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Existã, în fibra constitutivã a marilor oameni ai neamului
sensul îndatoririi lor faþã de þarã ºi populaþie, mai presus
decât ambiþiile puterii trecãtoare. Sã ne gândim la
testamentul lui ªtefan cel Mare, la <pohta ce-am pohtit>
care nu numai pohta lui Mihai Viteazul era, ci a þãrii, la
neaplecarea dinspre lumina creºtinã a capetelor
Brâncovenilor decât sub securea cãlãului, la înþelepciunea
celor care-ºi deziceau rangurile personale când gãseau
calea întãririi doar prin domn strãin ºi la refuzul lui
Antonescu de a-ºi aresta adversarii politici prin celebra
rezoluþie pe referatul Siguranþei prin care recunoaºte cã
nu el este singura soluþie, ci þara trebuie sã aibã mai multe
cãi, tocmai spre a fi sigurã cã se poate salva.
La fel au gândit ºi au acþionat acei membrii ai Sinodului
Bisericii Autocefale Ortodoxe Române în situaþia disperatã
în care duºmanul ne ocupa nu numai þara, dar încerca
acelaºi lucru ºi cu diaspora. ºi, fiindcã o încercare prin
Bisericã, prin supunerea parohiilor româneºti tocmai forþelor
oculte cu care duºmanul îºi regiza provocãrile în lumea
liberã ºi crea agenturi comuniste printre emigranþi, ortodoxia
românã a încercat salvarea prin îndatorirea misionarã pe
care Episcopul Grigorie a dat-o celor doi preoþi trimiþândui la românii din lumea liberã. Tocmai spre a întãri sufleteºte
acolo rezistenþa, înainte ca cel rãu sã se poatã infiltra.
Cine au fost ei ? Care dintre înalþii prelaþi au consimþit
la aceastã tainã pe care le-o propunea fratele lor întru
hirotonire, Episcopul Grigorie al Huºilor, nu s-a aflat
niciodatã din gura fiului sãu, preot si acesta, pe care l-a
trimis în strãinãtate ca sã alerteze parohiile diasporei
romanesti spunþndu-le cã guvernul comunist vrea sã le
aservescã direct Moscovei, adicã KGB-istilor in sutanã
trimisi de spionajul sovietic spre a distruge comunitãtile
de romîni care puteau pãstra nestinsã flacãra ortodoxiei
lor adevãrate si nu sub o SOVROMPATRIARHIE, cum
numise public Episcopul Grigorie încercarea guvernului
comunist si a pseudoprelatilor impusi de acesta in Sfantul
Sinod.
Fiul si-a fãcut datoria, a ajuns a fi recunoscut drept
Intaistãtãtor al Bisericii ce-i întrunea pe toti emigrantii romani
din Europa si Orientul Apropiat si si-a dus munca misionara
pana ce dusmanul moscovit impotriva caruia lupta l-a rapit,
l-a dus si l-a ancheta tin sediul KGB-ului de la Lubianka,
apoi l-a trimis la Bucuresti cu rechizitoriul de condamnare
la moarte gata fãcut, pentru ca un tribunal marionetã al
securitãtii sã hotãrascã aceastã sentintã deja hotaratã.
Dar niciodatã, in nici o anchetã, el n-a spus cine au fost
cei din jurul tatãlui sãu, cu toate cã s-a încercat sã I se
smulgã o declaratie chiar si dupã rostirea sentintei, chiar
execuþia fiindu-i amânatã pentru aceasta, anchetarea lui
continuãnd inuman ºi antijuridic, chiar ºi dupã ce e datã
sentinþa capitalã. Tãcerea lui asupra acestui subiect ca ºi
asupra secretelor de organizare a diasporei, a acþiunilor
politicienilor importanþi ºi a comunitãtilor de romîni, este
consemnatã cu evidenþã, iar refuzul lui este declarat pe
faþã tocmai ca o provocare la pedeapsa supremã pentru a
se asigura cât mai repede cã nu vor scoate de la el nici o
informaþie prin care sã fie periclitatã continuarea rezistenþei.
Din submeniul de download al acestui portal internet,
poate fi descãrcatã “Cartea episcopilor cruciati”
cruciati”, care
descrie martiriul celui de al doilea episcop din familia Leu,
cel cunoscut sub numele de Vasile-Victor. Acum revenim
la personalitatea puternicã a tatãlui sãu, Episcopul
Grigorie, fost vicar al Mitropoliei Moldovei, fost întãistãtãtor
la Argeº ºi la Huºi, al cãrui rol de mentor naþional al unor
asemenea idei de rezistenþã prin Bisericã era bine
cunoscut.

Episcopul Grigorie al Huºilor strãduise mereu pentru a
închide calea dusmanoaselor idei ateiste cãtre simtirea
romþneascã. El nu recunoºtea limitarea eparhiei sale la
Prut considerând-o o formã administrativã între state, care
nu avea cum sã limiteze drepturile spirituale ale Bisericii
Naþionale. În tiparniþa sa de la Huºi el scotea pastorale,
îndemnuri ºi cãrþi de rugãciune pe care cãlugãrii basarabeni
adãpostiþi de el dupã refugiu, le treceau prin vadurile Prutului
ducându-le fraþilor lor din Basarabia ai cãror preoþi fuseserã
(continuare în pag.2)

ARTICOLUL:“EPISCOPUL
MARTIR”
MARTIR”PUBLICAT DE
PATRIARHUL TEOCTIST
ÎN REVISTA“MAGAZIN ISTORIC”
1994

O EVOCARE A
PÃRINTELUI GALERIU
PUBLICATÃ ÎN “ROMANIA LIBERA” LA
COMEMORAREA DIN 1993

<În cea douãzeciºiopta zi a lunii iulie, Episcopia
Romanului ºi Huºilor pomeneºte pe cel între ierarhi
de vrednicã cinstire Grigorie Leu. Este ziua în care a
fost aºezat ca arhipãstor al istoricei Eparhii a Huºilor.
S-a nãscut în 2.05.1881 dintr-o familie de preoþi cu
mai multe generaþii atestate în comunele |uþcani,
Mãluºteni, Sãrãþeni, jud. Covurlui (astãzi Galaþi) ca
parohi, dascãli, învãþãtori, pânã la înaintaºul Mihai Leu
- blagocinul, <popã de tabãrã al lui ªtefan cel Mare,
cu piatrã de mormânt datatã 1507>.
Se cuvine mai întâi o micã schiþã biograficã: A urmat
seminarul la Roman ºi Iaºi, teologia la Kiev ºi
Bucureºti. Hirotonit, a slujit ca preot de mir în comuna
Oancea, devenind apoi spiritual ºi profesor la
Seminarul Central din Bucureºti. Intrã în rândurile
clerului militar organizând protopopiate militare în
timpul primului rãzboi mondial. Sfârºindu-se rãzboiul,
trece ca director al Seminarului Teologic din Ismail ºi
e împuternicit guvernamental pentru sudul Basarabiei,
lucrând cu zel pentru întregirea spiritualã a neamului.
În anul 1925 este sfinþit Arhiereu Vicar al Mitropoliei
Moldovei, iar în 1936 este ales Episcop de Argeº. În
sfârºit este chemat de Colegiul Electoral ca Episcop
de Huºi în 1940; iar în Sfântul Sinod primeºte sarcina
(continuare în pag.3)
(continuare în pag.3)

