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REVISTĂ PENTRU SOLIDARITATEA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI

1) Angela Merkel primind portretul facut de Popa’S, 2008; 2) Cu Jaap de Hoop Scheffer, al 11-lea
Secretar General al NATO; 3) În aula Academiei Române, 9 octombrie 2010; 4) Scrisoarea de multumire de la
preşedintele SUA George W. Bush; 4) Acordând un interviu pentru cititorii revistei „Familia româna”,
septembrie 2010; 5) Maestrul Popa’S, Adam Puslojic, Alexandru Peterliceanu, Teodor Ardelean, 2009.
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POPA’S în Olimp

ªTEFAN POPA POPA'S

tefan Popa POPA’S ºi-a construit prin talentul sãu un destin artistic cu
rezonanþã universalã. Mai puþin cunoscut în România, Popa'S are o prizã
deosebitã în lume, mai ales în lumea înaltã, conturându-ºi un aer de
legendã. Revista „Familia românã” se preocupã în acest numãr de profilul de excepþie
al timiºoreanului, pentru a sugera cititorilor ei cã în România trãiesc oameni cu resurse
de genialitate. Avem ambasadori ai inteligenþei la olimpiadele internaþionale ºi sportive care s-au impus prin recorduri recunoscute ori alþi inventatori celebri, dar cu o viaþã
publicã mai discretã. Mai sunt însã ºi domenii în care marile recunoaºteri internaþionale ne-au ocolit. Unul dintre acestea este Premiul Nobel. Juriul Academiei
suedeze a reþinut, de la înfiinþarea lui, la începutul secolului trecut, doar douã nume:
George Emil Palade ºi Herta Müller. Mecanismul acordãrii acestui premiu are un
înþeles aparte ºi poate tocmai de aceea recunoaºterea unor valori de excepþie trebuie sã
porneascã ºi de la noi din þarã.
Maestrul ªtefan Popa POPA’S este înconjurat de o certã recunoaºtere internaþionalã, mai puþin ºtiutã la noi, motiv pentru care ne-am documentat special pentru
a-l prezenta tuturor acelora care cred în valorile culturii româneºti. Un excelent album, apãrut în condiþii grafice de excepþie ºi pe care maestrul îl dãruieºte celor care îi
trec pragul, poate reprezenta o adevãratã carte de vizitã. Albumul cuprinde, între
coperþile lui, tocmai dimensiunea universalã a lui ªtefan Popa POPA’S. Acceptat de
mari personalitãþi politice ºi culturale ale lumii, onorat cu aproape 60 de premii
internaþionale, artistul român este una dintre marile revelaþii ale artei plastice contemporane. A publicat caricaturi în principalele reviste ºi ziare din toatã lumea. Este
cunoscut ºi recunoscut, ca artist, de lideri politici din multe þãri ale lumii.
Jurnalistul francez André Baur e de pãrere cã ªtefan Popa POPA’S este o forþã
a naturii… singurul om mai rapid cu patru secunde decât calculatorul. Celebrul
timiºorean este ºi singurul artist acreditat la marile summit-uri internaþionale. Portretele unor mari lideri politici ne stau ca argument. (Câteva dintre ele le publicãm în
acest numãr.) Unii dintre cei pe care i-a creionat i-au trimis mesaje de mulþumire prin
care îi recunosc talentul unic, acela de cel mai mare caricaturist din lume, figurând,
bineînþeles, în Guinness Book, cu 131 de portrete realizate în 60 de minute. Fostul
preºedinte american, George W. Bush, i se adreseazã în stil americãnesc: „Dragã
ªtefan, Îþi mulþumesc pentru darurile însemnate. Ne-a fãcut plãcere, atât mie cât ºi
Laurei sã vizitãm frumoasa voastrã þarã ºi apreciez bunãtatea ºi comportamentul
atent.” Anul trecut a fost primit chiar de Sanctitatea Sa, Benedict al XVI-lea. Cel
supranumit de presa americanã „The king of cartoon” are un crez care îl recomandã:
„Caricatura este chintesenþa artelor… Eu ºtiu cã Dumnezeu a trimis pe pãmânt un
singur POPA’S”. Maestrul, Nostr Adamus, are olimpul lui. Ori, mai exact, POPA’S
locuieºte în Olimp. Din când în când coboarã pentru a creiona faþa nevãzutã a lumii.
De aceea revista „Familia românã” ºi-a propus sã-l arate românilor de pretutindeni.
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tefan Popa Popa’S s-a nãscut pe data
de 11 iunie 1955, în Caransebeº, România. La vârsta de 5 ani a început sã
deseneze pe feþe de masã ºi cearºafuri, iar la 7
ani, când prima caricaturã îi este publicatã într-un ziar regional îºi încurajeazã pãrinþii începând sã deseneze pe hârtie.
La 14 ani a publicat prima caricaturã în
singura revistã umoristicã din regimul comunist. Din acea vreme a început sã participe la
saloane naþionale ºi internaþionale. Cu ocazia
unor cãlãtorii în Franþa, facilitate de Henry
Coursaget, preºedintele Festivalului din Confolens, el descoperã caricaturã universalã ºi îºi
începe cariera profesionalã. În 1980 Popa’S terminã studiile Institutului Politehnic din Timiºoara ºi devine caricaturistul oficial al Festivalului din Confolens ºi al altor festivaluri internaþionale.
În 1990 câºtigã o bursã UNESCO, îºi
publicã primul album de graficã satiricã ºi este
ales preºedinte al Federaþiei Organizaþiilor de
Caricaturiºti Profesioniºti de Elitã din Europa.
Are întâlniri ºi lucreazã alãturi de mari artiºti ºi
caricaturiºti precum: Salvador Dali, Jerry Robinson (pãrintele lui Superman ºi al lui Batman),
Vasquez De Sola, Plantu, Emerson, La Palma,
Tim, Morchoisne.
La Festivalul Internaþional de Caricaturã
de la Saint-Esteve (Franþa) doboarã recordul
mondial de anduranþã (a desenat 1527 de portrete color timp de 10 zile ºi 10 nopþi), iar în 17
octombrie 1995 reuºeºte sã doboare recordul
mondial de vitezã ce aparþinea lui Emile Robin
(106 caricaturi într-o orã) fãcând 131 de caricaturi într-o orã. De atunci fiind declarat cel mai
rapid caricaturist al lumii, record omologat în
Cartea Recordurilor. Cu ocazia aceluiaºi festival a reuºit sã-ºi doboare propriul record, desenând 2772 de caricaturi color în 10 zile ºi 10
nopþi ºi a obþinut voturile publicului Festivalului
de la Saint-Esteve, pentru cea mai fidelã asemãnare între caricaturi ºi modele.
Graþie acestor rezultate i se decerneazã
titlul de „Best Men Baixa nom Briale”, fiind luat
în discuþie ºi portofoliul de primire în Academia
Românã.
În calitate de preºedinte de onoare al Asociaþiei Caricaturiºtilor din România, Popa’S or-

