai pitoreºti, ca ºi a cactuºilor în alcool pentru aprovizionare cu Tequila a celor
ce înfruntau trecerea prin Munþii Stâncoºi sau drumul spre Colorado. Acea
cântatã Santa Fe, celebrã astãzi ca arhitecturã autohtonã indoamericanã, loc de
trai tradiþional antiamericano-zgârienorist, cu zumzet de instrumete de coarde
ºi dictaturã arhitectonico-ambientalã pentru pãstrarea mediului neînrâurit mai
mult decât de Columb ºi Vespuci ºi, astfel, devenind colonie pentru mulþi oameni
de artã. De acolo s-a întors cu urmãtoarea poveste:
Le-a mãrturisit gazdelor cã el nu venise la Santa Fe pentru toate cele de mai
sus, despre care abia atunci afla, ci doar ca sã vadã locul celebrei Tangolita ºi sãi asculte tangoul acolo, la mama lui. Gazdele au fost drãguþe faþã de tangoul pe
care, demonstrativ, el îl fredona doar cu trãire, dar fãrã ureche muzicalã ºi l-au
dus la un restaurant autohton unde doisprezece chitariºti ciupind corzile unor
instrumente cu tot felul de gâturi cântau peste douã sute de cântece din zonã,
dar auzeau pentru prima datã de Tangolita. Dezolaþi, au pãrãsit localul, gãsind
altul cu orhestrã de douãzeciºipatru de instrumentiºti ciupind corzile pe mult
mai multe ciudate forme ale cutiilor de rezonanþã ºi având în repertoriu peste
cinci sute de melodii latino dar, cetegoric lucru, de Tangolita nu auziserã ºi nici
nu cunoºteau ceva. Atunci, gazdele au lucrat pe internet cu companiile de
turism ºi ghizii voluntari de culturi tradiþionale americane ºi au aflat cã, într-o
rezervaþie unde avea loc sãrbãtoarea amer-indiano-latino-catolicã la care se
efectuau concomitent patruzeci de cununii cu o singurã nuntã imensã, e alcãtuitã
o orhestrã formatã pe mãsurã din zeci de formaþii cu instrumentele lor care mai
de care de coarde mai adevãrate. Au telefonat organizatorilor, au spus cã e vorba
de un oaspete strãin ºi straniu care, pe deasupra, în dupãamiaza respectivã le
þinuse ºi o conferinþã ce-l dovedea mare specialist în toate drãcoveniile lui
Dracula iar, când au ajuns acolo, o sutã douãzeci de chitariºti cu instrumentele
lor pe cât de bine acordate între ele, pe atât mai deosebite ca formã ºi ca sunet,
i-au întâmpinat cu un potpuriu din toate tangourile care s-au compus pe lumea
aceasta, i-au asigurat cã, fie împreunã, fie unul sau altul, cunosc toate celelate
ºlagãre ºi dansuri latinoamericane cu putinþã, dar Tangolita nu se afla în
repertoriul niciunuia dintre ei. Gentili, s-au oferit sã-l acompanieze oricât de
nechemat ar spune el cã e, ca sã poatã învãþa tangoul celebru în România. Iar
tatãl meu a primit cadou sute de sticle de tequila, whisky scotian, whiskey
irlandez, bourbon american ºi canadian, vinuri californiene, etc. Binenþeles,
aruncate-n cap de cei care-l apreciaserã ca afonul ce le stricã petrecerea.
S-a întors îndurerat, discret cu acest episod al cãlãtoriei, dar nu s-a putut
abþine sã nu-i relateze, cu mari semne de-ntrebare, venerabilului Nicuºor
Kirculescu ce-i era prieten împreunã cu alt mare autor de ºlagãre - Radu ªerban.
Acesta din urmã, cam de-o vârstã cu tata fiind, a ridicat din umeri mirându-se ºi
el: doar Tangolita fusese unul dintre tangourile de foarte mare succes!... Nicuºor
Kirculescu, însã, cu experienþa lui antebelicã, a început sã râdã: „Desigur: de
mare succes; dar la noi!...Îl compusese un pianist ovrei din Galaþi, l-au cântat
zece-cincisprezece ani toate orhestrele noastre dar, pesemne, peste ocean n-a
ajuns!”... „Bine dar Tangolita... Santa Fe?...Chestii pure, latino-americane!” –
au protestat tata ºi Radu ªerban... „Astea, da; dar la bella Tangolita?!- s-a
amuzat de ei Kirculescu – nici mãcar nu e-n spaniolã; la bella e toatã ziua-n
italianã; la Galaþi nu prea fãceau diferenþa dintre spaniolã ºi italianã, iar aici, în
România, mergea ºi aºa. Melodia a fost întradevãr frumoasã ºi de succes!”...
Cam aºa povesteºte tatãl meu întâmplarea. Uneori mai schimbã numele lui
Kirculescu cu al lui Gherase Dendrino sau al lui Hristu Nicolaide, fiindcã a fost
prieten cu toþi trei. Dar prieten bun, cu adevãrat, fiind din aceeaºi generaþie, a
fost cu Radu ªerban. Pesemne cã i-a venit în minte povestea la vreun chef cu
acesta, pe-aici, prin Bucureºti, folosind ºi ei metafora exoticã de la Santa Fe, ca
ºi autorul ºlagãrului cu perfect-spaniolul sãu vers „La bella Tangolita”. Numai
cã tata fusese într-adevãr la Santa Fe ºi, pesemne, chiar el descoperise confuzia
cu italiana. Dar vorba lui: „Când simþi cã iese umor din ceva, nu conteazã dacãþi baþi joc ºi de tine, dacã te consideri pe tine personajul cel prost sau naiv.
Important e sã se râdã. Cel care nu vrea sã se râdã ºi de el, ci sã râdã doar el de
alþii, poate fi ironic, cinic, orgolios ori batjocoritor; dar simþul umorului nu-l
are. Umorul presupune bonomie, iar pe bonom l-a ferit Dumnezeu sã fie
orgolios”...
Asta era viaþa de port pe care sãrmanii Petre Bellu ºi George Dan încercau so „cânte” aºa cum era, fiind aspru luaþi la judecatã marxistã de criticii
proletcultiºti Novicov ºi Moraru, primul, pentru cã nu vedea eroismul clasei
muncitoare în golãnia muncitorilor de port, fiind catalogat „naturalist”, iar al
doilea, pentru superbe versuri ca: „Sâmburi tari de mãsline-n mãsele/ ªi pahare
în dinþi nu mai sparg;/ Au trecut tinereþile mele/ Ca delfinii de-a tumba în
larg...” fiind etichetat „formalist”...
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Promovând legãturile României cu þãri dezvoltate
Proiect de constituire a unui Consorþium Internaþional pentru a aplica în cadrul programului FP7 de Transfer de Cunoºtinþe,
prezentat Consfãtuirii Naþionale a Intelectualilor de la Sate din noiembrie 2006 1.