<În soborul ierarhilor Bisericii noastre strãmoºeºti,
se gãseºte ºi chipul de vrednic prelat al episcopului
Grigorie Leu, cel care a avut parte de un sfârºit atât de
dureros.
Provenind dintr-o familie de slujitori ai sfintelor altare,
acest vrednic, preot mai întâi, ºi apoi ierarh, a adus în
câmpul misionarismului nostru ortodox, al culturii ºi al
cunoºterii trecutului nostru, valori de mare însemnãtate.
Legat de pãtura de credincioºi de la sate, el a moºtenit
din neamul sãu acel duh de apropiere, acel duh de slujire
a semenilor ºi, mai ales, acel duh de comunicare cu
moºii ºi strãmoºii noºtri.
Ajuns mai întâi arhiereu-vicar al Mitropoliei
Moldovei ºi Sucevei, el a desfãºurat o mare activitate
misionarã; poate, în vremea aceea, era singurul dintre
cei care, sãrbãtoare de sãrbãtoare ºi chiar zi de zi, îi
plãcea sã fie în mijlocul credincioºilor. Doar episcopul
Aradului, Grigore Comºa, mai era înzestrat cu o
asemenea vocaþie Dumnezeiascã.
Pe lângã exegeza teologicã, Grigorie Leu a tipãrit
numeroase broºuri de îndrumare a credincioºilor. Pe
înþelesul lor de a cunoaºte adevãrurile de credinþã ºi de
a le apãra de multele curente care dezbinau credinþa. ªi
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deportaþi. Ca senator de drept, câtã vreme a mai avut cuvântul, el a luptat cu guvernarea
împotriva cotelor puse þãranilor ºi împotriva pensionãrii preoþilor, modalitate prin care
Guvernul Groza voia sã scape de liderii spirituali pe care-i aveau satele. Iar când ºi-a dat
seama de forþa strãinã prin care se încerca deturnarea bisericilor din emigraþie, a apelat la
toþi cei apropiaþi ºi a devenit sufletul unei miºcãri de apãrare a identitãþii autocefaliei noastre,
pe toatã extinderea ei, în þarã ºi strãinãtate, angajându-ºi chiar fiul în aceastã misiune
riscantã.Iar fiul lui a prelua misiunea, a bãtutu întreaga Europã þnfiintand atþt parohii ale
romanilor cat si emisiuni religioase in limba romana, prin care realiza pri eterul undelor
radio o uniune bisericeascã între toti dreptcredinciosii neamului nostru. In bisericile romanilor
de dincolo de Cortina de fier, el duminica de duminica oficia slujbe la care participau pe
calea undelor si toti cei de dincoace, înfãptuind astfel BISERICA DIN ETER care a dat
unitate simtirii crestine romanesti în toatã perioada de opresiune comunistã. Si, avea grijã
ca, acolo, în încheierea fiecãrei slujbe, sã-si citeze tatãlcare, între timp, aici, fusese ucis la
1 martie 1949 prin crimã pãganã a guvernãrii promoscovite: Arhiepiscopul Vasile-Victor
Leu iºi încheia fiecare predicã de la sfârºitul serviciului religios pe care-l prezenta duminica
la BBC - sau la alte posturi de radio unde-l duceau drumurile sale arhiereºti: radio Paris,
radio Roma, radio München (ce conþinea germenii Europei Libere), radio Salzburg, radio
Istambul, radio Atena ºi altele - cu:<fereºte-ne Doamne de sovrompatriarhie!> Prin aceasta,
ambii, tatã ºi fiu, intrau deschis ºi pe faþã în lupta lor cruciatã.
*
Sã încercãm, totuºi, din documentele existente, sã vedem pe cât posibil, cine erau ºi
celelelte personalitãþi împlicate.
Lista este lungã ºi începe cu fraþii întru ierarhie arhiereascã ai Episcopului Grigorie:
Patriarhul Nicodim care a trãit pânã la începutul lui 1948, Mitropolitul Irineu Mihãlcescu al
Moldovei - câtã vreme a vieþuit în retragerea pe care i-o impusese Gheorghiu Dej înlocuindul cu omul sãu care l-a gãzduit la Vâlcea, apoi, Mitropolitul Nifon Criveanu obligat ºi el sã se
retragã din scaunul de întâistãtãtor al Olteniei ºi chiar urmaºul acestuia, mai docilul mitropolit
Firmilian, Mitropolitul Tit Simedrea pãstrându-ºi simbolic, în þarã, spre neplãcerea ocupanþilor,
titlul de prelat al Bucovinei, episcopul Policarp Moruºca, titular al Bisericii misionare din
America, unde nu i s-a mai dat voie sã plece ºi episcopul Partenie Ciopron mutat din Alba
Iulia unde nu mai putea funcþiona o episcopie a armatei. Aceºtia erau cei care fuseserã
deja izolaþi de administraþia bisericeascã luânduli-se eparhiile, dar rangul arhieresc pãstrândule locul în Sfântul Sinod. Congener al lor rãmas în funcþie, recunoscut de ei din trecut ca
lider de iniþiativã naþionalã, Episcopul Grigorie a devenit pionul principal al curentului care
se opunea modificãrii statutului Bisericii, îngrãdirii drepturilor ei spirituale asupra þãrii ºi
neamului, nerecunoaºterii jurisdicþiei ei canonice asupra românilor din afara graniþelor. Aceºti
prelaþi rãmaºi fãrã eparhie, plus doi episcopi basarabeni ale cãror nume nu mi-le amintesc,
puteau fi întâlniþi deseori la Huºi sau la mãnãstirile eparhiale ca oaspeþi de tainã ai Episcopului
Grigorie iar, uneori în preajma sinoadelor, se întâlneau la casa din Bucureºti a vãrului meu
Vasile, care se afla chiar în preajma Patriarhiei. Tot asemenea oaspeþi de care îmi amintesc
- desigur în perioadele când nu erau arestaþi vreunii - erau prietenii cãrturari ai Episcopului
Grigorie - Dimitrie Gusti, I.Al. Brãtescu-Voineºti, Emil Gârleanu, Pãstorel ºi Ionel Teodoreanu,
Lucian Blaga, Dr. Paulescu, Ion Marin Sadoveanu, I.D. ªtefãnescu, Nicolae Lungu, Cezar
Petrescu, Ion Pillat, Constantin Silvestri, Pan Halipa, George Gregorian, Ion Sân Giorgiu,
Mircea Vulcãnescu, Constantin Bobescu, Dimitrie Cuclin, Gala Galaction, Ion Agârbiceanu,
miniºtrii liberali Radu Roºculeþ, George Vântu, Bujoiu.
Închei aceastã listã cu Mitropolitul Nicolae Bãlan al Ardealului care, nu ºtiu de ce , a
trãit în ultimii ani un fel de autoclaustrare în reºedinþa metropolitanã de la Sibiu unde unchiul
meu îl vizita, cu episcopul Chesarie al
Tomisului, pe care l-am pomenit la
întrevederea de la Medgidia, episcopul Valerie
Moglan al Clujului, arhiereul ªarpe,
locotenent în sacunul de la Curtea de Argeº
dupã plecarea unchiului meu la Huºi ºi
episcopul Nicolae al Oradiei scos abuziv din
scaun, încheindu-ºi apoi viaþa pãmânteascã
publica\ie a
într-o mânãstire de domiciliu obligatoriu.
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cã, în ciuda interdicþiei moscovite, problema identitãþii noastre spirituale îºi fãcea loc
indiferent de sloganurile prosovietice ºi, ca dovadã cã momentele pe care le evocãm noi
aici au avut ºi rezonanþã dar au avut ºi fãclieri printre cei pomeniþi mai înainte ºi printre alþii
care le-au urmat, este faptul cã, douazeci de ani mai târziu, chiar dacã ne aflam tot sub
guvernare comunistã, în revista <Studii Teologice> nr.XXV-1973, studiul <Principiul
Sinodalitãþii în viaþa Bisericii Ortodoxe Române> al academicianului dispãrut Nestor,
Mitropolitul Olteniei putea vorbi despre <temeluirea credinþei ortodoxe în inimile tuturor
credincioºilor Bisericii> ºi despre <reorganizarea sau organizarea sub jurisdicþia Patriarhiei
Române a unor comunitãþi ortodoxe române de peste hotare> afirmând nestingherit faptul
cã <Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a încredinþat cârja episcopalã pãrintelui
spiritual al românilor ortodocºi din America> ºi <a primit sub jurisdicþia Patriarhiei Române
pe Prea Sfinþitul Teofil Ionescu de la Paris>.
Se schimba, deci, ceva chiar în oficialitatea acelui regim, precum Apostolul zice despre
pãgânii cei fãrã lege. Iar asta, ca dovadã cã sãmânþa a încolþit la noua generaþie de prelaþi,
iar ceea ce era considerat act de trãdare conducând la martiriul Episcopului Grigorie Leu ºi
a fiului sãu Vasile Victor Leu, s-a dovedit act de înaltã demnitate ºi de moralã cerºtinã, ºi
chiar de salvare naþionalã în acel moment când, cu orice chip, flacãra rezistenþei nu trebuia
lãsatã sã se stingã. Ea a avut ecou chiar la generaþia urmãtore, când regimul era încã
puternic.
. Dar simþãmintele cu adevãrat patriotice rânduite atuncea în tainã de câþiva bãrbaþi de
conºtiinþã care s-au simþit datori a acþiona au dat tãrie ºi rezistenþã Bisericii în îndatorirea
ei faþã de neam ºi au condus la posibilitatea de reînnodare a celor mai sfinte tradiþii chiar
sub apãsarea vechii orânduiri, aflându-ºi slujitori care au dus destinul românesc mai departe.
Cine sunt însã ei este mai greu de aflat de vreme ce anchetatul refuzã categoric sã
spunã vreo vorbã în legãturã cu aceasta. Prin actul sãu el i-a salvat ºi de la pedeapsã,
salvând ºi continuitatea ideii; dar le-a adus ºi dezavantajul de a nu putea fi cunoscuþi
astãzi. Cunoscuþi nominal, vreau sã spun, deoarece, categoric lucru, ca entitate colectivã
de oameni ai unei înalte conºtiinþe ei sunt, clar, unii dintre cei citaþi mai înainte. Ca animator
al lor, ca fãclier al lor, cum spunea un înalt ierarh, rãmâne cunoscut Episcopul Grigorie
care, însã, a avut de plãtit cu viaþa pãmânteascã pentru aceastã notorietate publicã. Din
acest motiv, dacã el tot a devenit cunoscut ºi a plãtit cu viaþa încheiatã prin martiriu, fiul
sãu refuzã categoric a divulga numele celorlalþi, oricât de durã ar fi fost ancheta la care a
fost supus ºi aici ºi la Moscova din momentul rãpirii lui din lumea liberã.
Fapt important pentru noi, astãzi, este adevãrul de necontestat cã, în sânul Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Autocefale Române, a existat un grup puternic de ierarhi care sau opus cât au putut bolºevizãrii þãrii ºi descreºtinãrii populaþiei, unii pânã la sacrificiul
suprem, alþii rãmânând cel puþin mãrturisitori neabãtuþi, al cãror exemplu s-a continuat la
celelalte generaþii în aºa fel încât, chiar sub apãsarea dictaturii atee, conºtiinþa Ortodoxiei
ca Bisericã Naþionalã a Românilor s-a perpetuat întru salvarea Credinþei ºi a tradiþiei
strãmoºeºti.
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La începutul anuuil 1949, ura atee se rãzbunã anihilând ºi scaunul episcopal al Huºilor
ºi pe înaltul slujitor care stã în el ºi distrugând apoi întreaga eparhie spre a nu mai putea
rãmâne nici o urmã, ca în vremurile când barbarii arau pe locurile arselor cetãþi. Opunânduse cu vehemenþã Regulamentului de funcþionare impus de comuniºti prin acel <Decret
privind aprobarea statutului pentru organizarea ºi funcþionarea Bisericii ortodoxe române
din 23 februarie 1949> care, printre alte dureroase îngrãdiri ateiste prevedea scoaterea la
pensie a preoþilor de peste 55 de ani, adicã pregãtirea terenului de a se aduce la sate
propãvãduitori tineri formaþi pentru colectivizare, se încearcã ºi se reuºeºete în mod criminal
anihilarea Episcopului Grigorie ca lider de opoziþie în Sfântul Sinod ºi în întreaga lume
bisericeascã. I se smulge în primul rând scaunul de arhipãstor adãugându-se în Decretul
cãruia i se opusese menþiunea desfiinþãrii dificilei Episcopii a Huºilor prin care el îºi pretindea
jurisdicþia istoricã a pãstoririi ºi în stânga Prutului - lucru evident ºi chiar consemnat în
literatura de mai târziu:<^drept mãritorii creºtini din Basarabia aparþinând bisericeºte de
Mitropolia Moldovei de la Iaºi direct, ºi indirect prin Episcopiile Huºilor ºi Rãdãuþilor>.
(I.P.S. Nestor Vornicescu - <programe simultane pentru înfiinþarea Patriarhatului de la
Bucureºti - în <Mitropolia Olteniei> XXVII - 1975 p. 821-851 - catedrala din Huºi fiind
ctitoritã ca Bisericã Domneascã de ªtefan cel Mare, iar Sfânta Episcopie a Huºilor fiind
întãritã în întinderea scaunului ei (cf. Nicolae Iorga) de Alexandru Lãpuºneanu pentru a
pãstori |ara de Jos a Moldovei ºi |ara de Jos a Basarabiei>. Ei bine, tocmai acest <scaun
întãrit în întinderea sa> asupra teritoriilor unde vieþuiesc români ortodocºi, pãstrându-ºi
drepturile spirituale perene indiferent de trecãtoarele schimbãri administrative pe care
întotdeauna nãvãlitorii le-au adus în aceste pãrþi ale teritoriului românesc, tocmai acest
scaun episcopal îi stãtea în coastã lui Stalin ºi planurilor lui de desnaþionalizare. El trebuia
desfiinþat, ºters de pe suprafaþa þãrii iar, cum întâistãtãtorul sãu, Episcopul Grigorie, ca
personalitate bine cunoscutã pe plan naþional ºi în lumea creºtinã, avea încã destulã
autoritate ca sã se opunã, trebuia ºi el anihilat.
În perioada aceea de la începutul anului 1949, urmând protestelor ºi apelurilor publice
lansate prin Sinodul din care, pentru mãsuri de docilizare, fuseserã scoºi unii dintre ierarhii
pomeniþi mai înainte, rãmas mai singur Episcopul Grigorie a fãcut totuºi mari demersuri ºi
nu a cedat o clipã în eforturile de a împiedica promulgarea acelor prevederi înrobitoare din
Decret, dupã cum relateazã toþi sinodalii, colaboratorii ºi membrii familiei: Tatãl meu, ca
avocat a fost mereu cu el la Huºi ºi Bucureºti spre a fi consilier în toate formulãrile juridice.
Casa încã neconfiscatã a lui Vasile de la Bucureºti a devenit sediu pentru cei care mai
îndrãzneau sã se întruneascã. Iar în ultima sãptãmânã a lui februarie, aceea în care MANul prezidat din pãcate de Parhon ºi Sadoveanu, a votat Decretul, el a protestat la aceºtia,
la Patriarh ºi la Primul Ministru sfidând acuzele cã are fiul plecat în strãinãtate ºi propunând
ultima soluþie:<Îndepãrtaþi-mã pe mine, dar lãsaþi Episcopia>. Atunci pesemne, dacã nu ar
fi fost vorba de vreun cinic scenariu premeditat în manierã kaghebistã, de teama unor
proteste mai mari, care prin fiul sãu se puteau întinde ºi în strãinãtate, s-a hotãrât ºi
anihilarea sa fizicã. Petru Groza, cãruia Episcopul i se opusese ºi în 1947 cerând public
guvernului sã nu ia cote de cereale de la þãranii pe care politica comunistã încerca sã-i
aducã la sapã de lemn ºi proclamând ca un pãcat pedepsit de Bisericã faptul cã satele
Moldovei care sufereau de pe urma marii secete sã mai fie supuse ºi la cote - Petru Groza,
deci, acest prim ministru al comuniºtilor provenit dintr-o familie preoþeascã, a acceptat sau
a fost obligat sã fie complice la crimã.
Pe ziua de 23 februarie a fost promulgat Decretul, pe ziua de 24 februarie s-a primit
ultimul protest din partea Episcopiei Huºilor, cu argumente care se adresau ºi lumii
internaþionale, de la rãsãrit ºi de la apus, pe ziua de 25 februarie Episcopul Grigorie Leu a
fost invitat la guvern pentru o discuþie pe marginea a ceea ce solicitau demersurile sale.
Aici s-a aplicat acelaºi tratament de asasinare a adversarilor ce nu pot fi aduºi în faþa
plutonului de execuþie, pe care serviciile secrete moscovite l-au practicat de la Maxim
Gorki pânã la Gheorghiu Dej, cu acelaºi cinism, chiar dacã tehnica s-a modificat de la
otravã la iradiere. În cazul lui Gorki a fost clar otravã pusã în zugrãveala camerei lui din
care tot a inhalat pânã a ajuns la funeralii naþionale. În cazul lui Gheorghiu Dej a fost un
puternic bombardament cu radiaþii la o ºedinþã a Pactului de la Varºovia. În cazul de faþã,
anul fiind 1949 ºi durata de trei zile pânã la efect fiind semnificativã ºi altor cazuri, se
presupune cã ceea ce s-a folosit la întâlnirea de la primul ministru, sau din preajma
cabinetului acestuia, a fost otrãvirea, cu toate cã, e posibil sã se fi folosit acest termen
doar pentru cã în 1949 încã nu devenise notoriu procedeul de iradiere secretã.
Fapt este cã, luând trenul spre Huºi dupã ultima sa întâlnire oficialã, Episcopului Grigorie
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nu numai cã i s-a fãcut rãu, dar a ºtiut clar cã va muri, lucru pe care l-a evidenþiat tot timpul neamului.
cu seninãtate creºtinã vreme de trei zile, obligându-se la luciditate în momentele când
*
durerea nu-l dobora prea tare ºi rânduindu-ºi toate cele ale marii plecãri în ordine desãvârºitã
Date mai ample ºi documente despre viaþa, opera ºi trecerea lumeascã a Episcopului
de la legaþiile testamentare materiale ºi mai ales morale, pânã la amãnuntele veºmintelor Grigorie se pot gãsi în cartea recent editatã la Episcopia Huºilor: <Omul ºi fapta: Episcop
ºi a slujbei sale de trecere întru Domnul. Din trenul care-l aducea de la protocolul cinic al Grigorie Leu> de preot-doctor Nicolae Hurjui. În legãturã cu documentele pe care le includ
execuþiei sale, în staþia Crasna a cerut
la acest capitol, pomenesc o scrisoareºefului de garã sã telegrafieze mamei
adresã pe care mama mea a scris-o
SCRISOARE PRIVIND EXPERTIZA MEDICALÃ
mele care era medic, sã vinã de urgenþã.
cu mânã tremurândã ºi caligrafie
Domnule coleg,
Iar, a doua zi, când ea a ajuns, nu i-a
precipitatã în încãperea alãturatã celor
Aºa cum v-am comunicat ºi când aþi venit sã constataþi decesul P.S. Episcop Grigorie, unde se împlinea ritualul spãlãrii,
cerut sã-l trateze ci doar sã-i spunã cum
ca medic ce l-am îngrijit în ultimile douã zile am constatat o evoluþie anormalã, cu destule ungerii ºi îmbrãcãrii vlãdiceºti.
evolueazã sistemul de ucidere la care
fusese supus ºi cât mai avea de trãit.
reacþii fiziologice provocate de factori necunoscuþi. Fapt care mã face sã suspectez cazul,
Era adresatã colegului ei - medicul
Conºtient de termenul scurt, i-a spus
decesul putând sã nu aibã la bazã factori naturali. Violenþa ultimei hemoragii din care director al spitalului din Huºi doctorul
mamei mele cã vrea sã o aibã pe ea la
Gãitulescu care, pânã la venirea ei ºi
am recoltat probe, confirmã.
cãpãtâi ca neam, ca sã-l þinã lucid pânã
Din sputa recoltatã rezultã la observaþie urme de arsenic. Am luat o probã pe care vã apoi, împreunã cu ea, îl îngrijise pe
în ultima clipã pentru a se putea
rog sã mã ajutaþi sã o supunem unei analize de laborator. Am discutat, cum mi-aþi sugerat, Episcop. Întrucât în ultimile ore
despovãra de toate problemele familiei
problema autopsiei, dar nu se poate face din punct de vedere religios, mai ales cã sunt rãmãsese doar mama, ea îi trimitea
ºi ale bisericii, pãrãsind aceastã lume
acum probe de laborator - evident
anunþate oficialitãþi pentru înmormântarea de mâine.
cu ele clarificate. Cerea în mod expres
pentru confirmarea bãnuielilor de diaConvinsã fiind cã doar o analizã de laborator competent ne poate ajuta, vã trimit gnostic pe care , profesional, desigur
ca însemnele arhiereºti cu care ritualul
aceste probe, contând pe sprijinul dumneavoastrã colegial ºi voi mai încerca sã iau ºi cã le discutaserã împreunã. Mai ales
prevedea înmormântarea, sã fie unele
altele, dar fãrã autopsie.
noi ºi lipsite de valoare materialã, cele
cã mama mea mi-a confirmat clar ca
Cu mulþumiri (ss.) Dr.V. Leu
2.III.’49
care i-au aparþinut urmând a fi transmedic, faptul cã Vlãdica (acesta era
mise fiului sãu, ca un simbol de
apelativul pe care-l foloseam în familie
continuitate a celor noua generaþii de
fãrã a adãuga numele, deoarece el era,
Plângerea depusã de familie la procuratura Fãlciu:
slujitori ai ortodoxiei naþionale care se
pentru noi, doar unul singur: - Vlãdica)
Domnule procuror,
încununau în familia noastrã prin rangul
Subsemnaþii Ioan C. Leu, avocat în oraºul Medgidia, jud. Constanþa, str. C. i-a spus cã se ºtie de nevindecat, dar
ierarhic care-l transmitea acum. Tatãl
Brâncoveanu nr. 1, Constantin-Nil C. Leu, locotenent de rezervã, proprietar în comuna vrea sã cunoascã din diagnosticul de
meu era legat cu îndeplinirea acestei
|uþcani, jud. Covurlui, Zoe Blãnaru, proprietarã în comuna Mãluºteni, jud. Covurlui ºi care însuºi era sigur evoluþia
voinþe ultime ºi îmi amintesc cum a
urmãtoarelor ore, înseamnã cã
Elisaveta Onose, proprietarã în comuna Schineni, jud. Tutova în calitate de fraþi ºi surori directorul spitalului i-a fost mamei
strãduit pânã la sfârºitul vieþii sale, chiar
ai decedatului Episcop Grigorie Leu al Huºilor, solicitãm respectuos Parchetului confidentul cãruia îi încredinþa acum
înfruntând unele disensiuni din familie
deschiderea unei anchete privind decesul acestuia din ziua de 1 Martie 1949, în condiþii ºi probele de laborator. Cãlugãrul
pentru aceasta.
ºi împrejurãri neclare.
Conform ceasornicului metodei
Partenie care îndeplinea slujba de ºofer
necruþãtoare prin care fusese executat
Prea Sfinþitul Episcop Grigorie, a cãrui sãnãtate nu a avut nici un simptom maladiv, (în orânduirea palatului episcopal erau
de puterea ateistã, Episcopul Grigorie
s-a întors de la Bucureºti unde fusese chemat pentru rezolvarea unui conflict, acuzând o serie de monahi cu profesii precise:
a închis ochii în zorii primei zile de
grave dureri abdominale ºi inghinale care i-au declanºat o hemoragie acutã în urma mecanici, vieri, pivniceri, bucãtari
martie 1949 în mijlocul rudelor ºi a
cãreia, în decurs de mai puþin de 36 (treizeci ºi ºase) de ore, a decedat. Cazul a fost conform nevoilor domeniului, dar ºi
tuturor slujitorilor episcopiei, vorbinduconstatat de domnul Doctor Gãitulescu de la Spitalul Oraº Huºi ºi Doctor Valentina Leu, tipografi, sculptori în lemn, pictori,
le ºi îmbãrbãtându-i el pe dânºii,
rudã, precum ºi de Ieromonahul Ciprian de la Sfânta Episcopie a Huºilor, care l-a asistat compozitori ºi chiar niºte mari cântãreþi
subliniindu-le mereu speranþa cã
refugiaþi de la Opera din Chiºinãu, pe
în ultimile clipe.
omenirea creºtinã nu ne va lãsa pentru
care unchiul meu îi aduna conform
Punându-ne la dispoziþiunea Dumneavostrã pentru toate celelalte relaþiuni, rugãm preocupãrilor sale culturale) - a fost
multã vreme în mâinile anticristului ºi
respectuos Parchetul sã ia în consideraþiune prezenta, ordonând anchetã.
cã sacrificiul sãu nu trebuie plâns ci
trimis cu probele ºi scrisoarea
Fapt pentru care semnãm astãzi 2 Martie 1949,
doar urmat. Avea aceastã grijã a
respectivã la spital, dar s-a întors cu
Ioan C. Leu, Constantin-Nil Leu, Zoe Blãnaru, Elisaveta Onose
continuãrii luptei spun toþi cei care au
ele înapoi: medicul plecase brusc din
fost lângã el în ultimele clipe din acea
Domniei Sale Domnului Procuror, Parchetul Tribunalului Huºi.
oraº sau, mai degrabã, fusese sfãtuit
zi de întâi martie.
sã plece, tocmai pentru a nu parafa o
În legãturã cu aceasta Înalt Pra
asemenea confirmare.
Sfinþitul Antonie întâistãtãtorul Transilvaniei relateazã într-o scrisoare pe care o includ
Îmi permit aceastã bãnuialã, pentru cã un lucru asemãnãtor s-a petrecut ºi cu o sesizare
printre aceste documente, faptul cum târziu, într-o mânãstire, a întâlnit un cãlugãr tuns pe care tatãl meu în calitate de avocat ºi împreunã cu fraþii ºi cumnaþii sãi, au vrut sã o
întru monahism cu numele de Gamaliel, care pãstra cu sfinþenie o cãmaºã veche (pesemne depunã la procuratura judeþului care ulterior s-a desfiinþat. În sesizarea al cãrui text îl public
precum acelea pe care le ºtiu prea bine din copilãria mea, cu þesãturã albã asprã, de asemenea, ei cereau o anchetã în cazul motivelor suspecte ale morþii Episcopului.
mãnãstireascã). Cãlugãrul fusese frate tânãr, cãmãraº la palatul episcopal din Huºi -palat Procedeul a fost delicat ºi perfid: Un personaj important de la guvern ºi un reprezentatnt al
ridicat drept curte domneascã de ªtefan cel Mare. El s-a aflat printre cei care, dupã închiderea Ministerului Cultelor (tata îºi aminteºte cã pe unul dintre aceºtia îl chema Fârºerotu), au
ochilor, i-au îndeplinit întregul serviciu religios al îmbrãcãrii Vlãdicãi Grigorie în hainele venit imediat de la Bucureºti pentru organizarea funeraliilor. Ei l-au convocat pe tata ºi pe
arhiereºti cu care trecea în viaþa veºnicã ºi a pãstrat cu sine cãmaºa ultimelor lui suferinþe fraþii sãi ºi le-au cerut sã nu strice ceremonia oficialã pe care guvernul avusese bunãvoinþa
lumeºti. Dacã va cãdea aceastã carte în mâinile lui sau ale altora care deþin astãzi cãmaºa sã o stabileascã prin demersul de la procuraturã care o putea întârzia. Argumentul era cã
îi rog sã o aºeze undeva cu aceste rânduri de mai sus ca o inscripþie pentru muzeul
(continuare în pag.4)
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e dureros faptul, atunci când dezbinarea se îndreaptã
asupra credinþei neamului nostru, pentru cã aceasta
însemneazã ºi <o dezbinare a însãºi fiinþei naþionale>,
cum foarte deseori sublinia Vlãdica Grigorie Leu.
A ajuns apoi episcop de Argeº iar, la 28 iulie 1940, a
urcat în ultimul scaun episcopal, la Huºi, ca sã ilustreze
ºi din aceastã poziþie, aceeaºi misiune sfântã de unitate
naþionalã, de slujire a Bisericii, cum Dumnezeu i-a
înzestrat pe marii ierarhi ai neamului nostru românesc.
A fost, îndeosebi, legat de latura din stânga a
Moldovei, de acei credincioºi blânzi, buni, ascultãtori
ºi pãstrãtori de tradiþie cum, numai în aceste pãrþi încã
se pãstreazã pânã în ziua de azi.
Numele episcopului Grigorie Leu rãmâne adânc
înscris în istoria Bisericii noastre, în istoria culturii
noastre, în istoria atât de vitregã a neamului nostru
românesc. El nu înceta a face apel la simþãmintele de
unitate naþionalã pretutindeni. Nu înceta a-ºi exprima
durerea atunci când puhoiul necredinþei ºi întunericului
a ocupat þara nostrã dinspre rãsãrit.
În acest groaznic vârtej moral, acest vârtej care a
ajuns apoi sã dãrâme ºi biserici ºi credinþa în Dumnezeu,
el, episcopul Grigorie, a fost printre primii care a
protestat. Printre primii, însã, care a ºi suferit !^
Pentru cã, în acel început de pãtrundere a
comunismului în þara nostrã, el a trebuit sã plãteascã.
Sã plãteascã ºi personal ºi cu desfiinþarea scaunului
episcopal de la Huºi, scaun întãrit ºi aºezat acolo de
ªtefan cel Mare ºi Sfânt.
Este vrednicã cinstirea care i se aduce acestui mare
ierarh al Bisericii Ortodoxe Române. Am avut bucuria
sã-l cunosc ºi i-am sorbit cu admiraþie cuvântul ºi chipul
sãu care a rãmas ºi-n sufletul meu ºi-n sufletele altora
dintre cei care slujim Biserica nostrã strãmoºeascã>.