ganizeazã toate saloanele de caricaturã din România. A fondat primul Muzeu al caricaturii
româneºti la Castelul de la Macea (Arad). Portretul lui Dali, semnat Popa’S '95, face parte din
catalogul Muzeului Salvador Dali. Cu ocazia
celei de-a 80-a aniversãri a revistei de umor
franþuzeºti Canard Enchainé, a fost invitat la
Sierre în Elveþia ºi la Forte dei Marmi în Italia.
A fost invitat de Hassan al II-lea, regale Marocului la Curtea regalã de la Bab Rouah în
1997. A fost invitat la Festivalul Beethoven,
Galeria Ringstrasse, Viena, Prater, 1998. A fost
desemnat caricaturistul oficial la Olimpiada de
varã de la Atlanta din anul 1996 ºi la Cupa
Mondialã, Franþa, 1998. A fost invitat la Târgul
de Turism de la Berlin 1998, 1999 ºi la festivalul
Lumea e coloratã, Ingolstadt, Germania, 1999,
2000. A fost caricaturistul oficial al summiturilor din Bucureºti ºi Praga, 2002, al celei de-a
37-a Olimpiade de ªah, Torino, 2006. Invitat al
Academiei Române la Sesiunea Sã gândim Europa, Sinaia, 2002, a desenat pe preºedinþi de
academii naþionale din întreaga lume. În China
primeºte titlul de Cel mai bun portretist din
lume, 2002. Lucrãrile lui pot fi vãzute în muzee
celebre, precum Ermitaj din Sankt Petersburg.
Peste 200 de ºefi de state ºi guverne au portrete
semnate Popa'S.
A fost decorat de preºedintele Ion Iliescu
cu titlul de Cavaler de Onoare pentru merite

SALOANE INTERNAÞIONALE:

+ Montreal, Canada, 1979 - 1980
+ Bordighera, Tolentino, Pescara, Italia,
1980
+ Atena, Grecia, 1980
+ Gabrovo, Bulgaria, 1980, 1983
+ Skopje, Belgrad, Yugoslavia, 1980,
1981, 1991
+ Beringen, Þãrile de Jos, 1983
+ Moscova, Rusia, 1983
+ Istanbul, Akseir, Turcia, 1983
+ Varºovia, Polonia, 1987
+ Cariocas, Rio de Janeiro, Brazilia,
1991
+ Lisabona, Oreire, Portugalia, 1993
+ Trento, Italia, 1994
+ Smederevo, Yugoslavia, 1997
+ The Royal Galleries Babh-Ruah (Rabat, Maroc), 1998
+ The International Tourism Fair (Berlin
1999, 2000)
+ Ingolstadt (Die Welt ist bunt – The
World is coloured), 2000, 2001
+ Ring Strasse Gallery – Prater Viena,
2000
+ Palatul Victoria (Guvernul României),
2002
+ Limoge, Franþa , 2003
+ Belgrad, Serbia, 2006 etc.
EXPOZIÞII PERSONALE:

+ Primãria din Confolens, Franþa
1979-1985
+ Galeria Yomiuri Simbun, Tokio,
Japonia, 1980
+ Galeria Huriviet Vafki, Istanbul,
Turcia, 1984
+ „Szpilky” Galleries, Varºovia, 1987

+ Cartoon’s Museum, Varºovia, 1987
+ Abbaye aux Dames, Saintes, Franþa,
1990
+ Budapesta, Ungaria, 1990
+ Saint-Esteve, Franþa, 1990
+ Grupamma Confolens, Franþa, 1990
+ Pan Theatre, Bucureºti, România,
1993
+ Copenhagen Soro, Danemarca, 1994
+ Centrul Militar Naþional, Bucureºti,
1994, 1995, 1996
+ Muzeul de Artã, Timiºoara, 1995
+ Corniche, Sete, Franþa - Coasta de
Fildeº, 1996
+ Voishe Dome,Yugoslavia, Belgrad,
1996
+ Muzeul Naþional de Istorie al
Republicii Moldova (în prezenþa
preºedintelui Petru Lucinski),1997
+ Ingolstadt, Germania, 2000-2005
+ Berlin, Germania, 2002-2004
+ Bruxelles, 2002-2005
+ RoumaziPres-Loubert (Limoge),
Franþa, 2003
+ Zagreb, Croaþia, 2004
+ Praga, Cehia, 2001, 2002, 2003
+ Festivalul International de la Saint Just
le Martel, Franþa, 2005
+ A 37-a Olimpiadã de ªah, Torino,
Italia, 2006
+ Galeria Proges, Belgrad, Serbia, 2006
+ Palatul Congresului din La Baule,
Franþa, 2006
+ NATO, Bruxelles, Belgia, 2006.
Pe 21 ianuarie 2006 Popas semneazã un
contract cu Uniunea Caricaturiºtilor ºi Scriitorilor (S.U.A.) ºi publicã în 144 de ziare ºi reviste
importante din toatã lumea: Szpilsky - Polonia,
Interpress Graphic - publicat în 6 continente;
Damage, La Nouvelle Republique, VSD, SudOuest, Centre Presse, Liberation, Charente Libre, L’Humanité, Canard Enchainé etc. - Franþa; Jez - Yugoslavia; Stirsel - Bulgaria; Cearceaf, Huriviet Vafki - Turcia; Daily World USA; Hocipo, Magyar Hirlap - Ungaria; Yomiuri Simbun - Japonia; L’Afrique - Congo;
L’Ecuatore - Maroc; Krokodil - Rusia; Carioca
- Brazilia; Bargladet - Danemarca.
ALTE EXPOZIÞII:

+
+
+
+
+

Muzeul de Artã, Galaþi, 1979 - 1983
UNESCO, Paris, 1979 - 1983
Atena, Grecia, 1980
Bucureºti, Sala Dalles
Varºovia, Muzeul Caricaturilor, 1989

ªTEFAN POPA POPA'S

culturale. Membru de Onoare al International
Police Association. Este profesor asociat al Universitãþii de Vest din Timiºoara. Membru al
Uniunii Artiºtilor Plastici din România ºi al
Asociaþiei Caricaturiºtilor Profesioniºti. Are o
expoziþie permanentã la Palatul Victoria, sediul
Guvernului României. Este Cetãþean de Onoare
în 26 de oraºe din România, printre care: Timiºoara, Cluj Napoca, Caransebeº, Drobeta
Turnu-Severin, Slatina, Ploieºti, Vaslui, Gura
Humorului, Fãgãraº, Bistriþa, Zalãu, Urziceni,
Mangalia. Este membru al Fundaþiei pentru
ªtiinþã ºi Arte a Academiei Române ºi membru
de onoare al Academiei Cita din Roma, membru
al Asociaþiei Artiºtilor Plastici Profesioniºti
(UNESCO).
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+ Centrul Militar Naþional, Bucureºti,
1993, 1994, 1995
În timpul carierei lui, s-au realizat o serie
de filme despre Popa’S, în urmãtoarele þãri:
SUA, Canada, Franþa, Danemarca, Yugoslavia,
Ungaria, România, Republica Moldova, Polonia, Cehia ºi Germania.
A primit, de asemenea, premii pentru activitate excepþionalã de la Televiziunea Românã
ºi de la Asociaþia Umoriºtilor.

FAMILIA ROMÂNÃ

ªTEFAN POPA POPA'S

A PRIMIT ÎN ROMÂNIA MAI MULT DE
100 DE PREMII, DISTINCÞII ªI MEDALII,
PRECUM:

+ Saintes, Franþa, 1989, 1990 cu CABU,
PLANTU, WOZNIAK, SERRE, LAVAL,
MOSE, SOULAS.