SUBIECTUL DE CERCETARE
– deci nu doar un pasaj, un episod izolat al contactului
Societatea
Cunoaºterii
într
într-- o fizic cu “distanþãrile” noastre.
þarã în tranziþie; conceptul ºi realitãþile
comunitãþilor
noastre
/
cer
cetare
ºi
cercetare
2. OBIECTIVELE PROIECTULUI
acþiune (purtãtorul Transferului de Cunoºtinþe:
1 Laborator pentru consiliere, identificare ºi arhitecturi ale
“Promovând legãturile României cu þãri dezvoltate”). mentalitãþilor specifice interfeþelor: þãri dezvoltate - Estul Europei /
cazuri practice: vizând România;
Proiectul propune sã focalizeze cercetarea pe câteva
dintre realitãþile de depãºit (drept diverse “distanþãri”,
2: Entitate virtualã pentru identificarea, promovarea ºi consiliere
observabile uºor, dar dificil de reprezentat ºi rezolvat de schimburi (în sens larg) specificitate economicã (industrialã,
drept problemele noastre sociale, de zi cu zi) – agricolã ºi comercialã): Romania-þãri dezvoltate – între partneri
distanþãri specifice þãrilor Est Europene, în particular delimitaþi;
ale României, pe parcursul celei de a doua decade a
tranziþiei de dupã colapsul structurilor specifice
3: Entitate virtualã pentru identificarea, promovarea ºi consiliere
Rãzboiului Rece, prin abordarea Societãþii Cunoaºterii. de schimburi (în sens larg) culturale ºi educaþionale: Romania-þãri
Principalele realitãþile de depãºit (marcate, aici, ca dezvoltate – între partneri delimitaþi;
“—”) ar fi:
4: Entitate virtualã pentru identificarea, promovarea ºi consiliere
I: Distanþarea informaþionalã Societate—Economie; de schimburi (în sens larg) culturale ºi educaþionale: Romaniacommunitãþi româneºti din þãri dezvoltate;
II
II: Distanþarea Informaþie—Cunoºtinþã;
5: Entitate virtualã pentru identificarea ºi promovarea tehnicilor ºi
III : Distanþarea abilitate—capacitate resolutivã metodelor inter / transdisciplinare – drept suport activ întru
versus problemele noastre sociale;
schimburile (în sens larg): Romania-þãri dezvoltate.