(continuare din pag.1)
de a conduce comisia sinodalã pentru misiunea
Bisericii în þarã ºi a Parohiilor Ortodoxe Române din
strãinãtate. Se sãvârºeºte prin moarte martiricã în anul
1949.
L-a învrednicit Dumnezeu sã slujeascã jertfelnic
în atâtea plaiuri ale þãrii; ºi-a împlinit misiunea prin
slujbã divinã, prin cuvântul rostit, ca ºi prin cuvântul
scris. Lucrãrile publicate pe o arie de peste treizeci
de ani începând cu 1916, cuprind teologie misionarã,
istoricã, pastoralã. Între multiplele lucrãri pomenim
studiile despre Sf. Ioan Damaschin, despre
Mãrturisirea Ortodoxã de la 1642, despre <Biserica
Ortodoxã Românã - situaþia actualã ºi pregãtirea
clerului>, despre <Confesiuni ºi secte>, volume de
predici, cuvântãri ºi altele.
Personal, l-am privit în faþã de douã ori - în 1936
când, ca Arhiereu Vicar al Iaºilor, a venit în vizitã la
Roman invitat de P.S. Episcop Lucian; eram
seminarist. Am ºi acum în imagine chipul luminos,
iradiind de harul divin lãuntric. Personalitatea sa mi sa întipãrit ºi mai profund în primãvara anului 1940, când
a trecut ca episcop la Huºi. Alegerile se fãceau pe
acea vreme în Parlamentul þãrii. Am mers câþiva
studenþi teologi sã asistãm la un asemenea eveniment.
Slujirea sa în aceastã chemare sacrã era esenþializatã
încã din 1925 prin mãrturia de la hirotonia sa ca
Arhiereu: <Putea-voi duce austeritatea persoanei mele
dupã pilda Prototipului nostru - mãcar pânã la drumul
arzãtor al apostolatului zilnic?^Cãci de-o încoronare
cu spini ºi întinsul mâinilor pe cruce e prea greu sã
mai vorbim noi, muritorii de astãzi>. Întrezãrea el oare,
în har, cu adâncã presimþire a spiritului, jertfa pe care
avea sã o ofere ?!^ Pentru cã, real, martiriul sãu s-a
sãvârºit în 1949. În sarcina ºi calitatea pe care o avea
în Sf. Sinod, de a conduce secþia misionarã cuprinzând
ºi parohiile Ortodoxe ale românilor din emigraþia ce

sporea mereu, i s-a cerut atunci de guvernul comunist
aservit Uniunii Sovietice, sã consimtã la intrarea
acestor parohii sub jurisdicþia canonicã a Patriarhiei
Moscovei, pentru a se trimite de acolo <misionari>.
Episcopul Grigorie a apãrat, deopotrivã, o dreaptã
cauzã ºi bisericeascã ºi naþionalã ºi n-a acceptat sã
semneze un asemenea act. Aceastã hotãrâre, pe
lângã întreaga lui þinutã jertfelnicã, i-a oferit cununa
martiriului. În numai câteva zile se mistuia sub asasine
acþiuni <tainice>, trecând pe celãlalt tãrâm al
existenþei, din întuneric la luminã, în întâmpinarea
Domnului vieþii.
Semnificativ, Episcopul Grigorie Leu anticipa
spiritual-canonic un act devenit astãzi atât de prezent
prin reactualizarea Mitropoliei Basarabiei. Pentru cã,
în spiritul autentic al revelaþiei, se impune tema
fundamentalã a relaþiei Bisericii cu neamul. În istorie,
imperialismul a însumat diverse forme: politicã,
economicã, socialã, culturalã; toate pentru
subordonarea þãrilor mai mici. Din nefericire, printr-un
fel de contagiune politicã, au apãrut ºi forme de
imperialism bisericesc. Ce tragicã metamorfozã ! În
loc ca biserica dintr-un stat imperialist sã dea o mãrturie
spiritualã în Hristos, împotriva oricãror tendinþe ºi
forme de subjugare ºi asuprire totalitarã imperialistã,
ea suportã acte de teroare, precum martiriul acestui
prelat. Se lasã ea atrasã în cursa unei asemenea
atitudini strãine de adevãrul divin revelat ? Pentru cã,
fundamental, se pune întrebarea: Biserica e deasupra
neamului, sau se conjugã firesc ºi armonios cu neamul
pe care îl slujeºte, îl sfinþeºte în limba ºi sufletul lui ?
În ziua Cincizecimii, Biserica odrãslitã din sângele lui
Hristos pe Cruce se naºte ºi intrã vizibil în istorie, în
Duhul Sfânt prin limbile de foc ale Apostolilor, în limba
ºi sufletul fiecãrui neam. Fiecare neam fiind chemat
înaintea lui Dumnezeu la judecatã <sã-ºi aducã
cinstea ºi slava lui>. (Apoc. 21,26)
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nici Biserica nu permite autopsierea trupului unui prelat, deci
aceasta nu poate avea loc, iar cercetãrile asupra altor probe
se pot efectua ºi dupã înmormântare. Promiþându-li-se chiar
sprijinul ulterior, rudele au acceptat. Abia dupã acest accept,
oficialii guvernamentali au permis venirea reprezentanþilor
Bisericii. Astfel a avut loc slujba de despãrþire a prelatului
de enoriaºii care se adunaserã nu ca la plecarea unui muritor
ci cu drama vremurilor ºi mai triste pe care le prefaþa acest
eveniment zguduitor oficializat de prezenþele ºi cuvântãrile
reprezentanþilor guvernamentali, dar oficializat ca un
avertisment. Acest serviciu religios în care rezona durerea
situaþiei grele a întregii Biserici, a fost oficiat de prietenul ºi,
cum ºtim, confidentul sãu Chesarie Pãunescu, episcopul
Tomisului (care nu s-a sfiit sã vinã cu toate cã, pesemne,ºi
lui i s-a atras atenþia ca ºi episcopului Antim de la Buzãu
care a fost întors din drum), episcopul Antim Nica de la
Galaþi, arhimandritul Teoctist Arãpaºu -ajuns Prea Fericit
Patriarh, pe atunci vicar al Mitropoliei Moldovei ºi cunoscutul
preot cãrturar Constantin Nonea din Iaºi, singurii care nu au
avut teamã sã se alãture marelui sobor al preoþilor ºi
monahilor din eparhia proaspãt condamnatã la desfiinþare
pentru plãcerea ocupantului.
Dupã epuizarea unui asemenea act oficial, opinia publicã
a fost otrãvitã cu informaþii false de la cea naivã cã era
bãtrân ºi bolnav, când toatã lumea îl vãzuse pânã atunci în
plinã forþã ºi sãnãtate la cei doar 68 de ani încã neîmpliniþi,
pânã la zvonul cã s-ar fi sinucis ºi cã din acest motiv, el
fiind ierarhul, episcopia trebuia desfiinþatã. Ca sã nu mai
vorbim de etichete ca <agent imperialist>, <trãdãtor al
regimului> ºi <duºman al colectivizãrii> a cãror semnificaþie
este, de fapt, cu totul alta decât cea din limbajul pomenit.
Cât despre insistenþele în materie de justiþie ale familiei, ele
au fost liniºtite cât se poate de simplu: au fost arestaþi sub
diverse pretexte sau chair fapte incriminabile pe atunci, atât
tatãl meu cât ºi unchii mei, bãtuþi bine ºi trimiºi în lagãre în
aºa fel încât preocuparea de a se salva pe ei înºiºi sã nu le
mai dea vreme pentru demersuri întru aflarea adevãrului morþii
Episcopului.
Tatãl meu, Ion C. Leu, avocat din Medgidia, cu dosarul
aflat astãzi în Arhiva de Fond Penal cu nr. 454, a fost
condamnat la cinci ani detenþie administrativã - neexistând
probe pentru o condamnare penalã ºi fiind deþinut doi ani în
lagãrele Peninsula ºi Capul Midia. Aceastã metodã a
condamnãrii administrative fiind culmea abuzului totalitar fãrã
nici o legãturã cu justiþia întrucât securiºtii care te anchetau
îþi hotãrau ºi pedeapsa fãrã a mai cere avizul cuiva, lucru
nepermis în nici un sistem judiciar din lume. Unchiul meu,
Constantin Nil Leu, fost ofiþer de roºiori, deoarece locuia în
comuna natalã |uþcani - Covurlui ºi avea în jurul sãu opinia
întregului sat, a fost condamnat 12 ani la temniþã grea ºi a
zãcut în închisoarea din Galaþi ºase ani ºi jumãtate, conform
dosarului 104.205 tot din Arhiva de Fond Penal, iar unchiul
meu ªerban Onose, dat afarã din funcþia de revizor ºcolar,
a fost ºi el vreme de vreo patru ani urmãrit ca <chiabur> ºi
þinut prin lagãre. Singura iertatã de batjocura securitãþii prin
vârsta ei, a fost sora lor cea mai mare pe care o numeam cu
toþii Mama Zoiþa ºi depãºea 70 de ani, fiind capul unei
numeroase generaþii în care Episcopul Grigorie era al doilea,
iar tatãl meu al optulea, aºa explicându-se marea diferenþã
de vârstã între mine ºi vãrul meu. Ea a fost lãsatã în pace
locuind în alt sat ºi numindu-se, dupã cãsãtorie, Blãnaru.
Astfel, prima veste din strãinãtate a venit pe adresa ei. Era
o carte poºtalã ilustratã care nu atrãgea atenþia ºi conþinea
un text banal care numai nouã ne spunea ceva recunoscând
scrisul vãrului meu:<Salutãri dumneavoastrã ºi fratelui
dumneavoastrã din sanatoriul unde acum mã simt ajutat sã
pornesc tratamentul>. Dar spre durerea expeditorului, fratele
ei, ceea ce însemna Vlãdica Grigorie, nu mai era în viaþã. În
schimb sanatoriul, ceea ce însemna Consiliul Mondial
Ecumenic, îi acorda ajutorul cerut de conclavul celor ce-l
sprijineau de aici, spre bucuria noastrã. Iar, aºa cum am
spus mai înainte, numele acestora a fost salvat de la
dezvãluire, prin martiriul Episcopului Grigorie ºi martiriul la
care avea sã se supunã ºi el, fiul acestuia. Noua nu ne
rãmâne decât sã-i cãutãm pe cei din conclavul sprijinitor
printre cei din listele anterioare.
Dar, mai întâi, un amãnunt de substanþã în legãturã cu
fotografia Episcopului Grigorie pe catafalc, pe care o deþin
printre documente: Aceastã fotografie i-a fost adusã mulþi
ani mai târziu tatãlui meu de cãtre un bãtrân evreu care
fusese fotograf la Huºi. El nu ºi-ar fi permis sã se apropie
de catafalc - i-a mãrturisit, dar l-au adus acolo <organele>
care i-au cerut sã developeze repede ºi sã le dea fotografia
care trebuia trimisã de urgenþã undeva. Dacã ne gândim la
similitudinea dintre aceastã situaþie ºi filmul execuþiei lui
Antonescu pe care l-a cerut Stalin drept confirmare,
înseamnã cã exista o practicã curentã a Moscovei de a se
pune la dosarul adversarilor ºi documentul final.
Mulþi ierarhi, dintre cei cãrora nu li s-a permis sau care
nu ºi-au permis sã ia parte la funeralii mi-au declarat în
decursul vremii cã ei, din primele zile. l-au pomenit în slujbele
lor printre martirii Bisericii, iar în bisericile din strãinãtate,
tot din primele zile s-au ridicat slujbe pentru martiriul sãu,
ceea ce înseamnã cã vestea a ajuns foarte repede, iar reacþia
a fost promptã,chiar în acel martie 1949 prin ºtirea difuzatã
de BBC-Londra ºi agenþia de presã <Cortina de Fier> din
Paris. Înseamnã aceasta cã, în slujba ideii lui de unitate
româneascã prin ortodoxie, atât conºtiinþele din þarã cât ºi
cele din strãinãtate s-au unit pentru prima datã chiar deasupra
proaspãtului mormânt. La Huºi, în slujbele de tainã, în
închisorile unde se aflau foºtii lui cãlugãri arestaþi, la
mânãstirea Cernica ale cãrei chilii îi adunau pe arhiereii scoºi