+
+
+
+
+

Budapesta, Ungaria, 1990
Saintes, Franþa, 1989, 1991
Sainte-Esteve,Franþa, 1991
Szeged, Ungaria, 1991
Muzeul de Artã, Timiºoara, 1991

+ Premiul întâi la Salonul de umor Brãila
+ Premiul întâi la Salonul de umor Timiºoara,1980
+ Premiul întâi la Salonul de umor Vaslui
+ Premiul întâi la Salonul de umor Galaþi
+ Premiul întâi la Salonul de umor
„MILCOVIADA”, Focºani, 1993
+ Premiul întâi la Salonul de umor „THE
GOLDEN APPLE”, Bistriþa, 1984
+ Premiul întâi la Salonul de umor,
Bãileºti
+ Premiul întâi la Salonul de umor,
Vaslui.
POPA’S A PRIMIT 58 DE PREMII
INTERNAÞIONALE

+ Premiul întâi - Tokio, Japonia, 1980
+ Huriviet Vafki - Istanbul, Turcia, 1983
+ Medalia Academiei de Arte Frumoase
din Moscova, 1987
+ Belgrad, Yugoslavia, 1985
+ Medalia Muzeului Caricaturii de la
Varºovia, 1987
+ La Marianne, Sainte-EstPve, Franþa,
1990
+ Hocipo, Budapesta, Ungaria, 1991
+ Cel mai bun portretist din lume,
China, 2002
+ Premiul întâi la RoumaziPres-Loubert,
2003
+ „Zâmbetul de aur”, Belgrad, Serbia,
2006.
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ªtefan Popa’S –
nefericitul prinþ al... Timiºoarei
permanentã stare de beligeranþã cu mediocritatea ºi impostura. La el, lucrurile nu pot avea
decât douã însuºiri: sã presupunã o acþiune ºi sã
aibã, finalmente, valoare. Restul nu e decât recuzitã socialã lipsitã de profunzime. […]
Viaþa lui e o permanentã stare de proiect.
ªi, cum se întâmplã adesea, proiectele cele mai
generoase depind de oamenii cei mai umili dar
care, în mediocritatea lor, se dovedesc extrem
de eficienþi. Muntele se împiedicã permanent de
pietricele anonime. Atunci muntele se revoltã ºi
seismul este gata. Rezultatul e previzibil, dar
costã mai mult prin absenþa din atelier ºi din faþa
planºetei de graficã.
L-am vizitat ºi am stat de vorbã. Are
„complexul Moldovei” dar evocã, ca o compensaþie individualã, faptul cã tatãl sãu este moldovean. Instituþia Popa’s, cu capital integral ro-

FAMILIA ROMÂNÃ

A

-l întâlni pe Popa’S melancolic sau
de-a dreptul trist este un rar privilegiu. Cum se vede, aºa ceva se
mai întâmplã ºi pe la casele mari ale bucuriei
împlinirii absolute prin artã. Masiv, cu structurã
monumentalã, Popa Popa’S este deopotrivã un
om ºi o instituþie. Volumetria lui impune o percepþie a tutto rondo ºi sugereazã deliciile unui
continuu dolce farniente. Gesturile moi ale artistului sunt contrazise doar de privirea sagace ºi
replica nu o datã vituperantã. Este limpede cã
lumea a fost creatã special pentru Popa’S ºi el
este conºtient de acest miracol. Tot ceea ce se
întâmplã în jur trebuie neapãrat raportat la persoana sa ºi acest gen simpatic de megalomanie
justificã marile proiecte ale autorului.
Liniile portretului Popa’S trebuie sã fie
neapãrat ample. El nu are mistica detaliului ºi
nici a miniaturalului. Totul trebuie gândit ºi exprimat grandios, clipa trebuind sã încapã în secole. A fi campionul mondial al caricaturii, pentru
Popa’S seamãnã mai mult cu o fatalitate decât
cu o dorinþã secretã a graficianului. Recunoaºterea cvasiunanimã a venit în aºa fel încât personajului nu i-a transmis nicio noutate. La ªtefan
Popa Popa’S a fi plin de sine echivaleazã cu a fi
plin de ceilalþi. El pare a fi un fel de donator de
umor universal, având cu alte cuvinte, grupa
sanguinã zero, putând oferi oricui dar putând
primi doar de la cei asemenea lui.
L-am întâlnit la Timiºoara. Se pregãtea sã
plece în Maroc ºi sã onoreze o invitaþie a sultanului din Brunei. Mi-a povestit cu lux de amãnunte preparativele cãlãtoriei, condiþiile fabuloase puse celui mai bogat om din lume. În urma
vizitei, în stilul caracteristic, Popa’S intenþioneazã sã-ºi cumpere un castel. Nu în Spania ºi
nici în alte orizonturi exotice ci aici, în Timiºoara lui de student, de om ajuns pe culmi. Într-o
Timiºoarã a cãrei indiferenþã ºi ingratitudine
meritã a fi consemnatã în cea mai severã istorie
a ingratitudinii în care vor figura ºi alþi „nemuritori”, asemenea lui.
Popa’S bruscheazã locul comun, complezenþele idioate sau interesate. Oricum, este într-o
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Valentin CIUCÃ