Î nspre

IV
IV: Distanþarea comunicare—conexare versus
Toate aceste micro-structuri induc cercetarea, dar sunt ºi un alt
spirala educaþie-muncã;
mod de viaþã (desigur cã bazat pe efectul promotor ce l-ar avea
cercetarea în dinamica vieþii sociale; deci un alt mod de viaþã).
V : Distanþarea dintru comunicare clasa politicã—
mass-media—societatea civilã;
2.
«ADNOTARE» LA OBIECTIVELE PROIECTULUI
«Adnotarea» – este ocazionatã de participarea
VI
VI: Triada moralitate-inteligenþã-producþie ºi subsemnatului ºi a Dlui. Prof. Dr. Marcel Stoica
distanþãrile ei specifice;
(Academia de Studii Economice, Bucureºti) la prima
zi a Consfãtuirii Intelectualilor de la Sate, Buºteni, 3
VII
VII: Distanþãrile dintre comunitãþi dintru varietatea noiembrie 2006.
naturalã ºi regionalã de populaþie;
Este benefic cã energiile organizatorilor, în primul
rând ale Maestrului Corneliu Leu, reuºesc a pune faþã
VIII
VIII: Distanþarea dintre comunitãþile Est—Vest în faþã exprimãri diverse ale aceloraºi probleme soEuropene, prin efectele extrinsec negative ale ciale, specifice satului românesc în tranziþie. Pun faþã
distanþãrii comunicare—conexare (IV, mai sus).
în faþã, universitari, primari de la sate, reprezentanþi
ai ONG-urilor (active, nu pasive), mass-media, iar
Proiectul propune cuprinderea acestor realitãþi de extrem de incitantã este reuºita prezenþei
depãºit întru responsabilitatea comunã ºi specificã reprezentanþilor guvernamentali – prin specialiºti din
procesului actual de (re)lãrgire a Uniunii Europene, agenþii.
dar ºi a responsabilitãþilo asumate / de asumat în
Întru un anume sens, proiectul sintetizat este chiar
cadrul mai larg al scenei contemporane de globalizare mai restrâns –prin invocarea dialogicii între mai puþini
(în sensul benefic social). Toate acestea s-ar referi factori, dar subliniind necesitatea prezenþei externe
acut la studii de caz proprii României cu cadrul ei în acest dialog.
actual.
La expunerile din plen, precum ºi la întoarcerea cu
Întru o responsabilitate comunã ºi specificã, doi Prea Cucerici Pãrinþi din judeþul Cãlãraºi, preoþi
proiectul propune organizarea unui flux al Transferului de þarã, care veniserã sã expunã problemele lor, ale
de Cunoºtinþe dinspre univarsitãþi din þãri dezvoltate comunitãþilor sãteºti concrete –în plan de logisticã a
ºi alte nuclee de cercetare, cãtre nucleele în situaþia serviciului religios, dar cu implicaþii complexe- îmi
(organizabilã) de oaspete – ca ansamblu rezultând dau seama cã într-adevãr comunitãþile Vest Europene
un Consorþium iniþial de comunitãþi diferite din pot deveni ele însele dacã –prin specialiºti- ne vãd la
România.
noi acasã. Meritã organizat aºa ceva ºi pentru inimoºii
preoþi de þarã din judeþul Cãlãraºi, în fond pentru
Proiectul se bazeazã pe o experienþã comunitãþile respective sãteºti.
interdisciplinarã de termen lung, în ce priveºte