din funcþie înainte sau o datã cu el, ca ºi la Argeº ºi la
Sfântul Spiridon al Iaºilor unde fusese egumen, glasurile
celor care l-au cunoscut ºi l-au urmat au fãcut slujbe pentru
pomenirea ºi mãrirea martiriului sãu, episcopul Chesarie al
Tomisului m-a chemat la el când episcopia desfiinþatã i se
muta la Galaþi - deci tot în 1949 - ºi mi-a încredinþat un text
de epitaf pentru piatra de mormânt a Vlãdicãi spunându-mi
cã strãinãtatea ºtie tot ºi se fac slujbe. Valorile creºtine ºi
naþionale propãvãduite de Episcopul Grigorie Leu îºi fãceau
loc chiar sub obrocul dictaturii ateiste. Chiar dacã nu se
pomenea asasinatul, preoþii ºi cãlugãrii tineri cunoºteau cu
toþii sensurile ºi idealul creºtin al martiriului sãu, ca ºi viaþa
sa cu adevãrat exemplarã.
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S-a nãscut la 2 mai 1881 în familia preotului Sachelar
Constantin Leu, proaspãt întors din rãzboiul de la 1877 ºi
uns parohul bisericii cu hramul Sfântul Ilie din comuna |uþcani,
judeþul Covurlui. Avea în linie directã numai ascendenþi preoþi
ºi dascãli de þarã, pânã la strãbunicul blagocin Mihail Leu,
popã de tabãrã al lui ªtefan cel Mare, cu piatra de mormânt
datatã 1507. Alþi ascendenþi ai familiei - <nepoþii Leului>
care-ºi împart între dânºii satele sunt pomeniþi de un uric de
la 26 iunie 7054 (1546), ªtefan cel Mare dã un uric la 24
noiembri 1492 lui Ivancu ºi Vascu - fii lui Leu, în 1458, acest
Vascu - scris Vasco Leu dupã grafia polonezã, se aflã la
Cameniþa în bejenie cu Petru Aron, iar în divanele lui
Alexandru cel Bun ºi Iliaº, hrisoavele îi pomenesc pe
postelnicii Leu la 20 iunie 1438, 24 februarie 1437, 23 mai
1436, la 10 februarie, 3 iunie ºi 1 septembrie 1429, la 15
aprilie ºi 16 februarie 1428, în <anul de la facere 6929>,
adicã 1421, la 1402 ºi în 30 iunie 1392. Numele de Leu
conjugat cu Postelnicu apare ºi la generaþii mai noi, de dupã
Mihai Blagocinul: Gorie Leu (Leoag) când postelnic ºi când
vornic de poartã ºi ºãtrar, apare la 1650 ºi la 1659, alte
documente sunt din vremea lui Alexandru Lãpuºneanu ºi a
domniilor fanariote. În timpul lui Grigorie Ghica ºi al lui
Constantin Mihai Racoviþã, sub binecuvântarea mitropolitului
Nichifor, apare în legãturã cu înscrisurile mânãstirii Adam
un Grigore Postelnicu Leu, iar sub Grigore Ghica, Ion Leu
sin ot Postelnicu fiind dascãl al ºcolii ºi bisericii din comuna
|uþcani face un înscris privind niºte braniºti ale locuitorilor
de pe valea Horincei în legãturã ºi cu propriile lui moºteniri
de la <rãsbunicul nostru de demult Mihail Blagocinu>, cãtre
prezidentul judecãtoriei Covurlui care nu este altul decât
Alexandru Ioan Cuza. Ceea ce înseamnã cã suntem în anii
1849-1850. ºi tot în legãturã cu Vodã Cuza îl gãsim pe Ion
Leu-sin Postelnicu la Dobrovãþ pentru secularizarea averii
mãnãstireºti.
Botezat cu numele Gheorghe de cãtre tatãl sãu, viitorul
episcop-martir face ºcoala primarã cu neamurile sale care
erau dascãli, este luat la mãnãstirea Neamþ de cãtre un
neam al nostru care era stareþ - ierodiaconul Teodosie
Braniºte, ajunge la seminarul de la Roman ºi terminã cursul
superior al seminarului din Iaºi de unde, cu binecuvântarea
mitropolitului Partenie pleacã la Kiev sã studieze teologia.
Se întoarce la Cancelaria Episcopiei de Galaþi, este uns
preot ºi pãstoreºte parohia Oancea unde este ºi director de
ºcoalã, iar din 1907 îl gãsim la Bucureºti ca preot Spiritual
al Seminarului Central unde începe sã publice lucrãri privind
problemele sociale ale Bisericii precum <Mãsurile
administrative ºi obiceiurile tradiþionale>, <Pregãtirea de
astãzi a clerului>, <Sistemul sanitar ºi organizarea
bisericeascã>, ceea ce îl va duce mai târziu la proiectul
unui curs la graniþa dintre doua discipline, lucru insolit pe
atunci: <sociologia teologicã>, care-l apropie ºi-l leagã
cãrturãreºte de Dimitrie Gusti. Rãzboiul mondial îl aduce
confesor militar ºi protopop organizator al serviciilor religioase
ale armatei iar, la încheierea pãcii transformã un spital militar
în înaltã ºcoalã teologicã ºi, cu sprijinul viitorului patriarh,
episcopul de Caransebeº Elie Miron Cristea ºi al Mitropolitului
Pimen Georgescu pregãteºte dintre foºtii rezerviºti cu care
s-a ajutat în confesionatele armatei, preoþi pentru
numeroasele parohii care au nevoie de ei în Provinciile
Alipite. Pregãteºte aici promoþiile care aveau sã asigure
imediat spiritualitatea naþionalã pe întreg teritoriul României
Mari. S-a mutat apoi în Basarabia, unde arhiepiscop al locului
era încã ierarhul uns de Patriarhia þaristã-Atanasie, l-a ajutat
din plin pe acesta sã introducã canoanele sinodului
autocefaliei române ºi a organizat învãþãmântul teologic
românesc dovenind chiar el rectorul Seminarului teologic
din Ismail ceea ce îl face pe Nicolae Iorga sã scrie:<În vechiul
Ismail românesc, episcopul Melchisedec a adus grija
întoarcerii la românism a acelui mal dunãrean. Basarabia
de Jos am pierdut-o ºi opera trebuie luatã de la capãt. Este
meritul arhiereului Grigorie Leu cã a fãcut-o.>
ªi nu fusese uºor. Ierarhii care þineau de fosta Patriarhie
þaristã aveau înclinaþiile lor care, pânã la urmã, l-au fãcut pe
Atanasie sã-i aibã sufragani doar pe ruºii albi ºi sã meargã
dupã ei în occident, dar teologii rãmaºi de pe urma lui
confundau riturile; convulsiile ameninþau Biserica ºi preotul
misionar avea nevoie de multã înþelepciune. Au venit în jurul
lui mulþi tineri cãrturari deveniþi apoi bine cunoscuþi în viaþa
publicã, iar în 1926 Iorga îi recunoºtea prin aceste cuvinte
succesul unei strãdanii de ºase ani; strãdanii culminând cu
înfiinþarea Mitropoliei Basarabiei. La acel ceas, preotul
Gheorghe Leu, fusese hirotonisit în arhiereu, uns vicar al
Mitropoliei Moldovei cu numele de Grigorie Leu-Botoºãneanul
ºi devenea membru al Sfântului Sinod, cu care prilej rostea
un cuvânt plin de premoniþia destinului sãu:<Putea-voi duce

austeritatea persoanei mele dupã pilda Prototipului nostru,
mãcar pânã la drumul arzãtor al apostolatului zilnic, cu
resemnare la auzirea vorbelor de ocarã ºi chiar la primirea
de lovituri ºi scuipãri pentru învãþãtura evangheliei?^ Cãci
de o încoronare cu spini ºi de întinsul mâinilor pe cruce^ e
prea greu sã mai vorbim noi, muritorii de astãzi!^>
(Revista<Biserica Ortodoxã Românã> nr.3(358) martie
1925 - Arhiereul Grigorie Leu: <Cu ce nãdejdi intrã un nou
arhiereu în Sfântul Sinod> - discurs de recepþie la 4 februarie
1925).
Rostitã atunci doar ca un act de conºtiinþã misionarã,
aceastã dorinþã avea sã-ºi demonstreze retorica premoniþiei
cu un sfert de veac mai târziu, prin întinderea pe cruce nu
numai a mâinilor sale, ci ºi ale fiului sãu, prin încoronarea
cu spini a martiriului lor de episcopi cruciaþi.
Rãzboiul cu nevoile spirituale ale oastei, Marea Unire,
cu nevoile de preoþi pe care el a trebuit sã-i formeze,
Basarabia având o ierarahie bisericeascã pe care þarismul
încercase sã o înstrãineze iar bolºevismul o molipsise cu
secte anarhice, l-au þinut strâns de munca misionarã,
didacticã ºi profesoralã. Acum, arhieria - prin aducerea lui la
Iaºi ca vicar ºi egumen al Spiridoniei, ca o mânã tânãrã pe
care se sprijinã în ultimii sãi ani de viaþã înþeleptul Mitropolit
Pimen pe care-l ajutase în actele Marii Uniri a Bisericii
Ortodoxe române odatã cu þara - îl reaºeazã ºi la
preocupãrile sale cãrturãreºti. Anii de la Iaºi, ca vicar iar
dupã trecerea lui Pimen Georgescu, chiar la cârmele
Mitropoliei, sunt ºi cei mai rodnici pentru opera sa preferatã.
Studiul teologico-social îl îndeamnã spre opere nenumãrate
întrunite într-un mare ciclu de studii cu o singurã direcþie:
Întãrirea Bisericii ºi prosperitatea naþionalã prin Ea.
Multe dintre lucrãri au chiar asemenea titluri iar cauzele
sociale sunt adânc ºi modern analizate ceea ce atrage în
jurul ideilor promovate de el, cu conlucrare ºi admiraþie
prieteneascã un Iorga, un Petrovici, un Gusti, un RãdulescuMotru, Gala Galaction, Ion Agârbiceanu, I.E.Torouþiu,
Tzigara-Samurcaº, Brãtescu - Voineºti, N. Tonitza, Nichifor
Crainic, I.D. ªtefãnescu, Iuliu Valaori, Scarlat Struþeanu, C.
Tãslãoanu, George Murnu, Radu Rosseti, Geoge Voievidca,
Radu Gyr, Vasile Pârvan, George Brãtianu, Const. Lapedatu,
Eugen Boureanul, George Topârceanu, George Lesnea. ca
sã nu mai vorbim de universitarii ieºeni, de teologii de la
Chiºinãu la a cãror facultate a strãduit ºi de cei mai importanþi
politicieni - de la Duca, Titulescu ºi Mihalache pânã la
Octavian Goga care <pentru verbul sãu de simþire naþionalã
îi exprimã admiraþia nu doar ca scriitor ci ca smerit fiu de
preot care a învãþat sã-i iubeascã pe prelaþii întãritori ai
neamului precum Episcopul Grigorie>. În aceste condiþii,
când devine vacant scaunul de episcop al Argeºului, laolaltã
liberalii Brãtieni, Bãlãceni ºi alte familii celebre din zonã,
împreunã cu þãrãniºtii lui Mihalache, dar ºi cu casa Regalã
a cãrei criptã este mânãstirea lui Manole, îi cer sã vinã aici
întâistãtãtor ºi îl instaleazã cu mantie liliachie în 1936.
Episcopia Argeºului în afara marii ei importanþe istorice
o avea ºi pe cea misionarã - la seminariile ºi ºcolile ei
pregãtindu-se în secolele trecute preoþii ºi cântãreþii de limbã
românã pentru parohiile ortodoxe din Transilvania, aici venind
sã se formeze cu duh naþional tinerii slujitori ardeleni.
Episcopul Grigorie a continuat aceastã tradiþie misionarã,
adaptând-o la epoca modernã când diaspora noastrã avea
nevoie de pãstori în multe colonii din lume ºi a obþinut de la
Palat, de la Patriarhie ºi de la Guvern burse ºi întâlniri
pastorale de varã pentru aceºtia, devenind întâistãtãtorul
lor duhovnicesc. Din acest motiv, desigur, în 1940, când
dragostea de Moldova ºi de zonele de dincolo de Prut pe
care le-a pãstorit, îl fac sã cearã a fi înscãunat la Huºi,
Patriarhul Nicodim spune:<Cu credinþã, Episcopul Grigorie
a slujit ºi pãstorit în trei provincii istorice ale românilor: în
Basarabia ca misionar, în Moldova ca vicar, în Muntenia ca
Episcop de Argeº. Aflarea lui în fruntea întregii lucrãri
misionare a Sinodului este bine meritatã. Acum, prin
înscãunarea la Huºi, îl readucem în Moldova de a cãrei
populaþie este atât de legat ºi, care, pot spune cã îl venereazã
ºi îi ascultã cuvântul>.
în anul 1940 când pe lume
ªi astfel a venit la Huºi <în
nu era pace
pace> dupã cum aratã inscripþia sa din pronaosul
Catedralei Domneºti, fiind instalat în scaun la 28 iulie, zi
înscrisã în calendar de cãtre Episcopia de astãzi, pentru
pomenirea martirului ei, martirizat prin crimã pãgânã a anului
1949, dupã cum scrie Prea Fericitul Teoctist pe care vrem
sã-l citãm alãturi de ceilalþi capi ai Bisericii noastre citaþi
mai înainte
***
Încheiem aceastã scurtã încercare biograficã mai citând
din: <Calvarul româniei creºtine> de Sergiu Grosu - Edition
France Empire, Paris 1987: <La 28 februarie 1948,
Patriarhul Nicodim a murit într-un mod total misterios ca ºi
alþi doi demnitari ortodocºi dispãruþi, dupã ºtirea agenþiei
<Cortina de Fier>, ca urmare a actelor de teroare
comunistã: fostul mitropolit al Moldovei Irineu Mihãlcescu
ºi episcopul Grigorie Leu al Huºilor>^
Iar, aflându-se în Europa de uciderea sa, postul de radio
BBC din Londra lua atitudine anunþând în 1949:
<Urmare a terorii comuniste, trecerea în nefiinþã a
Episcopului Grigorie Leu subliniazã opiniei publice
internaþionale o dublã crimã: ºi fizicã, prin martiriul unui
înalt prelat ortodox, dar ºi moralã, prin anihilarea unui mare
propãvãduitor al adevãrurilor naþionale româneºti>. *

Corneliu LEU
extrase din “CARTEA EPISCOPILOR CRUCIATI”
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POEME DIN OPERA CONSACRATÃ

A LUI

Petre Stoica

ºi vorbeºte vorbeºte în somn.

În cârciumã negustorii încheie contracte,
cineva þipã fantastic, rãstoarnã o masã
ºi sparge sticla cu vin.
Avocaþii mai aleargã în hainele lor de lustrin
decolorate de soare,
REªEDINÞÃ DE PLASÃ

frizerii orbesc în oglinda pãtatã de muºte.

I
Bariera se ridicã agale,
cãruþe cu pãsãri, cu fructe, cu mac
intrã în oraºul mic, salutate
de cocoºul cu trâmbiþa spartã.

Golite, cãruþele pleacã spre câmpuri,
of, oraºul mic rãmâne în urmã
cu turnul pompierilor in care
nu se zãresc niciodatã mãruntele focuri
zilnic izbucnite aici.