Marele premiul „Hocipo”, Budapesta,
Ungaria, 1991
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sentiment. Chipurile de femei au devenit dure,
de o urâþenie dezarmantã. Sã fie expresia misoginismului dupã ani de voluptãþi în compania
eternului feminin? Sã fie o precoce repliere în
spaþiile filosofiei despre... sau o necesarã detaºare de subiect?
Neglijent în vestimentaþia de zi cu zi, împovãrat de greutatea unui colan de aur masiv ºi a
unei brãþãri ca jumãtatea bunã a unei perechi de
cãtuºe rele, Popa’S totuºi lucreazã. O face
pentru noi cu aceeaºi inteligenþã plasticã ºi cu
spiritul mereu în alertã. Portretele lui sunt definitive. Cine vrea sã se priveascã cu adevãrat în
ochii lumii trebuie sã-i pozeze mãcar o datã lui
ªtefan Popa Popa’S. Acesta va fi adevãrul
fiinþei interioare ºi adevãrul lumii dintotdeauna
transferat, în Om. Popa’S e acela care, dincolo
de severitatea oglinzii, ne oferã cu generozitatea
proprie marelui artist ºansa unui memento.
Marele premiu la Confolens,
Franþa, 1985

mânesc de inteligenþã ºi talent, are dimensiune
economicã în sensul cã sprijinã cu bani proprii
Festivaluri de umor, de caricaturã, acordã premii ºi susþine diverse deplasãri în þarã ºi în
strãinãtate ale unor confraþi mai tineri sau mai în
vârstã. Câºtigurile lui vin din imaginea internaþionalã pe care o are ºi din excepþionala capacitate de a eterniza în câteva zeci de secunde
gloriile perene sau doar aspiranþii la fragilitatea
statuilor de mucava. Mulþi dintre mai marii lumii au pus pe impunãtoarelor birouri o lucrare
de Popa’s, asta cu condiþia ca artistul român sã fi
coborât din Olimpul personal printre muritori.
ªtefan a învãþat de la Dali cã artistul trebuie sã fie fericit - pe cât se poate - ºi obligatoriu
bogat. Exerseazã în ambele direcþii, dar rezultatele imediate le cunoaºte doar el. Oricum, dolofanul artist - unde e junele prim de altã datã,
vor suspina, cred, la lectura acestor rânduri admiratoarele mâhnite de trecerea ireversibilã a
vremii? – a devenit un veritabil spectacol, lumea
recunoscându-l de departe dar ºi de aproape,
socotind cã fac o bunã investiþie dacã îl salutã
sau, mai eficient, dacã le se „trage pe frezã”,
cum glumeºte cu plãcere uºor golãneascã ªtefan
Popa Popa’S.
L-am privit în timp ce lucreazã. Uneori o
face pasionat, cu vervã, alteori e distant, exact,
gândurile umblând aiurea prin alte sfere. Lucrãrile acestea au valoare, dar nu au suficient

„Cine vrea sã se priveascã
cu adevãrat în ochii lumii trebuie sã-i pozeze mãcar o datã lui
ªtefan Popa Popa’S”.
Nefericitul Prinþ al Timiºoarei trãieºte, la
bursa zilei, mici necazuri. Dilema lui nu se referã la tulburãtoarea interogaþie: a fi sau a nu fi,
ci doar la aceea referitoare la substanþa lui de ce
exist. De ce exist aici unde indiferenþa ºi rãutatea pot distruge ºi cele mai puternice structuri
umane ºi artistice ale vremurilor de acum. Chiar
aºa, ªtefane, unii se vor întreba: pentru cine ºi
pentru ce exiºti? Îþi suntem suficienþi doar cei
care putem rãspunde imediat: trãieºti pentru artã
ºi, desigur, pentru noi?
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„Eu ºtiu cã Dumnezeu a trimis pe pãmînt
un singur POPA’S”
Gheorghe PÂRJA

la toþi ºefii de state, având doar 19 ani, pur ºi
simplu mã apuca râsul. Eu nu înþelegeam ce
pregãtesc dânºii ºi ce vor sã facã cu mine în
viitor.
Gh. P.: Cu cine v-aþi întâlnit prima datã
dintre ºefii de stat?
ªt. P. P.: Eu mergeam des în regiunea Cognac, unde familia Mitterand avea un domeniu.
Producea vinuri ºi coniac, fratele fostului preºedinte mã invita sâmbãta ºi duminica când venea Francois Mitterand ºi ne întâlneam acolo
toþi marii artiºti, actori, sportivi. Acolo l-am
cunoscut pe Villas, mulþi dintre actorii americani, francezi, oameni importanþi, oameni de
presã ºi aºa mai departe...
Gh. P.: Este un exerciþiu al libertãþii ca un
ºef de stat, ca Mitterand sã aibã asemenea deschidere pentru artã?
ªt. P. P.: El avea aceastã deschidere
pentru cã era influenþat de fratele ºi de tatãl lui,
pe atunci trãia ºi tatãl lui (1980). Era un om cu o
deschidere extraordinarã faþã de lumea culturalã. Dacã mã gândesc bine la acea dedicaþie pe
care mi-a dãruit-o cu mulþi ani în urmã, spunea
cã aceste gesturi (caricatura pe care i-am oferit-o, sau portretul ºi albumul meu) l-au atins.
Înseamnã cã avea o anumitã sensibilitate pe care
nu o arãta la oricine.
Gh. P.: Genul dumneavoastrã de a picta caricatura - deranjeazã, supãrã, place este oare