Deci, organizarea unui Transfer de Cunoºtinþe la nivel
promotorul identificãrii nucleelor în situaþia intra-european, pe probleme concrete, înseamnã în
(organizabilã) de oaspete, presupunând o mai bunã primul rând a da nume problemelor noastre, a le da
cuprinderea acestor realitãþi de depãºit, anterior nume în cadrul comunitãþile respective.
menþionate drept “distanþãrile I-VIII”, acestea întru
dinamica propusului Transfer de Cunoºtinþe, întru
Nicolae BULZ
BULZ,, nbulz@yahoo.com
realul nostru contact cu cercetãtorii ce ne vor vizita –
Profesor, Universitatea Ecologicã Bucureºti
susþinând un mod de viaþã nou, de interfaþã profundã
Facultatea de Inginerie Managerialã
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1- I. Al. Br[tescu-Voine=ti, Dumitru M. Ion; 2- Ion B[ie=u,
Aron Cotru=; 4- Sextil Pu=cariu; 5- Emil G`rleanu; 6Ion Budai-Deleanu, Ion Heliade-R[dulescu, Ionel
Teodoreanu; 7- Ion Minulescu, Mircea S`ntimbreanu;
8- Tudor Vianu 9- Henriette Yvonne Stahl, Mircea
Tomu=; 15- Mihai Eminescu; 18- Ioan Slavici; 20- Vasile
B[ran; 22-Mihai Negulescu 23- Vladimir Streinu, Mircea
Horia Simionescu, Ileana M[l[ncioiu; 24- Victor Eftimiu;
26- Nicolae Balot[; 27- G. Mãrgãrit 30- Ion Luca
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1- Nicolae Gane, Nicolae Breban; 2- George Dan; 5Hristu C`ndroveanu; 6- Adrian Maniu, Geo Bogza; 7Florin Mugur; 10- Anton Holban; 12- Alexandru Davilla,
Otilia Cazimir; 13- Theodor V`rgolici; 14- Radu C`rneci;
15- Titu Maiorescu; 19- Marin Sorescu; Mircea Radu
Iacoban; 20- Eugen Barbu; 21- Anton C. Bacalba=a; 22Grigore Alexandrescu, Tudor Mu=atescu; 24- Horia
B[descu, Laz[r B[ciucu; 26- Bogdan Petriceicu-Ha=deu,
Constant Tonegaru; 27- V. A. Urechia; dat[ neconfirmat[
- Dimitrie Bolintineanu.
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1- Alexandru Philippide, Gheorghe Pitu\; 5- F[nu= Neagu;
Alexandru D. Lungu; 9- Camil Petrescu; 10- Maria Banu=;
11- Mircea +tef[nescu; 12- Barbu +tef[nescu-Delavrancea;
13- Nicolae Velea; 14- Octav Pancu-Ia=i; 16- Gala Galaction;
17- George B[l[i\[; 18- A1exandru Lungu; 9- Calistrat
Hoga=; 20- Aurel Baranga; 22- Veronica Micle, Camil
Petrescu; 23- Gib. I. Mih[escu; 24- Eugen Jebeleanu, Mihu
Dragomir; 26- +tefan Augustin Doina=; 29- Gheorghe
Tomozei; 30- Ion Vinea.
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1- Costache Ol[reanu, Ion Pop; 2-Dan Verona, Octavian
Paler; 4- Haralamb Zinca, Emil Draghici; 5-Alexandru
Oprea, Nikolaus Berwanger; 6- Constantin BãlãceanuStolnici,Drago= Vicol, George Alboiu; 12- Alexandru
Ivasiuc; 16- Dimitrie Anghel; 17- August Treboniu
Laurian; 19- Maria Luiza Cristescu; 20-Stefan Popescu,
Iuliu Ratiu, Adrian P[unescu, Valentin Serbu; 21- Simion
B[rnu\iu,Ion Biberi,Corneliu Leu; 23- Eugen Teodoru;
24- Constantin Noica; 25- Mihai Codreanu; 26- Cezar
Baltag; 27- Marcel Gafton; 30- P[storel Teodoreanu;
31- I. Valerian.