Huruie storuri de case bogate
ºi mâini dolofane aºeazã-n ferestre
plãpumi azurii peste care
cresc norii pernelor albe.
Frizerii stau în stradã, plictisiþi
încã înainte de începerea zilei,
ar spune ceva dar preferã
sã priveascã amoraºii de piatrã.
Cãruþele cântã din osii uscate
ºi ajung în piaþa cu bidoane de lapte,
altele cautã judecãtoria de ocol
unde þãranii coboarã
ºi intrã în curte cu biciul în mânã.
Lângã monumentul cu vultur
apar funcþionarii lins pieptãnaþi,
dispar în misterioasele coridoare
împodobite cu genþi ºi avize.
Soarele îneacã podoaba vitrinelor,
de ani fãrã numãr
ciorchinii roºcovelor atârnã blajin
printre perii si funii de cânepã.
În fânul cãruþei e aºezat un sicriu,
o femeie a cumpãrat lumânãri pentru nuntã
ºi strânge în palma crãpatã
batista cu bani.
Din ceasul preturii cad smalþuri crãpate.
Aerul e dulce, de candel,
bãtrânul fotograf s-a prãbuºit pe ziar

II
Din norul serii, zmeuriu,
cad porumbei întorºi de pe câmp;
umbrele mãnâncã repede
afiºele cu anunþuri de târg.
Servitoarele târãsc spre casã
copii cu bucle de îngeri.
Viorile subþiri din chioºc
intoneazã Tango notturno.
Tac valþurile morii þãrãneºti,
lângã fabrica de cãrãmidã
salariaþi cu ºepci cadrilate
intrã în camere mici.
Soþia primarului priveºte
circul ambulant care trece
cu pitici, cu umbrele, cu tobe
ºi o maimuþã închisã în ladã.
Funcþionarii cu mustãþi de catran
vin în parc sã consume
covrigi cu chimen, sã asculte
melodiile sublime din chioºc.
Nebunul înconjurã fiecare pom,
oprit pe podul de lemn
vede capul Ofeliei plutind
ca nufãrul pe apa murdarã.
Pudrã, þânþari, transpiraþie,
vârtej de valsuri rãcoroase;

directorul bãncii spune glume,
râsul sãu înghite luna
ºi, obosite, soþiile funcþionarilor
scot fluturi din bere.
DE PE VREMEA FILMULUI MUT
Lui Cornel Ungureanu
Aºteptãm gâtuiþi de emoþie.
În salã e miros de tutun ºi carbid.
Lovim puternic din palme; deodatã
lumina se stinge ºi uºile se închid.
Pe pânza ca o batistã uriaºã de doliu
apar maimuþe, lei, rinoceri,
admirãm piramidele grave
ºi faraonii dezgropaþi din tãceri.
Dupã pauza de zece minute
vasul Titanic se scufundã-n ocean
în timp ce orchestra adunatã pe punte
suflã din alãmuri cu mare elan.
Ni se aratã ºi rãzboiul cu burii,
vedem explozii, arme, râuri de sânge.
Cu fitilul aprins trece suspinul prin salã,
lângã tata cineva plânge.
Ieºim cu felinarele în stradã,
lacrimi ne curg într-una pe faþã.
Nimeni nu vorbeºte pe drum.
Florile salcâmului sunt stele de gheaþã.
PROFESORII DE GIMNAZIU
Ei s-au retras în cimitirul
cu îngeri de bronz înverzit;
azi memoria mea
îi ridicã din morminte
redându-le siluetele vechi:
Vara, pe strãzile oraºului mic…
Sunt îmbrãcaþi în haine sobre
lucind de atâta ºi atâta cãlcat,
la gâtul lor mereu transpirat
atârnã lavalierele
ca niºte pãsãri cãzute în praf…

actualitate editorialÃ - actualitate editorialÃ - actualitate editorialÃ
Degetele timpului
Editura Sedan, 2009

Înnãlbit dar nu cânepiu, ci cum se spune pe la noi, dalb, de pe
coperta unei cãrþi de poezie editatã de SEDAN, Dan Brudaºcu
ne aratã un chip necunoscut unora, însã al unui scriitor clujean
ce îºi este, ºtiut ºi de mine mai ales prin revista „ Cetatea
Culturalã”, ce o cultivã conviv cu un venerabil conjudeþean (
am zis Miron Scorobete) ºi un cunoscut poet de rarã structurã
sufelteacã, care, nu ºtiu d ece, îmi aminteºte de regretatul poet
tribunist, Negoiþã Irimie. Cunoscut mai ales nu prin poesie, ci
prin culturã poeticã ºi un anume romantism, altul decât cel al
altuia înalt fost clujean, Nicolae Prepliceanu, bucureºtenizat ...În
odinioara tinereþii mele literare, aceºtia mi-au fost afini pe filiera
sufleteascã ardeleanã, desigur pe o listã mult mai mare, al cãrui
rãboj era în acea clãdire de colþ, o clãdire boemã, (Arizona ! )
unde i-am cunoscut ºi pe DR Popescu, Adrian Popescu, Augustin
Buzura, Teohar Mihadaº (ce mare poet aromân !) ...I-am cunoscut,
însã unii bag-sama, nu ne mai prea cunosc. Ne rãmân cãrþile dlor,
olaltã cu reveriile acelor vârste.
Prin revistele Steaua, Tribuna, Cetatea Culturalã, mai sporadic
Ecinox, desigur, cât ºi prin numeroºi confraþi clujeni de la filiala
USR, refac acele cãlãtorii acum virtuale, citind ce se scrie la Cluj
ºi în zonã. Nu ºtiu cum se face, însã revistele „ cu ºtaif” s-au
regrupat inclusiv estetic ºi fortuit (dar când a fost altfel?) sub
umbrela politicului (citeºte buget), iar eu care publicam frecvent
mai ales în Tribuna, mã trezii persona non gratta.
Desigur, nu port ranchiunã, desigur, nu, ...doar la o tristeþe
am dreptul – mãcar aºa, de naturã poeticã...platonicã, cum dixit
Dan Brudaºcu, evocând Phaidros: adicã de nebunia muzelor.
Care, vezi bine, sunt mai multe pentru noi, însã una în felurimea
ei de avataruri, ºi ea este paradoxal geloasã pe hieraticele proprii
întrupãri.

Îi cer scuze poetului Dan Brudaºcu pentru digresiunea aceasta,
încercând sã îmi exprim câteva ideii la cartea de poesie
„Degetele timpului”, recent dãruitã. Sub inspiratul titlumetaforã, poetul clujean„ sedanteazã” cu onorabilã autoconsecvenþã, nu doar un moralist, eseist, editor, traducãtor ºi
pare-se un spiritus movens conservator – nu blamabil,- ci în
sensul de tradionalist cãrturãresc, - sedanteleazã, mai bine
glumind, în dimensiunea delicatã a rãbdãrii de a glossa, cum
mãrturiseºte, timp de vreo 30 de ani, scrierile lirice proprii, întro reuºitã antologie reperatã la Timp.
Întocmirea cãrþii este structuratã pe substanþialitatea afectelor,
ci nu pe cea a livrescului en vogue. Aºadar el se smulge tentaþiei
omniprezente azi de a acutiza religiosul, sau dimpotrivã, profanul
în sensul cã le atinge pe ambele, însã prin afinitatea electivã
(da) cu vegetalul, în interregnul fiinþei, cel „preluat” din materie,
din naturã, interferând în esoterice contemplãri sofianice. Aºadar
substanþa vie a trãirii proprii, este cea de rezonanþã cu „duhul”
ºi hierogramele textuale, dincolo de aparentul discurs uneori
prozomoematic, explicit: deoarece Dan Brudaºcu descrie eseistic
( poeseic) starea creaþiei ºi respinge eboºele sau decalcurile.
Alegând simbolistica mâinii - degetelor, degetele acestui timp
al duratei, ne sunt trecute ca o reverie pe claviaturi semantice,
fiind nu ale scribului, ci ale unui pianist de „ nocturne”, pe
arpegii aparent moderne, însã de fapt romantic- medievale.
Impactul biografic, autoreferenþial, este „sincopat” , sub
pretextul auto- indus cã a „ajunge poet numai datoritã artei,” ci
nu fiind înnãscutul, nu din tagma celor „cuprinºi de nebunie”,
cum Platon, utopicul Platon, duºmanul „ republicii poeþilor” (
ca ºi Bacon, Thomas Morus, Campanella ºi ... Gabriela
Melinescu...: Dan Brudaºcu poate este maliþios când aduce o
scuzã ca atare. Cartea lui este un calendar al stãrilor eminamente
lirice, raportãri ale sufletului, uneori de o candoare juvenilã, (

dar ºi de indignatã revoltã a lui Juvenal!) ...A celui ce spunea cã
„ indignarea face poesia”.
Poesia lui Dan Brudaºcu este când vag elegiacã, alteori moralresenentimentarã, luând pulsul degradãrii politicieneºti dintrun polis ºi mai în degradare , - când romanþioasã, punctând afectele
inimii empatice, repulsia faþã de orfania mulþimii, ori inserþiile
ars- poeticii ca termometru al ferbilelor stãri „de nebunie, de
boalã de origine divinã”.
Chiar de cronologic jurnalul intimelor decantãri în meditaþie
se perindã în anii mulþi, constat cã timpul interior, coordonata
lui stabilã, este una a filosofie existenþiale ºi a raportului id-ului
cu timpul.
Cãderea din condiþia anticã (...), a poetului în agora de care
scria o carte de neuitat ºi rarul la vedere prieten Al. Cubleºan,
este a însãºi agorei. Poetul profet, poetul oracular, au devenit
desueþi „, banale sintagme „ ale „ orgoliului unei fiinþe mistuite
de neliniºti, un blazon” ....Nobleþea acestui balzon o deplânge
fãrã lamento, Dan Brudaºcu, ci mai degrabã s-a înrolat cu literatura
confinilor apropiaþi, sau chiar de pe alte meridiane, în zona
mulþimilor lui Le Bon...care nici ele nu mai sunt demult ale lui
Le bon, nici ale lui Miron Cosma.
Remarcabil în context îmi pare poemul „Poezia la români”,
virulent amar pamflet eludând total metafora, pentru cã ea este
caducã în context. ( Vezi ºi „ O lume de plastic” ( remember
Oriana Falacci!), sau „Rãdãcini în vânt”, o parabolã a
dezrãdãcinãrii ºi implantului „dendrologic” în paideuma ......
Alt poem memorabil este „Roata morii”, dar ºi „Trenul de
noapte”, „Tempi Fugaces, „Trãdãri” ... Când este diatribic, Dan
Brudaºcu rãbufneºte din vise de adâncime, din ceva ancestral,
nu sentenþios, ci de o mare tristeþe elegiacã.
Stilistic, poetului îi repugnã plasticizarea, poate tocmai acea
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O, iatã-i acasã, martiri ai chinului zilnic,
în camere cu umbre mucegãite
tuºesc uºor, vorbesc fãrã sens,
taie lemne în curte
sau tac lângã soþiile lor
legate la frunte din pricina
migrenelor fãrã sfârºit:
lefuri mici, fetele nici azi mãritate…
Spre searã, cu învierea zorelelor
ei tresar ºi ies în strada rãcoritã
intrând în cazinoul suav tapetat.
Acolo aºeazã ceasul pe masa de marmorã
- de fapt ce timp sã mãsoare? –
comandã o turceascã, frunzãresc “Universul”
ºi-n clipa aleasã în urmã cu douã decenii
încep sã discute la flacãra focului scãzut
despre Napoleon ºi amantele sale.
O, viata lor
cititã în oglinda restului de cafea
presãrat cu scrum de þigarã:
misterioase litere spun
o poveste nespus de amarã.
În drum spre cãminele strâmte
trecãtorii îi salutã cu teamã ascunsã
domnii profesori îºi ridicã meloanele grele de praf
ºi le raspund cu zâmbet prietenos
cãci ei, îmbãtrâniþi înainte de timp
nu mai au energia sã fie prea rãi…
ROATA NOROCULUI
Venim la roata norocului neagrã ºi roºie
semnele ei sunt albe ca ochii destinului
din malul zilei ies crocodilii-cu gura deschisã
cautã roata norocului vor s-o înghitã
numai unul câºtigã sticla de ºampanie
este o dupã-amiazã cu aripi obosite
nici o adiere nu te clinteºte din loc
odecolon ºi pudrã ºi transpiraþie acrã
mierea melodiei La Paloma ne curge pe buze
numai unul câºtigã sticla de ºampanie
roata se opreºte cu scrâºnet de iad vlãguit
unul primeºte suave flori de mãtase
pentru nunta cu moliile altul apucã
glastra cu muºte uscate anul trecut
soldatul câºtigã oglinda: priveºte în ea
ºi faþa ºi-o vede acoperitã cu lut
cine câºtigã sticla de ºampanie?
Pe fundul poºetei mai gãseºti o monedã
o aruncãm cu nepãsare de prinþ a sãracului

seara târziu
cu mierea melodiei La Paloma pe buze
plecãm spre casã cu puºculiþa de ghipsin ea sã strângem bani sã plecãm pe altã planetã
ÎN CLIPA SUBLIMÃ A NAªTERII MELE
lui Max Demeter Peyfuss
Când m-am nãscut era o iarnã teribilã
în clipa sublimã tata juca pe undeva biliard
scrie de altfel ºi în marile cronici ale istoriei
dar nu asta vreau sa comunic în pastorala mea
adresatã preacredincioºilor crescãtori de albine
ci faptul cã tocmai în clipa sublimã a naºterii mele
arhanghelul curþilor vestea de pe gard
trecerea ultimului vas cu zbaturi
pe Mississippi în jos
BUNICA SE AªEAZÃ ÎN FOTOLIU
Trag cu praºtia în pereþi ºi cad asemenea frunzelor
portretele vechi vai ce frumos e marinarul acela
oprit la Damasc, se ridicã pulberea anilor neagrã
dar bunica se aºeazã în fotoliu nu-i pasã
ea s-a acomodat cu poemele fãrã rima ºi cu noul
stil de viata al pietonilor grãbiþi bunica auzise
în luna decembrie ºi povestea cu bomba atomicã
nu-i pasã cã toate din lume cad prada revizuirilor
de cate ori deschidem televizorul nostru cel sfant
bunica se aºeazã în fotoliu ºi priveºte cuminte
debarcarea elefanþilor anul trecut
ÎN OROLOGIU E FOARTE TÂRZIU
Bunica a fost cândva în California acolo
oamenii cresc altfel de iepuri ce minunat
e la noi în Balcani bunica s-a întors de mult
melancolicã priveºte acum pe fereastrã
daliile sunt niºte capete de pudel din curte
adie miros de varzã bunica era o femeie
aproape înaltã sclipea ca alamurile fanfarei
din chioºc în orologiu e foarte târziu
ºi un vapor cu aburi se scufundã încet
în gravura de sus.
ÎN DONJONUL ACADEMIEI DE LITERE
Inutil sã mã convingeþi cã n-a fost aºa
domniºoarele cultivau plãcerile sportului
încã din timpul lui Richard Coeur de Balancoire
instalat în donjonul Academiei de Litere
eu însumi arbitrasem o partidã de tenis
ce lent ce lent se deplasau pãuniþele
în malacoavele lor mãturând fãrã jenã ciupercile
ºi mingea trecea de la rachetã la rachetã
cu graþia unui salut adresat în grãdinile publice
toamna spre amurg, dupã fiecare meci ofeream
câte-o cupã umplutã cu dulceaþã de coacãze
seara pe terasã domniºoarele primeau complimente
din partea barbiºoanelor cu decoraþii ºi ordine
pierdute sau câºtigate la Waterloo pãcat
cã nu aþi asistat la discuþie

DE LA APOGEUL POETULUI, LA APOGEUL POEZIEI
Trimiþând la tipar versurile recent primite de la stravechiul meu
prieten – cizelator ca nimeni altul la marile simplitãþi diurne din
care se naºte superlativulul rafinament al poeziei sale - le-am
supraintitulat: „Apogeul poetului”, cu convingerea cã, pentru Petre
Stoica, acesta a început de mult ºi va dãinui mult prin existenþa de
funciar bun simþ a firii sale scrutãtoare spre modernul intelectual
ºi originalul poetic.
Dar vestea a cãrei loviturã nu am tãria sã o comentez, a infirmat
naivitatea noastrã de bãtrâni care doar ne scriam peste distanþe
punând la cale acte literare, convinºi fiind cã ne vom ºi putea vedea
oricând vom dori. Apogeul poetului s-a frânt brusc, devenind
nemurire. A rãmas doar apogeul poeziei sale, ca o constantã a
acestei nemuriri.
Ceea ce îmi chinuie cel mai mult lipsa de El care mã covârºeºte,
este superba boemã elegantã ca stare de intelectualitate absolut
necesarã fiinþelor insensibile la contsrângeri ºi adânc visãtoare
cãtre orice. Ne-am apropiat încã de când el încerca sã înveþe poezie
de la lipsa de prejudecãþi a lui Dimitrie Stelaru. Traducea cu devotat
studiu din germanii care scriau dupã cele mai riguroase precepte
poetice ºi , în acelaºi timp, învãþa asiduu de la boemul epocii dicteul
automat, drept oniricã armã ce submina proletcultismul. Creºtea
iepuri albi, cu a cãror delicateþe neelaboratã îi semãnau uneori
metaforele mângâietoare ºi practica boema ca pe un spirit princiar,
fãcând sã fie uitat, sau neluat în seamã, vulgarul anarhism al celor
care nu au învãþat în întregime tocmai suava înãlþare artisticã a
nepãsãrii boeme. Îºi ilustra cãrþile cu eleganþa linearitãþii de rebel
umor poetic a desenelor lui Pucã ºi ne-nvãþa pe toþi ºtiinþa prezenþei
de bun simþ la masa prieteniei, înþelegând boema ca pe un har mult
superior doctoratelor, mai profund în nelimitare ºi în
nerecunoaºterea restricþiilor ºi mai puþin gãlãgios decât gravitatea
arogatã de superficiala pseudocãrturãrie.
Dintr-un asemenea creuzet i s-a nãscut poezia care-ºi stabilizeazã
astãzi, întru definitiv, apogeul ce nu mai este un punct atins de
omul trecãtor, ci cum am spus: nemurirea.
Corneliu LEU
Iatã-i o poezie premonitorie:
CÂND MAESTRUL ROUSSEAU
A PLECAT UNDE TREBUIE
În ultima zi a sfintelor sale geneze
iubitul maestru ºi-a consultat ceasul din turn
vãzând cã e timpul ºi-a spãlat cele câteva pensule
apoi ºi-a pus la umeri aripi de serafim
plecând unde trebuie
îl însoþeau dirijabilul cu trup de delfin
ºi Libertatea cu trâmbiþa-n mânã
în cinstea maestrului fotbaliºtii cu lungi mustãþi
au jucat pe alee un meci jubiliar
Poetul cu Muza i-au cântat din antica lirã un imn grandios
copacii din Parcul Mountsouri au înflorit a doua oarã
iar cãpitanul vasului cu zbaturi a ordonat
sã se cânte valsul închinat doamnei sale Clemence
iubitul maestru era însã departe
grãbit sã ajungã unde trebuie