„Sunt foarte verticali aceºti oameni din Nord, maramureºenii.”
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Gheorghe Pârja: Domnule POPA’S, este
greu sã vã surprind într-o biografie, într-un
timp scurt, dar încerc sã vã provoc spre lume cu
câteva întrebãri. De când a început acest miracol care se cheamã POPA’S ºtiut în lumea
mare? Când v-aþi dat seama? Cât a fost omenesc, cât divin?
ªtefan Popa POPA’S: Ar trebui sã rãspund la acest set de întrebãri sub douã aspecte:
aspectul divin, ºi mã bucur cã aþi subliniat treaba
aceasta ºi aspectul pe care îl are orice artist care
creeazã, realizeazã dar mental este subconºtient.
El devine conºtient când revelaþia se realizeazã
sutã la sutã, iar divinitatea începe sã-ºi punã
amprenta. Pentru cã foarte puþin se vorbeºte
despre acest lucru. Fiecare individ de pe pãmânt
are o istorie proprie ºi care încearcã sã aibã
amprenta lui Isus Hristos. Din pãcate, unii sunt
conºtienþi de acest lucru, alþii nu sunt conºtienþi.
Mi-ar plãcea sã cred cã sunt acel individ având
revelaþia de la 43 de ani ºi cã sunt conºtient de
ceea ce fac.
Gh. P.: Aþi avut un model?
ªt. P. P.:: Eu nu am avut nici un model.
Din pãcate nu am avut nici mãcar un idol al meu.
Pur ºi simplu, în momentul când francezii m-au
luat în familia lui Henri Coursaget, omul care a
cheltuit foarte mult cu mine, mi-a organizat expoziþii din Japonia pânã în Statele Unite, mi-am
dat seama cã se face o pregãtire a mea. ªi când se
juca cu mine - zic eu acuma - cã eu voi fi primit

ªTEFAN POPA POPA'S

26 iunie 2009. Timiºoara - în atelierul maestrului ªtefan Popa POPA’S. Mãrturisesc cã
am dorit foarte mult sã-l întâlnesc. Îi ºtiam marile performanþe, stãri unice în
biografia sa artisticã. Prin intermediul fratelui meu de Golgotã liricã, poetul ºi
academicianul Adam Puslojic ºi a prietenului Alexandru Peterliceanu, în contextul
unor evenimente literare de la Timiºoara, Domnia Sa a binevoit sã mã primeascã ºi
chiar sã fie de acord cu acest dialog. A fost o întâlnire spontanã, eu m-am pregãtit
din mers, dar m-am inspirat puþin din mãiestria sa de a fi cosmic de spontan. În
Franþa, André Baur scria despre ªtefan Popa Popa’S cã „este o forþã a naturii... este
singurul om care a fost cu patru secunde mai rapid decât calculatorul”. Este singurul
român care figureazã în Cartea Recordurilor.