O C TO M B R I E

VINERI

SAMBATA

1

2

3

DUMINICA

4

8

9

10

11

7

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1- Gheorghe Asachi, Al. Ivan-Ghilia; 2- Radu Gir, Petre
Ghelmez; 5- Radu Stanca; 8- Radu Tudoran, Dimitrie Stelaru;
9- Mircea Eliade, Radu Boureanu, Constantin Chiri\[; 10Dumitru Caracostea; 14- Alexandru Macedonski; 17- Alecu
Russo, Urmuz, Valeriu Anania, Mihai Ungheanu; 18- Ioana
Postelnicu; 19- Ion Barbu, Carolina Ilica; 20- Octavian
Goga; 21- George Top`rceanu; 22- Mihail Dragomirescu;
23-Cezar Bolliac; 24-George Lesnea; 25-Mateiu Caragiale,
Ion Grigore, Ana Blandiana; 28 - Victor Tulbure, Nicolae
Rotaru; 29- Virgil Carianopol; 31- Ion Pillat, Nichita St[nescu.

IUNIE
L U NI

MARTI

4

5

MIERCURI

JOI

6

7

VINERI

SAMBATA

1

2

DUMINICA

3

8

9

10

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

22

23

24

25

26

27

18

19

20

21

22

23

24

28

29

30

31

25

26

27

28

29

30

1- Mihail Ralea; 5- Mihnea Gheorgiu, Adrian Popescu; 6Ion Vlasiu, Lauren’iu Ulici; 8- Darie Nov[ceanu; 9- Lucian
Blaga; 10- Vasile Celmare, Ion Horea; 12- C. Ciopraga;
13- Dan Grigorescu, Mircea Ciobanu; 16- Titus Popovici,
Constantin Cuble=an; 17- Pompiliu Constantinescu; 18Geo Dumitrescu; 21- C. Dobrogeanu-Gherea, Tudor
Arghezi; 22-Eugen Lumezianu; 23- Garabet Ibr[ileanu;
24- Ion Caraion, Adrian Popescu; 25- Eugen Simion; 27Petre Achitenie, Constantin Georgescu; 28- G. Macovescu

L U NI

MARTI

2- C.A. Rosetti, Romulus Guga; 5- Nicolae Iorga,
Gheorghe Dinu; 8- Victor Frunza;10- Ion Creang[,
Vasile Zamfir; 11-Grigore Arbore; 12- Alexandru Balaci,
Petru Vintil[; 14- Vasile Alecsandri; 15- Ion Marin
Sadoveanu, Virgil Teodorescu; 16- A. E. Baconsky; 18Al. Raicu; 19- George C[linescu, Constantin |oiu; 23Alexandru Odobescu, Ovidiu Papadima; 24- S`nziana
Pop, Dinu Flamand; 26-Petre Pandrea, Al. Simion;28Ion D. S`rbu; 29- Nicolae B[lcescu; 30-Dorin Tudoran.

SEPTEMBRIE

MIERCURI

JOI

VINERI

SAMBATA

DUMINICA

1

2

3

4

5

L U NI

MARTI

MIERCURI

JOI

VINERI

SAMBATA

DUMINICA

1

2

6

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6

7

8

9

13

14

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

15

16

25

26

20

21

22

23

24

27

28

29

30

31

1- Gellu Naum; 5- Marin Preda, Adrian Marino; 6- Cezar
Ivanescu; 8- Sa=a Pan[, Tudor Popescu; 10- Horia
Garbea; 11- Panait Istrati, Teodor Mazilu; 12- Ion Ghica;
13- Ion L[ncr[njan; 14-Cezar Drãgoi;15-Constantin
Novac; 16-Ov.S.Crohmãlniceanu, Ileana Berlogea,
Gabriela Melinescu; 18- Paul Anghel, Sorin
Alexandrescu, Ion Gheorghe; 19- Dumitru Radu Popescu;
20- Horia Lovinescu, Zoe Dumitrescu-Bu=ulenga; 22Alexandru Piru; 23- Paul Everac; 24- Corneliu Irod;27Mircea Zaciu, Dumitru Dinulescu, Z. Ornea; 28- 31Victor Vlad Delamarina, Dan De=liu, George Genoiu.