actualitate editorialÃ - actualitate editorialÃ - actualitate editorialÃ
aurã ce o nãluceºte în cazul invocat de Platon, rostirea „profeticã”,
oracularã, delficã, Dan Brudaºu este totuºi un pragmatic, unul ce
îºi ocroteºte prudent misterul perceptiv de profunzime, în halou
oniric, iatã de ce poeziile cãrþii sale sunt mai degrabã file de
jurnal ale omului nebãtrânicios, ale omului în fond tandru, ale
omului social, însã stingherit în pluralitatea comunitarã: deloc
paradoxal.
Dacã referirile intimiste, la sentimente esenþiale, abundã, ele
sunt semnul unei psihologii empatice puternice, manifeste. Tema
esenþial a cãrþii este Condiþia umanului.
Sentinþa: cunoaºte-te pe tine însuþi. Reflectarea în „ceilalþi”,
mai ales în iubirile multe – dar - una – singurã, ...,, sunt pregant
ale confesiunii ºi prefigurând ceva sfâºietor, un presimþ al
despãrþirii, acela care latent arde în fiecare, însã mai abrupt, ori
mai domol.
Poesia lui Dan Brudaºcu acuzã condiþia omului esenþializatã în
a celui care scrie, a celui care arde mai alb, a celui care urãºte
cenuºa. Iubirea pentru femeie, cea arhetipalã, a originii, este
aceea din „ Privirea ta”, un poem bine ascuns în simplitatea, dar
insunuant în parabolã. „ Privirea ta/ ascunde milenii de-mbrãþiºãri/
ale ºarpelui/ din vintrea pãcatului/ pãstreazã cu sfinþenie ( stranie
antinomie, n!) tãcerea/ ºi nu mãrturiseºte/ nimãnui/ clipele de
pierzanie/...
Opus ºi apropiind perspectiva riscant, privirea bãrbatului „cautã
mereu flãmândã/ naivã ºi încrezãtoare” refuzând sã accepte cã
totul nu e decât o clipã în care te dãrui/ fãrã a oferi nimic...cã, de
fapt, îmbrãþiºarea ( femeii, n) „ e doar un ritual banal/ ...moºtenit
de la curtezanelº ( ºi preotesele de la uºa templelor, neh ?), de la
curþile faraonilor/ sau poate de la gheiºele Orientului/ ..
Aceastã „ orientalizare a femeii de „ acum”, poetul o bãnuie a fi

ceva resuirect, esoterie a reîncarnãrilor” , ceea ce poate fi decodat
din devãlmãºia sincretismelor lumii ca ceva absolut ...ºtiinþific!
În fine, constrâns de spaþiu, mã rezum la a mai spune cã nu îl
cred pe Dan Brudaºcu omul, dar îl înþeleg pe poet, când conchide
cã suntem sub spectrul lepãdãrii sinelui..., însã cred în felul sãu
în acele „ ascuznse lacrimi” de nepãtrunse taine/ ale zefirului de
varã...” rãmâne în urmã-þi/ nisip cald/ ºi oasele albe/ ale Icarilor/
cu aripi secerate/...”
Prin aceea cã poetul, el însuºi, colocvial amar cu conºtiinþa-i,
spune splendid- serenic : „ Te lepezi de tine/ fãrã sã ºtii mãcar/ cã
aripa obositã/ n-a-ncetat sã spere / mult visata-i/ întâlnire cu
zefirul”.( Trãdãri, pag. 86). Simbolul zefirului revine ca o cheiþã
magicã a stãrilor de levitaþie poeticã la Dan Brudaºcu.
Este sentimentul de acalmie metafizicã a poesiei sale, desciderea
spre inefabil a fiinþei ce se smulge corporalitãþii ostenite, spre a
fi resorbitã verticale spiralate ...A timpului.
Dan Brudaºcu rotunjeºte corolarul cu o întrezãrire în abisalul
unui interior de „ antimemorie”Un fel de încãpere – sub-piramidalã- ( ca semnificat ), cu
spectrale iconerii stihiale, încremenite în timp- netimp..., unde „
prin cotloane nu mai gãsesc nici urmã/ de trecerea ta/ pierdutã-i
fi oare/ de neînchipuite genuni ! ?
Iatã o memorie aprocrifã a subcortexului labirinthic, unde susurã
neinvocat apele uitãrii Lethe, altfel vindecãtoare . „ Degtele
timpului” este o carte de citit ºi de recitit .
Decât numeroase ºi desubstanþializate, cãrþile de poesie de acest
fel îndelung „elaborate”, (sau trãite), sunt mai de dorit, ºi
autorului, ºi cititorului .
Eugen EVU

Melania Cuc – cenuºa condiþiei umane
contemporane

Melanjul dintre inteligenþa pirotehnicã ºi fantezia suculentã,
constituie specificul stilului Melaniei Cuc. Raþiunea ordoneazã
imaginaþia într-o broderie întreþesutã cu umor negru. Rama pe
care este întins tabloul, este placatã cu o vibrantã sensibilitate
umanistã. Rezultã aºadar un roman tragi-comic, MIERCUREA
DIN CENUªÃ /1/ care reprezintã alegoria condiþiei umane
contemporane în marºul ei triumfal spre apocalipsã.
Cel puþin trei nivele ale imaginarului se împletesc în acest roman:
-primul porneºte de la realitatea imediatã: condiþiile din spitalul
în care eroina se zbate între viaþã ºi moarte, în urma unui infarc;
amintirile din copilãrie; situaþia familiarã; incendiul catedralei
din oraº etc;
-al doilea cuprinde dialogurile cu moartea care apare ca o femeie
cumsecade, înþelegãtoare ºi chiar cochetã;
-ultimul reprezintã un realism fantastic în care personaje
legendare, mitologice ori de basm - demitizate cu tandreþe -, apar
în naraþiune, într-o stare precarã, postmodernistã,.
Sã urmãrim succint aceste nivele, pornind de la întregul pe care
îl reprezintã.
Personajul principal simbolizeazã destinului omului simplu,
onest, în lumea strivitoare contemporanã condusã de puternicii
zilei, lipsiþi de scrupule: „Mã simt prinsã ca un peºte în acvariu.
Sunt un peºtiºor atipic ºi antipatic, care face degeaba
giumbuºlucuri dinaintea unui cârd de rechini flãmânzi.”
Dupã ce îºi revine dupã un infarct, eroina vrea sã evadeze din
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realitatea angoasantã ºi pãtrunde în timpul fabulos, al basmelor,
distruse apoi de luciditate. Devine Cenuºãreasa unei Contese
agonizante, stãpâna unui munte despre care legenda afirmã cã
ascunde un mare zãcãmânt aurifer – sã fie doar o iluzie?
În clipele grele ale suferinþei, Moartea pare chiar o salvare:
„Moartea, o da, ea este Liniºtea, este Tihna; o femeie, nici tânãrã
nici bãtrânã, cu rochie roºie, ºorþ alb ºi ilic adunat în nasturi de
argint peste splinã. (...) Priveºte în stânga, în dreapta, - pipãie,
ascultã respiraþia, ia pulsul ... pune diagnosticul fãrã sã greºeascã
planeta, þara, spitalul, patul, pacientul...”
Romanul, citit din aceastã perspectivã, constituie un continuu
dialog cu Moartea care se aratã numai muribunzilor sau celor
extrem de sensibili. Amuzându-se de goana dupã celebritate
practicatã astãzi de toþi neaveniþii Cenuºãreasa încearcã sã profite
de pe urma dialogului ei cu Femeia cu coasa: „Ce mai paºi
deseneazã pe gresia pardoselii, cu talpa-i subþire! Operã cu
adevãrat postmodernã. O, de nu ar tãbãrâ taman azi femeia de
serviciu cu mop-ul! Mâine am sã chem aici, la faþa locului, toate
televiziunile, radioul, ziariºtii, preoþii, vracii, primarul ºi pe cei
de la situaþii de urgenþã. Îi voi prinde, lua, cu siguranþã amprenta.”
Extrem de originalã este partea romanului în care se împletesc
personaje reale, legendare ºi de basm: convalescenta, Rasputin,
Contesa, lutierul Eros D ?avani, meºterul Manole ºi soþia sa
Ana, Arap Alb, Împãratul Roºu, Împãratul Verde, Crai, Frate, cei
trei ciobani din Mioriþa, Fãt Frumos ºi Ileana Cosânzeana etc.
De tot hazul sunt conversaþiile dintre aceste personaje în care
trimiterile la realitate sunt dezabuzante. Iatã ce solicitã contesei,
ciobanii mioritici pentru angajare: :” – D ?apoi cum þi-e voia,
cucuoanã. Dacã ne plãteºti salariul mediu pe economie, ne dai
spor de toxicitate prima de Crãciun ... ne plãteºti ºi asigurarea de
sãnãtate... Poate ajungem la o înþelegere, cã de, turma nu o mai
aveam... – Mioriþa??? – Pastramã, kebab...A plecat cu vaporu
?. – Deci, voi sunteþi ãia care i-aþi redat libertatea nababului de
Haisam. Fain?”
Cotropirea poveºtilor de real simbolizeazã cruzimea
cotidianului în care nu mai au loc visele.
ªi totuºi mai dãinuie legenda cã muntele ascunde un mare
zãcãmânt aurifer, pretext pentru descrierea manifestãrilor venale
de acaparare a acestuia de puternicii zilei.
Se organizeazã o mare vânãtoare cu arme noi, sofisticate, la
care sunt invitaþi virtualii cumpãrãtori ai muntelui, urmatã de
banchetul la care contesa urma sã semneze vânzarea/donaþia
muntelui. La festin este prezentã, desigur, ºi Moartea. La
momentul mult aºteptat, când contesa scrie actul de vânzare,
izbucneºte vulcanul care va distruge tot Muntele lui Crai ºi
întreaga lume. Moartea satisfãcutã îºi scrie ºi ea lista cu cei care
vor dispãrea: „Sub picioarele noastre fierbe cazanul cu lavã.
Suflul teluric rupe, desfiinþeazã faliile. Continentele se realcãtuiesc în ceea ce va fi fost Mama Geea cea adevãratã. În
condiþiile date, durerea mea de cord nu mai are sens. Hapul de
nitroglicerinã, pe care îl aºez din inerþie sub limbã, nu mai are
efect. Ori, ori!”
În finalul pertinentei prefeþe a cãrþii, Aureliu Goci remarcã:
„Melania Cuc susþine, în acest timp de crizã a literaturii, narativa
deborandantã, în formula postmodernistã a operei-bazar. Critica
tradiþionalistã ar defini-o, cu vechile concepte, drept o creaþie
fantezistã, performantã în zona detaliilor, a imprevizibilitãþii
cursului narativ, nu ºi în sensul construcþiei. Prozã de imaginaþie
ºi nu operã de cunoaºtere, text de virtuozitate stilisticã ºi nu de
artificialitale divagaþii filosofice, MIERCUREA DIN CENUªÃ
pare sã deþinã rara distincþie de a satisface atât cititorul dornic de
senzaþional ºi pitoresc, cât ºi criticul atent la universul ficþional
ºi semnificaþiile de profunzime.”
Lucian Gruia
1. Melania Cuc – MIERCUREA DIN CENUªÃ (Editura ZIP, Bucureºti,
2008)

Liviu Jianu: Exerciþii de prozã cugetatã
„Existã fapte ºi oameni care în particular n-au nimic care sã
atragã ca inspiraþie epicã. Totuºi, un spirit ce lectureazã cotidianul
cu o privire scrutãtoare, sub aparenþa de platitudine ºi în cuprinsul
banalitãþii, gãseºte semnificaþii desfãtãtoare. Acestea sunt
coordonatele universului epic al cãrþii de proze scurte „Lumea
are cele mai bune intenþii!” (Craiova, Editura Contrafort, 2008)
de Liviu Jianu.
Autor de volume de poezie ºi de informaticã, concitadinul
nostru Liviu Jianu debuteazã în ordinea epicului, arãtându-se
un bun narator. Cartea acoperã un interval tematic tridimensional
ºi se dezvoltã în trei tonalitãþi distincte. Se individualizeazã mai
întâi un stil al reflecþiei ce urcã de la concret la general, fabulos
ºi umoristic. Este vorba de o meditaþie ce se investeºte într-un
registru grav, insinuant liric ºi cu o marcatã deschidere spre simbol.
Se înscriu pe aceastã dimensiune schiþe precum „Buzunarele”,
„Gradaþie de merit”, „Educatoarea” ºi „Dicþionar de rãzboi”.
Pecetea acestora este, dincolo de stil, centrarea pe evenimente ºi
împrejurãri de mare semnificanþã existenþialã. Faptele se impun
împotriva povestirii. Acest lucru ne dã senzaþia cã avem de a
face cu naraþiuni fãrã epic, mizând probabilistic pe o bine
controlatã transparenþã a fisiunii simbolurilor. Între acestea,
„Buzunarele” ºi „Gradaþie de merit” sunt antologice ºi, parcã, de
nerepovestit.
Pe o a doua dimensiune întâlnim un stil jurnalistic anticalofil
ºi plin de vervã, un stil al reþinerii unor vieþi aflate în plinã
vitezã, unul al oralitãþii accelerate, al vorbirii naturale atrasã în
prozã de exigenþele prinderii în literar a ceea ce este domestic ºi
cotidian. Aici se încadreazã schiþe precum „Sfântul Miticã Le
Grand”, „Ceaiul rusesc”, „Mãtura” sau „Moneda de 10 cenþi”. În