FAMILIA ROMÂNÃ

ªTEFAN POPA POPA'S

10
o micã ipocrizie spunând laude pentru cã sunteþi celebru?
ªt. P. P.: Normal cã toatã lumea ºi-a pus
întrebarea: ce ne face POPA’S? Ceea ce fac eu
nu sunt caricaturi. Sunt niºte scheme plastice pe
care le etalez pe hârtie. ªi eu mi-am pus problema, dar ºi oamenii, critica din toatã lumea.
De ce place lui Putin, în aceeaºi mãsurã, ºi lui
Bush? Oamenilor importanþi din þãri diferite, cu
priviri diferite. Eu zic cã ceea ce fac, etalarea
sufletului pe hârtie, nu este nici întâmplãtoare,
ci într-adevãr vine de la harul Domnului, este un
har pe care este greu de explicat. Un har nu se
explicã. Se exemplificã prin ceea ce faci. Dar
vreau sã vã spun cã am avut o revelaþie, spun eu
unicã în felul ei pentru dorinþa mea sã-l vizitez
pe Salvador Dali. Dupã cinci ani de zile, trecând
prin multe încercãri cu primul preºedinte
UNESCO, Henri Coursaget, am reuºit sã obþin o
întâlnire cu aceastã mare personalitate, timp în
care mi-a spus o treabã care am menþinut-o ºi
vreau s-o relatez pentru cã este unicã. Dali mi-a
zis: dumneata eºti un bun portretist. Eu am avut
niºte desene la mine, ca sã ºtie cine sunt, mai
ales cã erau publicate ºi în presa francezã ºi
spaniolã. Deci, mi-a zis cã fiind un foarte bun
portretist, voi face o mare carierã în portret.
Mi-a zis: vei desena ochii ºi vor semãna cu cei
din faþa ta! La care i-am spus: Maestre, dar este
invers, eu desenez ce vãd în faþã. ªi mi-a spus:
nu, nu, nu, este aºa cum spun eu. Nu am înþeles
la vârsta aceea, aveam vreo douãzeci de ani, ce a
spus Dali. ªi abia dupã douãzeci de ani mi-am
dat seama cã Dali avea dreptate. Începusem sã
fac POPA’S - show-urile pe care le practic, sã
desenez sute de portrete în decursul unei zile ºi
îmi dau seama dupã cinci, ºase portrete cã intru
într-o anumitã rezonanþã - cu cei din faþã, mâna
merge singurã, chiar eu mã minunez de ceea ce
scot. Sunt oameni greu de desenat ºi eu îi fac
foarte repede. ªi am început sã mã joc în acea
amintire pe care o ºtiam de la Dali, sã mã joc ºi
sã fac ochii numai sã mã uit numai la început la
persoana respectivã. ªi mi-am dat seama în final
cã ochii îi desenam ºi semãnau cu cei din faþã. ªi
mi-am dat seama cã Dali a avut perfectã dreptate, el a avut probabil aceastã revelaþie, vis a vis
de artist, de starea în care un artist poate sã intre
în rezonanþã cu persoana respectivã.
Gh. P.: Celebritatea Dumneavoastrã în
ce a constã? În viteza cu care desãvârºiþi un
portret ori în altceva?
ªt. P. P.: Nu, nu. Eu zic cã asemãnarea în
primul rând. În tehnica pe care o stãpânesc, în
pastelul sec, ºi faptul cã aceastã chintesenþã care
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se pune pe hârtie în domeniul caricaturii, al portretului nu dãuneazã, nu este rãutãcioasã. Nu
transmite energie negativã, chiar dacã, poate, personajul respectiv deþine aceastã energie negativã.
Gh. P.: Cu lumea artei româneºti actuale
în ce raporturi vã aflaþi? Vã consideraþi un
deschizãtor de drumuri?
ªt. P. P.: De zece ani sunt membru al
Uniunii Artiºtilor din România, la Bucureºti, nu
la Timiºoara. Deschizãtor de drum? Sã nu uitãm
cã eu am inventat acest desen satiric, mental ºi
care etaleazã sufletele pe hârtie.
Gh. P.: Ce pictori români stau în dreapta
sufletului Dumneavoastrã?
ªt. P. P.: Normal cã îmi plac toþi. De la
pictorii paºoptiºti. ªi Grigorescu, ºi Luchian, ºi
Tonitza. Fiecare în felul lui. Dacã te vrei artist ºi
nu îi înþelegi pe cei care au creat înainte, te poþi
duce la plimbare. Pãrerea mea este cã mai întâi
sã-i înþelegem, sã-i adulãm ºi apoi sã mergem ºi
noi mai departe. Important este sã-þi faci stilul
tãu. Important este sã fii tu însuþi. Gândiþi-vã cã
dupã prezenþa mea ºi sunt încã în viaþã, deja
foarte mulþi studenþi, foarte mulþi tineri, au venit
sã mã copieze, sã devinã ei POPA’S. Sunt foarte
mulþi care spun cã au bãtut recordul meu. Chiar
dacã ei o spun cu un anumit orgoliu, cu o anumitã rãutate, eu mã bucur. Eu ºtiu cã Dumnezeu
a trimis pe pãmânt un singur POPA’S.
Gh. P.: Aveþi diplome, vãd aici în atelier...
ªt. P. P.: Nu, aici nu sunt diplome. Dacã
v-aþi duce sus aþi vedea o camerã numai cu titlul
„Cetãþean de Onoare”.
Gh. P.: Aþi inventat modelul POPA’S?
ªt. P. P.: Cred cã da. Cronicile la arta
mea, din întreaga lume, nu au reuºit sã defineascã genul acesta de artã. ªi aici aº vrea sã
subliniez un fapt: foarte important: mulþi colegi
de-ai mei au pus masca omului pe hârtie, pe
pânzã. Joaca pe care o fac eu la ora actualã, eu
cred cã portretul uman se poate pune pe hârtie în
fiecare secundã altfel, este o joacã devenitã performanþã când este adevãratã chintesenþã a portretului respectiv. Sã nu uitãm cã în lume este un
singur tratat de parapsihologie a portretului uman, pe care l-am scris la vârsta de 22 de ani.
L-am elaborat în Franþa, în Franþa s-a tipãrit.
Dupã atâþia ani se învaþã în lume dupã acest
tratat scris de mine. Nu ºtiu dacã aº fi capabil sã
mai fac un asemenea lucru la ora actualã pentru
cã eu am descoperit ºi alte valenþe ºi alte lucruri.
Foarte multã lume de bun simþ spune cã nu este
bine sã etalezi chiar totul de-a lungul vieþii, ci sã
laºi ºi un semn de întrebare, pentru cã având un
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singurul humanoid care practicã acest lucru. Lucrez în zona de maximã securitate, acolo unde
presa nu are acces. ªi la Bucureºti românii au
fost surprinºi când m-au vãzut cã am aceastã
expoziþie. Chiar seara, când se face acea ultimã
vizitã a serviciilor speciale, românii au vrut sã
mã prezinte celorlalte servicii speciale. ªi mi-a
plãcut replica ºefului Departamentului de Stat:
nu, nu, pe domnul POPA’S îl prezentãm noi!
Gh. P.: Aþi stat de vorbã cu mari lideri ai
lumii. Aþi stat de vorbã cu Putin?
ªt. P. P.: Da.
Gh. P.: Vorbiþi cu modelul sau vã supuneþi unui protocol strict?
ªt. P. P.: Existã un protocol. Lucrarea se
face înainte. Putin ºi oameni ca Putin nu au timp
sã stea mai mult de trei patru minute. Important
cã posed în expoziþia mea acea rugãminte pe
care am avut-o pentru serviciile de protocol ca
Putin sã râdã în expoziþie. ªi s-a þinut de cuvânt.
Este singura pozã a lui Putin care râde într-o
expoziþie.
Gh. P.: ªtiu cã aþi cãlãtorit mult. Dar eu
trag spre casã, spre Maramureº. Aþi fost pe la
noi?
ªt. P. P.: Din pãcate foarte rar am fost în
Maramureº. Am fost când eram student. Apoi,
la Sãrbãtoarea Castanelor. Dar mi-am dorit dintotdeauna sã am timp sã înþeleg oamenii Maramureºului. Sã pot sã stau acolo. Din pãcate, timpul nu-mi permite ºi nu ºtiu când o sã am timp.
Am mulþi prieteni în Maramureº. Sunt foarte
verticali aceºti oameni din Nordul þãrii care sunt
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har, harul nu se etaleazã total. Se pare cã în
Biblie se spune cã harul este etalabil numai 33 la
sutã. Vârsta lui Isus Hristos.
Gh. P.: Aveþi emuli în toatã lumea? Mai
ales cã aþi fost în multe situaþii preºedinte de
jurii internaþionale.
ªt. P. P.: În primul rând am acasã. Am
Academia POPA’S. ªi foarte mulþi urmeazã
ºcoala mea. ªtiþi foarte bine eu merg prin þarã,
dar ºi în lume. Îmi aduc elevi pe banii mei. Eu
mã ocup de ei, de performanþele lor. Nu numai
cã-i descopãr, îi învãþ, le predau abecedarul caricaturii, ci le ºi urmãresc îndeaproape evoluþia.
Duºmanii mei, dacã le provoacã vreun neajuns,
cred cã mã lovesc pe mine. Am studenþi care
sunt în Germania, în Finlanda, în Belgia, în
Statele Unite.
Gh. P.: Faceþi o caricaturã care se potriveºte de minune la privire. Faceþi ºi caricaturã de presã?
ªt. P. P.: Eu fac ºi caricaturã de presã.
Dacã o sã vã facã odatã plãcerea o sã vedeþi ºi
foarte multe lucrãri care au luat mari premii
internaþionale pe teme de idei. Mulþi ani s-a
fãcut mare tevaturã pe seama portretisticii pe
care o fac eu. Fac ºi caricaturã de presã, de idee
ºi de ºevalet.
Gh. P.: La ora, luna ºi anul în care vorbim
nu s-a stins din memoria noastrã celebrul eveniment la care aþi participat. Aþi fost chemat,
v-aþi îmbiat la summitul de la Bucureºti?
Gh. P.: Eu am fost numit de mulþi ani de
zile caricaturistul oficial al summit-elor. Sunt
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ªtefan Popa Popa'S, Adam Puslojic ºi Gheorghe Pârja