NOIEMBRIE

L U NI

MARTI

MIERCURI

JOI

VINERI

SAMBATA

DUMINICA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5

6

15

16

17

18

19

20

21

12

13

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

2- Elena V[c[rescu, Miron Radu Paraschivescu; 5- Ion
Dodu B[lan; 7- Zaharia Stancu, Eusebiu Camilar; 8Mihail Sebastian, Alexandru Andri\oiu; 10- Nicolae Dan
Fruntelat[,N. Crisan, C. Nisipeanu; 11- +t. O. Iosif; 13George Mihail Zamfirescu, Vasile Voiculescu; 17- Al.
Dima; 21- Perpessicius; 22- A.I. Z[inescu; 25- Dumitru
Popovici; 26- Dimitrie Cantemir; 27- Alexandru Brad;
29- Mihail Sorbul, Radu Cosa=u; 31- Eugen Lovinescu.

JOI

14

1
2

MIERCURI

6

AU G U ST
SAMBATA

MARTI

21

IULIE
L U NI

MAI

MARTI

L U NI

L U NI

MARTI

MIERCURI

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1- Ion Mircea; 3- Pavel Dan; 5- Alexandru Vlahu\[; 6Mihail Kog[lniceanu, Nicolae Filimon; 7- +erban
Cioculescu; 8- +tefan B[nulescu, Petre S[lcudeanu; 11Ion Rotaru; 12- Ion Ag`rbiceanu, Alexandru Balaci; 13Edgar Papu; 14- Costache Conachi, Radu Rosetti; 15I.M.Sadoveanu, Marian Popa; 16- Gheorghe Schwartz,
Victoria Ana Tausan; 17- George Bacovia; 20- George
Co=buc, Nicolae Mãrgeanu, Aurel Baranga; 22- Augustin
Buzura; 25- Dimitrie Vatamaniuc, Pop Simion; 26- Dan
Botta; 27- Grigore Hagiu, Ilarie Hinoveanu; 28- Valeriu
R`peanu.

DECEMBRIE

JOI

VINERI

SAMBATA

DUMINICA

1

2

3

4

7

8

9

10

11

3

4

5

6

7

8

9

14

15

16

17

18

10

11

12

13

14

15

16

24

25

19

20

21

22

23

26

27

28

23

30

1- Eugen Uricaru; 2- Lauren\iu Fulga; 3- Traian Demetrescu,
Nicolae Drago=; 4- Cella Serghi; 5- Mihail Sadoveanu; 7Ion B[nu\[; 8- Dumitru Micu, D. B[l[ie\; 9- Aurel R[u,
Ovidiu Genaru; 11- Ion Brad; 12- Emil Botta; 13- Eugen
Ionesco; 14- B. Fundoianu; 16- I.M. Almãjan; 20- Mihai
Beniuc; 21- Anghel Dumbr[veanu; 24- Nicolae Crevedia,
Nicolae T[utu; 27- Liviu Rebreanu, Nina Cassian, Nicolae
Manolescu; 28- Dan T[rchil[; 30- Paul Zarifopol.

L U NI

MARTI

MIERCURI

JOI

VINERI

SAMBATA

DUMINICA

1

2

17

18

19

20

21

22

23

24/31

25

26

27

28

29

30

1- Cezar Petrescu, Floren\a Albu; 2- Nicolae Labi=; 4Nicolae Cartojan, Vlaicu Bârna; 7- Cella Delavrancea,
Sorin Titel; 8- Toma George Maiorescu, Hortensia
Papadat-Bengescu; 11- Mircea Dinescu; 14- Iulian
Neac=u; 17- Ilarie Voronca; 21- Dan Zamfirescu; 22Nichifor Crainic; 24- Nicolae |ic; 25- Ioan Alexandru;
27- Tudor Vianu, Neagu R[dulescu; 29- Ovid
Densu=ianu.