aceastã zonã, Liviu Jianu face proba resurselor sale lingvistice ºi
capacitãþii de a fixa idei ºi trãiri în armãtura unui dialog polifonic.
Izbuteºte sã configureze biografii ºi sã înrãmeze limbajual
portrete. Reuºeºte sã concretizeze o elegantã dinamicã a
naraþiunii, sã scoatã în evidenþã autenticitatea reacþiilor
comportamentale ºi sã le pãstreze acestora o nuanþã de fidelitate
a transcrierii.
Un al treilea stil ce aduce cu el ºi un registru specific este acela
de autoinvestigare religios-teologicã. Pe aceastã zonã se
configureazã chipuri ºi oameni strãlucitori aºezaþi în locuri unde
se întâmplã lucruri de rezonanþã esenþialã. Scena este învãluitã
în cuvinte evocatoare ºi purtãtoare de conotaþii de plecãciune ºi
smerenie. Acum prozatorul dovedeºte o remarcabilã capabilitate
de a pãstra sfiala adresãrii ºi ispitirea rugãciunii în limitele
literaturitãþii. Intervenþii narative, precum „Vânduþi pe doi
Hristoºi”, „Rugãciune”, „Preotul de familie” sau „O ursitoare a
Sfântului Scaun” ilustreazã potenþialitatea de a face din smerenie
ºi modestie o experienþã esteticã.
Cele trei stiluri nu se aflã în competiþie. Ele sunt
complementare, instanþa epicã reuºind sã nu le amestece ºi a
produce buimãcire. Un stil de exclusivitate se profileazã în fiecare
povestire. Ele sunt, de asemenea, echivalente valoric ºi fac ca
volumul sã fie pe fiecare zonã tematico-stilisticã unitar.
Propensiunea ºi înzestrarea prozatorului sunt spre literatura
de comportament cu inflexiuni simbolice. Proza prinde agreabil
miºcarea sentimentelor, observã bine trãirile complexe ºi noteazã
pertinent situaþiile existenþiale. În plus, izbuteºte sã þinã în
concordanþã desfãºurarea evenimentelor ºi „filmarea” lor
narativã. Momentele statice sunt investite cu semnificaþii reflexive, precum niºte pauze pentru intervenþia gândirii.
Conflictele, intrigile sunt rare, cãci miºcarea este supravegheatã
de sus ºi de departe. Prozatorul este un bun constructor de imagini
în miºcare. Sigur, curgând pe trei braþe, volumul nu are coerenþã
ºi coeziune decât la nivelul instanþei narative, dar lectura nu
este afectatã de fragmentarism. Se observã o lipsã de aperenþã
pentru descriere ºi discursivitate în favoarea unei plãceri elegante
a povestirii ce cautã, dincolo de aparenþe, sensuri ºi semnificaþii
profunde ale existenþei.
Cu lumea interioarã a povestirilor sale, Liviu Jianu are delicate ºi generoase intenþii bune, iar lumea la rândul ei are cu ea
însãºi o înþelegere de nezdruncinat. Am spune cã aceasta este
proza lumii celor mai bune, confirmate ºi realizate intenþii. Vedem
în acest volum o probã de teme ºi de stiluri. Marele efort de-abia
începe pentru a alege sã fii ceea ce talentul îþi permite ºi a scrie
coeziv, unitar ºi coerent pe spaþii mari.”
ªtefan VLÃDUÞESCU
„ Armonia Snack – Bar
Scriitorul Radu Igna revine cu volumul de schiþe ºi nuvele „
ARMONIA SNACK-BAR „ la editura Agerpress, 2008, într-o
nouã ediþie, de altfel o carte interesantã despre viaþa de veºnicã
tranziþie de la superficialitatea de fiecare zi la viaþa fãrã orizont,
a individului clasic, aflat pe hol. Atmosfera din spatele scrierilor
este cea a României de astãzi în cãutarea unei identitãþi pierdute,
a oamenilor în cãtarea timpului pierdut ºi a viitorului iluzoriu.
Deºi cartea este una de umor în felul de a scrie a autorului ºi pare
a avea o undã de tristeþe, ea lasã loc optimismului, adicã astãzi e
bine, mâine va fi altfel …
Cartea reia scrierile mai vechi ale prozatorului pe care le
prelucreazã prin filtrul luciditãþii ºi a necesitãþilor structurale
ale unei opere bine scrise, o reevaluare a temelor, ideilor, a
personajelor care îºi cautã locul într-o lume tot mai abruptã . De
fapt volumul are trei pãrþi: I. Paznic la nuntã ; II. Armonia
Snack Bar; III. Lazãr nu mai vine. Aceste pãrþi pun în luminã
universul scriitorului, temele sale principale, curgerea cuvintele
din frazã în dialog, apoi în luciditatea celui care stã în spatele
personajelor ºi care ºtie cã viaþa lor nu are ieºire la mare …
Umorul, care trece dincolo de simpla povestire, începe cu
titlurile alese de prozator: O emoþionatã poveste cu un borcan
de vopsea, Paznic la nuntã, Sacoºa de vinilin maro, Vã trecem
pe listã, Ori mori, ori rãmâi tâmpit… Titlurile sugereazã mari
drame ale derizoriului în care personajele sunt implicate prin
superficialitate, vorbe spuse din automatismul zilnic, cuvinte
care se rãtãcesc în hol, personaje duse de valul tranziþiei, a trecerii
prin secol ºi prin viaþã …
Este o anumitã plãcere în interiorul lecturii textelor, dar se
vede puterea de a cuprinde esenþa gestului de fiecare zi,
focalizarea pe firea persoanelor care devin personaje prin excesul
de idei prinse în zbor de la televizor, din ziare, de la vecin, de la
ºef, din subconºtientul social care apasã omul modern în mare
vitezã dupã banalitãþi, consumatorul care este deschis la vorba
subþire … Întâmplãri cotidiene care par fãrã însemnãtate devin
teme de rãzboi major, autorul gãseºte supra-mesajul, ideea care
ar ucide derizoriul ºi aratã spre o lume mai bunã.…
Umorul este unul de calitate având în el demnitatea celui care
scrie ºi a celui care este personaj, o demnitate care susþine istoria
contemporanã … Puterea autorului de aduna în text bogãþia
vieþii, cu umor, cu trimitere spre alte posibilitãþi ale dinamicii
sociale sunt motive de a considera volumul ca o un eveniment
important în viaþa literarã, pentru cã sunt puþini prozatori care
rezistã în vreme aºa cum rezistã Radu Igna prin seriozitate, prin
echilibru, prin armonia textului cu supra-text, cu o tuºã de ironie,
o tuºã de umor …
În toate cele trei pãrþi ale volumului scriitorul pune ºi ceva din
viaþa sa, în prima parte se simte tristeþea dupã vremuri care puteau
fi mai bune, ceva din tinereþea sa, ceva din viaþa de profesor,
ceva din viaþa de familist, întâmplãri care au greutatea trãirii, a
speranþei de dincolo de întâmplarea cu zugravii care zguduie
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viaþa unei familii cu inconºtienþa celor care cred cã fac binele,
sau elevii aflaþi la culesul recoltei într-o toamnã socialistã, sub
presiune sarcinilor de partid ºi a ºefului de CAP …
În secþiunea „ Armonia Snack – Bar „ scriitorul pare sã-ºi
închidã personajele într-un bar pentru a putea naviga în liniºte
în facil, în neantul necesar al fiecãrei zile, o lume flãmândã dupã
gloria capitalismului sub presiunea interioarã a conºtiinþei de
tip conservã implantatã de propaganda socialistã insistentã ce
agresa lumea înainte de 1989, dar ale cãrei umbre au atins omul
simplu care din om al muncii trebuia sã devinã capitalist, un
capitalism care nu începea de la bancã, ci de la bar, în mod
armonios, de altfel …
De citit aceastã parte, proza scurtã de început a scriitorului, cu
savoarea textului care explodeazã ca o ºampanie uºoarã …
Dar cu fiecare carte scriitorul Radu Igna cautã sã-ºi justifice
crezul de viaþã mai mult decât scopul artistic. Cãrþile sale vin
dintr-o zonã a obiºnuitului, fãrã ca autorul sã facã eforturi de a
inventa istoria, doar constatã miºcarea lumii cu atenþie, cu puþinã
ironie, cu multã cãldurã, parcã ne-ar vorbi de aproape, conºtient
cã doar cuvântul rostit are puterea de a da viaþã. Este o luptã
pentru viaþã, o luptã pe care o dau personajele sale, dupã modelul
lor limitat, lipsit de orizont.
Scriitorul este sincer, nu inventeazã povestiri pentru cã ele
existã, fac parte din lumea noastrã, ca o ranã, le capteazã ºi le
armonizeazã în textul prozei …
Deºi Radu Igna ne avertizeazã cã orice asemãnare a personajelor
sale cu situaþii sau personaje reale este absolut întâmplãtoare,
avertismentul þine de ironia sa finã, venitã pe filiera literaturii
engleze, este aici umorul sec al englezului prins în ceaþã, dar care
vede la modul absolut …
În ultima parte, “ Lazãr nu mai vine “, tot prozã scurtã, dar de
viziune lungã, spre deosebire de scrierile anterioare, aceastã prozã
scurtã este strãbãtutã de un fior metafizic profund, enigma în faþa
morþii, tremurul cã fiecare scriere trebuie sã trimitã la ceva mai
înalt.
Radu Igna pare sã nu fie explicit în mesaj, doar aparent acest
lucru, pentru cã sistemul prozei sale scurte deschide lumea pentru
cititor: bãtrânul care la sfârºitul vieþii duce o luptã cruntã cu
nucul din grãdina sa, o luptã aparent inegalã, un om sleit de
puteri, aproape fãrã minte, cu mintea pierdutã prin istoria noastrã
recentã, el vrea sã fie biruitor, pentru cã o viaþã întreagã a luptat.
Pentru ardeleni nucul este un simbol, iar lupta finalã a omului cu
simbolul este una care duce spre destin, cu sinceritate, cu altruism.
Apoi prezenþa omului în faþa clãdirii din Centru Perfect,
necesitatea atingerii noroiului, mersul pe noroi, este unul al
simbolului, pentru cã dincolo este covorul roºu, ca semn al puterii
care cade, sau care se ridicã, a puterii abstracte, rupte de oamenii
care trebuie sã treacã prin noroi pentru a ajunge la individul în
care te poþi contopi.
Dincolo de mesajul scrierilor existã deja un alt mesaj, al
deschiderii spre o altã lume, liniºtea din povestirile sale este una
aparentã, istoria clocoteºte subteran, este istoria fiecãrei zile, a
fiecãrui destin.
Deºi pare cã autorul refuzã marile evenimente ale epocii pentru
povestirile simple, el de fapt ne pune la dispoziþie istoria curentã,
nevãzutã ºi parcã fãrã importanþã pentru elite, politicieni, critici,
istorici, care nu mai vãd pãdurea de copaci, vor schema de succes,
indiferent dacã adevãrul este scris sau nu.
Întâmplãrile doamnei Mãriuca Pistol din staþiunea româneascã,
cu iz de cãdere umanã, este de fapt transpunerea în realitate a
vieþii din manelele de fiecare zi pe care le îngãduim în numele
libertãþii ºi ne facem cã nu vedem libertinajul, care nu duce
nicãieri, dar deja a fabricat mediul cultural pentru mulþi. Acest
lucru nu este explicit la Radu Igna, este implicit, iar discreþia sa
provoacã cititorul ...
Escrocul din maºinã de ocazie imitã pe cel de sus, de la putere,
nu mai are la dispoziþie un alt limbaj, un alt mecanism, s-a blocat
în mecanismul tranziþiei, mimând afacerea, în fond economia
noastrã este imaginea unui autovehicul vechi care merge, aduce
bani, deºi pare recuperat de la fierul vechi. Traseul este unul real,
al celor care fac pe transportatorii de ocazie, fãrã autorizaþii,
dispuºi sã ne ducã la centru, printr-un peisaj dureros de exact.
Realitatea din spatele povestirii este o ranã.
Deºi pare uºor ironic în scrierile sale, autorul, de fapt, este trist,
este tristeþea unei generaþii care a ratat sosirea deºi avea o ºansã
extraordinarã în decembrie 1989, este tristeþea profesorului,
pentru cã Radu Igna este un profesor serios, care îºi vede elevii
cãzuþi în tranºeele vieþii, bucuroºi cã au soluþii, acolo unde mediul
social ºi de afaceri nu le are, ci doar le mimeazã.
Fiecare povestire are tâlcul ei, are mesajul ei, Radu Igna a fost
sincer cu noi, ne-a prezentat cetatea din provincie, cetatea în
care oameni diverºi se unesc pentru a trãi, cãutând sensul mai
mult decât investitorii, neapãrat strãini, care nu mai vin.
Povestirile sunt scrise într-un registru plin de umor ºi sarcasm,
dar tristeþea este fundalul care le dã viaþã, luciditatea omului
care a sperat ºi care nu mai vine, a celui care trece prin istorie cu
autovehiculul de ocazie ºi care pânã la urmã se încurcã singur în
visele sale.
Radu Igna rãmâne un scriitor important prin sinceritatea sa,
prin scrisul aparent obiºnuit, dar trist de real, cu note de umor ºi
sarcasm.
Textul din proza scurtã „ Cu voce tare „ din prima parte a
volumului, începe interesant, deschizând secretul unei vieþi, prin
sugestie:
„ Eram de trei zile pe drumuri, singur ºi pedepsit de soartã,
dar acum, cu o sutã de lei în buzunar, mã simþeam asemenea
studentului lui Balzac, gatã sã mã iau cu viaþa de piept. „
Constantin Stancu
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esac ienredom atnicni nî iirotiucol

iº ae niD .enredom ieiþamrofni
ed irãnibmî aenemesa nirp
irotnem iº iþãtirotua ertnî irutrofe
-gami o ãzaerugifnoc es ,ilarutluc
lusergorp erpsed ãcinets eni
.ieinâmoR eletas etaot nî libisop
tnecer iº irutãla mãlanmeS
iecrageS a eifargonom aturãpa
minlâtnî ãs aetup ra-s ednu
.eraotãnãmesa ezirprus
turãpa iam ua un etaþnuna elirãrcuL
i c i n , e t a c ã p n i d ,r a D . ã t a d o i c i n
uiºeilI ealociN ed ãtacilbup aerarcul
,ãciniemet ãzilana o ed taicifeneb a un
iulurotua aiþubirtnoc es-udnâredevni
ed etagel etcepsa ronu aerirumãl al
ieiþacifitrof a uideM luvE nî ,aeriuniãd
.icia ed iululetsac a iº araoºimiT
e t l a e d e r i b e s o e d e r p s , i º u t oT
a-s erac etsep ,eneþãnãb iifargonom
iul aerarcul ,iirãtiu lubloc tunretºa
luna nî ãtatideer tsof a uiºeilI ealociN
a e r i j i r g n î i º e t n i a n î t n â v u C( . 3 0 0 2
ed ã þ a f e r P ; u º e i l I u r t e P e d i e i þ i d e
ãtoN iº adneddA ;nnamueN rotciV
.)þeledeM nirolF ed ieiþide arpusa
iº ãtuzãver„ etse atsaeca aiþidE
nu tisãg a-s tâcurtnî ,”ãtiguãda
.iulurotua ela irãtonda uc ralpmexe
a ed lutirem era ãþaf ed aerarcuL
nî ,ãrao amirp urtnep ,atnezerp
uiduts nu-rtnî ,ãnâmor aifargoirotsi
iulutanaB ela etcepsa ,ãzetnis ed
iam elec nî esnirpuc ,laveidem
.elacol iifargonom evitatnezerper
,ãmaes uc iam ,ãzaiþnedive lurotuA
leftsa ,ieraoºimiT la laveidem lutucert
o ezeerc iº-ãs etaop lurotitic tâcnî
ieirotsi a eraotãznirpuc enigami
,iulutanaB ieloportem a elaveidem
nî ãnâp atsaeca aetºonuc es tâc tâta
iobzãR aelioD la ed iulec lupmit
sela iam ,etlum uaitº es iª .laidnoM
iº eraihgam ieifargoirotsi areilif nirp
ed ãtucsonucenib ed tâta ,enamreg
adaoirep nid ineþãnãb iicirotsi
)tragttutS -oregA nid( .ãcilebretni
ºucruT leruA
8002 ,araoºimiT ,apmatsoruE arutidE *

ãvitca e acetoilbib ,ãrutluc ed
ãtsiver ãtnagele o dnâcilbup
ela ecitsitra eliiþamrof ,ãlacol
etraof ed irotcurtsni ua rolirenit
,aenemesa ed ,raD .etatilac ãnub
ertnid tavirp cilbup lutairenetrap
aecriM ed ãsudnoc airãmirp
rolirotãznirpertnî elemrif iº acileV
aetsa etaot urtnep ãtuja-rtnî es
al ed etartsãp ieiþidart mrofnoc
il arorãc unaeºoiR ieilimaf iireiob
a ,iilocº aeridãlc ãzaerotad es
ãtnicni agaertnî iº iulurasnepsid
tnecer ,muca rai ;ieþinidãrg a
erac luºamru ed ãtaþnanif
o iº ,eiþidart ãtsaeca ãunitnoc
ãtazilaer eifargonom ãlaiþnatsbus
ia itºinoiseforp iirtemarap al

6391 nî ,iopa ,elenumoC-iirotiucoL
ludihG iulurapit animul tuzãv a
noI iº uranidãrG limE ed i u l u t a n a B
rotua aeliod la ed lec( aerdU-aiotS
iþanmesnî iam iec ertnid lunu dniif
adaoirep nid ,iulutanaB ia icirotsi
eifargonom o ãsnÎ .)ãcilebretni
ealociN .rd tacilbup a ledom ãcirotsi
,as aerarcuL .3491 luna nî ,uiºeilI
etse ãcirotsi eifargonoM .araoºimiT
ed uiduts nu ertsaon eleliz nî iº
ieifargoirotsi lurdac nî ãþnirefer
adaoirep nid eneþãnãb itºenâmor
eiaobzãr ãuod elec ertnî ãsnirpuc
.elaidnom
ua uiºeilI ealociN iº unaertoL naoI
ãcsaenâmor aifargoirotsi nî samãr
.etitnima erepo ãuod elec nirp raod
o ezerobale ãs anoiþnetni eraceiF
niD .iulutanaB a ãzetnis ed erarcul
nî unaertoL iul aerisirutrãm
al , ãþaferp ed col nÎ lulubmaerp
etraof tanuda a le ãc mãlfa ,as erarcul
iiriutãcla aeredev nî lairetam tlum
a eirotsi ed irãrcul elpma ienu
iam a-N .emulov 21-01 nî ,iulutanaB
aenemesa o ãcsaerãpit iº-ãs tiºuer
ed sela if o-s ec eitº iam es uN .erarcul
ãpud ,5391 nî ,erac ,elemulov
.”sircsunam nî uaecãz„ ,as aiþamrifa
ealociN .rd ,irotitic ertãc tnâvuC nÎ
ãþaf ed aifargonom„ ãc atãra uiºeilI
airotsI iirãrcul lurdac nid etrap ecaf
epaorpa
erarcul
,iulutanaB
iº ecilbup ãs anoiþnetnI .”ãtanimret
,ieraoºimiT ieifargonom la II lumulov
,ãcimonoce aþaiv„ ãdnirpuc ãs erac
,ãlaicremoc ,ãlaicos aþaiv ,ãraicnanif
.”iiþacinumoc ,ãcitsitats ,ãcifargonte

- INECIBZI AL
E TL U M U C Ã N U M O C
E L A R U TL U C E Þ R O F

-efnoc ,urtaet ed epurt ,ecinortcele
etaot ed itºitra iº iraiþner
cidoirep csenurtnî eliirogetac

metup o erac ep ãlautirips ataiV
nî ãsnetni lutperd a-ed imun
,iþãtilacol etla uc eiþarapmoc
etateicos o-rtnî ,ãsnî ,ãlamron
ed roliiþaler aiþidart ep ãtazab
ãnimul o ãd ,tairenetrap iº eregeleþnî
iulutcepsa arpusa iº ãtibesoed
iiþãtinmed arpusa iº rad ,ratilide
tmis es iinemao erac nî elarutluc
iþanicãdãrnî enib iam iº icinretup iam
l-iº erac ep ãþaiv ed rol lucol nî
aþaip iº elizãrtS .ãzaeþesumurfnî
ab ,elilocº ,enabru lutperd a-ed tnus
,iipoc ed ãþiþnidãrg atnagele iº raihc
eleraotarobal ed enmed iratod ua

IULULOCES A ETATÃMUJ AUOD A NID IIFARGONOM
LA IULULOCES A ETATÃMUJ AMIRP Iª AEL-XIX LA
*UNABOIC UIREBIT ED ETAIDUTS ,AEL-XX
ed abrov etsE .XX iulucaev
i u l u r a t o h i º i u l u t a s a if a r g o p oT
eileruA iº abuiL einorfoS ed nadiãM
iº )5981 ,ºebesnaraC( anaI
e d ºebesnaraC iuluºaro aifargonoM
nalãB fisoI iº uidihG ierdnA
iiþamrofnI .)9091 ,ºebesnaraC(
es uideM luvE dnivirp evitacifinmes
ãtacided aifargonom nî raod csesãg
.iuluºebesnaraC
iobzãR lumirP ãpud taidemI
seretni eram nu ãtatsnoc es laidnoM
roliþãtilacol la cirotsi lutucert urtnep
es-udniiþnedive
,eneþãnãb
rolinâmor a etatiunitnoc atpurertnîen
luna nî ,leftsA .irugaelem etseca ep
:elirãrcul etacilbup tsof ua 1291
a lr eP . a r a o º i m iT i i þ ã t e C l u c i r o t s I
luciM iº yzenK fisoI ed iulutanaB
ed araoºimiT luºaro urtnep enoreciC
nî ,ãzaemru el arotsecA .niloM ligriV
e d i er a o º i m iT a i r o t s I , 5 2 9 1 l u n a
irãrcul tnuS .unairugnU liunamE
aerednirpuc nirp ,iºutot ,rad ,etsedom
a eidem airotsi erpsed etad avrotâc
aiþneta sarta ua ,ieraoºimiT
erac ,unaboiC uirebiT iulurotãtecrec
.tarotcod ed iul azet nî tatnezerp a-el
ãuod turãpa ua rotãmru luineced nÎ
eiubirtnoc erac etnatropmi irãrcul
ieifargoirotsi aeratlovzed al etnemlaer
lutanaB al eraotirefer itºenâmor
naoI ,5391 luna nÎ .laveidem
aifargonoM tacilbup a unaertoL
.ãcifargoeg aiþautiS ,I .lov ,iulutanaB

arutluc iº airotsi urtnep luseretnI
nirp iº tanaB nî tatsefinam a-s iulucol
rãmun iunu aeracilbup iº aerarobale
ela ,iþãtilacol ronu ela iifargonom ed
iigertnî a raihc uas enoz ronu
tarotcod ed azet nî aeeca eD .iicnivorp
ãtarcasnoc ,unaboiC uirebiT iul a
la luloces nid itºenâmor ieifargoirotsi
iulucaev lucoljim al ãnâp iº ael-XIX
,laveidem lutanaB al eraotirefer ,XX
ãtiutãcla etse ãlaiþnatsbus ãþnevces o
.elacol roliifargonom aeratnezerp nid
era iºî naeþãnãb lumsifargonoM
aerasnal nirp ,9581 luna nî lutupecnî
aetrap nid ranoitsehc iunu
aeredev nî eceirtsua roliþãtirotua
iº ecirotsi roliiþamrofni iirãnuda
nid eliþãtilacol erpsed ecifargonte
l u t a n a B i º ã c s a e b r â S a n i d o vi oV
eniþup etraof csonuc eS .naºimiT
,ineþãnãb rolirarutrãc ela irusnupsãr
t â c u r t n î ,r a n o i t s e h c l u t i t n i m a a l
es ,libaborp ,uas tudreip ua-s aetseca
eif ãs ãrãf ,ãvihra oerv nî ãzaertsãp
nirP .tnezerp nî ãnâp etirepocsed
iul a tarotcod ed azet urtnep ,eramru
la tupecnî leca unaboiC uirebiT
a-i un naeþãnãb iulumsifargonom
nid uideM luvE erpsed etad tirefo
arutcurts ,tnaseretni tpaf ,raD .tanaB
eram nî ,ãtcelfer es ranoitsehc iuleca
a erepecnoc ed ludom nî ,ãrusãm
itºenâmor iifargonom rolemirp
lutiºrâfs al etacilbup ,eneþãnãb
lutupecnî iº ael-XIX la iululoces

ed inigaP .URALEC
ãlacol eirotsi
lutnâvuc i-atsecA .ãlatnemunoM
ãtinifed if etaop erac nirp
e d i n i g a P . U R A L E C aifargonom
ed tnecer ãtacilbup ,ãlacol eirotsi
rotciV ãcitametam ed luroseforp
iam iulec eledotsuc ,aþucnA .hG
nid csetãs uezum rotãznirpuc
erteV tazetob uezum ,jloD luþeduj
.i t º e º o m ã r t s
tamrof ,inigap ed 026 dnâzilatoT
nid ,eimorcilop nî etrepoc uc ,4-A
,ãtaterc eitrâh nî tacãrbmî notrac
etpaº ep ãtarutcurts etse aerarcul
,elareneg iiþaredisnoC ( elotipac
,aiþartsinimdA ,arutluC ,aþniderC
iþãtivitcA ,elocirgaen iþãtivitcA
dnâzulcni ,) iruiecibO ,eraicnanif
nî esudorper etnemucod ed icez
.urgen-bla iifargotof iº limiscaf
uc iº avitaiþini nid ãturãpA
iulurenigni a ãraicnanif aiþubirtnoc
,uraleC ienumoc la uif ,divaD leroiV
OGETRA .C.S la lareneg rotcerid
etrac ãtsaeca ,uiJ-ugrâT .A.S
muc ãpud aºa ,ãtnizerper
sap cim nu ,lurotua ãzaezicerp
roliºatnianî acnum ed ãþaf etnianî
.S naoI ,unaerãleC .I noI ,iãs
al ,erac ,apoP aletS ,ucselizaM
,iineced esaº muca( rol aemerv
ed 04 muca vitcepser ,iod iimirp
iiþubirtnoc suda ua ,)ina
.elibaduãl ecifargonom
arutidE ed tarig etse lumuloV
un rad ,9002 ,uiJ-ugrâT ,artsaiãM
PIC aereircsed ,etacãp nid ,edulcni
.ieinâmoR a elanoiþaN iicetoilbiB a
UC S E P U L N A D

ÃTATAR ÃÞNIREFNOC O AL IIÞAREDISNOC

EU enumoc eleseretni uc targetni if atseca etaop muc iº lanoiþan luseretni ãtnizerper ec eitº ãs erac ,eridnâg ãtla uc
iiþidnoc nî ,larur luidem nî etºeiãrt ieinâmoR aiþalupop nid etatãmuj ãc egeleþnî rov iþnediced ion itºeca ãc etaoP .
.ina 001 – 05 ed ejalaced nî amirpxe top es erac ,ieporuE lutser uc enorcnisen iart ed
iiþulos ac ,aenuporp ec ,csenâmor iulutas lusergorp urtnep iirãcºiM a ,ãrtsaon ainipo iº ãtatnezerpen leftsa samãr A
inab nupuserp un erac iiziced roleraotãmru aeraul ,larur iuluidem ieþulovni aerirpo urtnep trats iº ãzircitna etaidemi
:tegub al ed
eiþcudorp ed elanoiþidart roleledom aeraredisnocer ,ieiþcudorp aeracifisrevid,itºenãrãþ iirãdopsog iicim aeradilosnoC .ieiþcudorp iirãcifilpma lupocs nî musnoc iº
ed lulanac ezezilaer ãs erac )”iulutas luþepucerp„ ( ienumoc/iulutas la laicremoc iulutnega iirãmrof aeralumitS .ºaro-tas aiþaler ep rolesudorp a erazilaicremoc
iegrene a )elacol ecilbup ieiþartsinimda la,MMI la,cinsac lumusnoc,cilbup tanimuli( larur luidem ertãc aerajiriD %05 acc( etuzãcs iruþerp al ”iþpetºed iiþeiãb„ ed ãtanoiþizihca etse, tnezerp nî ,erac ordih esrus nid etinevorp ecirtcele
.)eiþalupop urtnep ieigrene aþaip ep luþerp nid
o leftsa es-udnâcãf ordih esrus nid eigrene uc rol aeratnemila iº eiþagiri ed rolemetsisa ãlacol aeraredisnoceR .eiþagiri ed iepa lutsoc al %05 ed eimonoce
,)ãmirp eiretam( natem zag uc etanoizivorpa eif ãs esaotoza ecimihc etnimãºãrgnî ed eraotãcudorp elicirbaF -o3 uc eredãcs o-rtnî ãtcelfer es ec aeec,etatãmuj al leftsa ecuder es luþerP .tropmi nid un iº zagmoR al ed tinevorp
.inâmor rolinarãþ etudnâv roletnimãºãrgnî iuluþerp a %o4
iucolnî a urtnep lacol nalp ep rolilibitsubmocoib a erecudorp ed iiþalatsni ezezilaer iº-ãs rolinarãþ aerajarucnI ed elirutluc urtnep ,na eraceif nî ãgaolrâp esamãr ah enaoilim 3-2 elec nid etrap o iº leftsa isolof ra-S .anirotom
.esaonigaelo etnalp
-udnâþimirt ãcigoloce etatilac ed elesudorp ed irutãla,ãlanoiþidart etatilac ed elocirga esudorp ed iiþãtilac aerautatS .elanoiþnevnoc rolesudorp ela tâced eram iam ãtaguãda eraolav uc elocirga esudorp eneporue eleþeip ep es
esudorp ed iireniþbo lupocs nî ,ecilbup iruneret ep , irgen iºeric noilim nu iº icun enaoilim 01 a aeratnalP eP .larur luidem nî muca etnetsixe ãcnum ed ieþrof iirãcifirolav aetatilibisop iº ãraoirepus etatilac ed nmel,ecigoloce
ãrutplucs,ãcigoloce etatilac ed reilibom(,ainâmoR nî xul ed ãlibom al iulunmel iirãrculerp elezab nup es ,gnul nemret
.) ãlaunam
ãrefo iº tanimatnoc if a ed ãcitaerf ãpa ed lutarts ãzajetorp aerac ”etacsu„ roletesolc a larur luidem nî aerecudortnI tsecA .elacol ecilbup eliiþutitsni uc ,vitartsnomed ,tucãf if etaop lutupecnI .elocirga eliruneret urtnep tsopmoc
.iimul elirãþ nî tidnâpsãr iam ec nî ec nid etse metsis
aiþnevretni dnâc ,edaoirep ietseca ecipit ,csenîmor iulutas a eriuþeivarpus ed irusãm tnus avresbo etaop es muc ãpuD
,lareneg nî iirutlucirga,rolirotiucol,iiþãtilacol lulevin al ãtisãger bals etraof etse elatnemanrevug roliiþutitsni a,iulutats
aeratlovzeD .iulutas iiriuþeivarpus a tnemom ed aiþulos dniif aerazinagrootua ,avednu,dreip es uas ,csespil iinab rai
.iiþareneg ietla lusiv etse iul
aenaM.hG

nî ainâmoR urtnep ãzircitna iiþuloS„ aþnirefnoC ãtaþnuna tsof a ,03,51 – 21 elero.9002 eitram 21 ed atad urtneP
ucselucioV naD aiþadnuF iº SASA ed ãtazinagro,”ãrutlucirga nî eraicnanif-ocimonoce iezirc lutcapmi ;laidnom lutxetnoc
,ãnilp eif ãs ieimedacA alua ac tucãf a ãmet aenemesa o urtnep tibesoed luseretnI .ieinâmoR aeratlovzed urtnep
,itºilaiceps, iirutlucirga ia irtºinim itºof ,iratnemalrap ,elatnemanrevug eliiþutuitsni nid iþnediced uare iiþnapicitrap
aulave iº airatnevni a ed jelirp nu ina 02 ed tatpetºa etsE .cte irotãtecrec ,iroseforp ,itºiraiz, araþ ãtaot nid iþageled
.ie aeravlas urtnep ,iirutlucirga lurotiiv urtnep itºilaiceps ed esuporp eliiþulos
nî etºeiãrt ec iirãþ aiþalupop nid %54 uc ,locirg aneret ah lim 01 ed ãþafarpus o uc, csenâmor locirga lurotceS
anub„ iicnum la vitceibo uc iulutats eliiþutitsni nî iþajagna iranoiþcnuf ed iim ed icez uas iim uc, larur lurotces
etsE !ieinâmoR ela eratnemila esudorp ed elioven nid %02 etsep niþup ,uerg uc ,ãrugisa,”iirutlucirga a eranoiþcnuf
ec rolec a edicul iridnâg ienu a,roliþnediced ela elanoiþar iiziced ronu a eramru ac ,iirutlucirga aerinever ãlibisop
a ,ãþnetsisbus ed arutlucirga iºãped a ed rolinarãþ iirãvitom a ieinâmoR a eratlovzed ed aigetartS ãzaerobale
eleseretni iº ãratinumoc ãlocirga acitilop ertnî tceroc lutropar ilibats a ed rolineicitilop a eregeleþnî ed iiþãticapac
ãs raihc etaop ,iirotiucol ãcsaenãrh iº-ãs ieinâmoR arutlucirga ac ,ãtadoerv ,libisop if iam aV .itºenâmor iirutlucirga
etus avetâc iec ertãc ed uatpetºa es ,eletla etlum al iº irãbertnî aenemesa aL ?eratnemila iº elocirga esudorp etropxe
eraroilema ed irenuporp ,irusnupsãr eliirporp uaeva iþnapicitrap ertnid iþluM .iiþulos, irusnupsãr ,ãlas nid inemao ed
.eþneirepxe etlum eraolav nî enup a ed jelirp nu are aþnirefnoC .locirga iulurotces ieiþautis a
:elirãrcul taruºãfsed ua-s muc ãtaI .ãlas nid iec uatpetºa muc aºa eif ãs tsof a-n raD
,elemargorp ,eliinipo supxe ua-iº iulutnemalrap ia ,elatnemanrevug roliiþutitsni iiþnatnezerper ,ãro o epaorpa ed pmiT
,eneporue rolirudnof aerasecca ,ãlarur aeratlovzed erpsed iiþizoporp ,pmit tlum ed mizua ec tateper a-S .eletceiorp
arO.rotãgnivnoc tsof a un cimiN cte,.cte irateirporp rolicim aereicosa ,larur luidem nî iirutcurtsarfni aetatisecen
nî sup ua ec ,itºilaiceps ed etimcotnî etarefer ronu iirãtnezerp ãtanitsed tsof a ieþnirefnoC rolirãrcul a eraotãmru
ãs etnezerp elelairetam ac suporp ua-iº uN . ieinâmoR arutlucirga nid etcepsa etimuna ,etceroc ezarf nî ãþnedive
,ãraicnanif azirc al libisop snupsãr ed ãþihcs o uas iirutlucirga a eiþulove ed eigetarts o-rtnî etalucitra if ãtaop
nu ac menups iam un ãs aC .rolitºilaiceps ela elautca rolirãpucoerp rutnoc uad ,tlum lec ,elE .ãlautca ãcimonoce
uc ,SASA eletnideºerp ed sudnoc ,iuludizerP es-udnâserda, uãs iulutarefer aeratnezerp tupecnî a-iº ratnemarap
.iulusoah a tsof a ieþnirefnoC a etrap amitlu raI .”eimedacA nid etrap caf ãs tamehc if iov etaop „ aiserpxe
tilibats dniif arotseca elemun raihc ,etunim ãuod raod ãcsaebrov ãs lutnâvuc uaul ec rolec turec a aeraotaredoM
,elirenuporp ,aþneirepxe ,eliiþulos etnizerp iº-ãs ie iº tirod ua ãlas nid iiþnapicitraP .rolirãrcul aerepecnî ed etnianî
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