12

SEPTEMBRIE 2010

FAMILIA ROMÂNÃ

ªTEFAN POPA POPA'S

„De 40 de ani pe aceastã Planetã reprezint arta româneascã.”
maramureºenii. Îmi plac foarte mult pentru cã
sunt oameni direcþi. Aº dori mult ca cei de dincolo de munþi sã ia lecþii de la ei. Ce au îþi spun
în faþã. Nu pe la spate.
Gh. P.: Sunt convins cã îl admiraþi pe
Nichita Stãnescu. Chiar v-am dãruit o carte
de-a mea despre cele douã cãlãtorii ale lui
Nichita în Maramureº. Semãnaþi mult cu el în
aventura artei.
ªt. P. P.: Poate nu întâmplãtor am avut
amândoi muzee la Teremia Mare.
Gh. P.: Mai este ºi acum Muzeul Nichita?
ªt. P. P.: Nu, dupã revoluþie s-a devastat
totul.
Gh. P.: Doresc a vã spune cã la un an
dupã moartea lui Nichita, 1984, la Deseºti am
fãcut o salã cu imagini ºi mici obiecte care se
leagã de memoria marelui poet. Care rezistã ºi
acum. Domnule POPA’S, vã mulþumesc. Acest
dialog se cere continuat.
ªt. P. P.: M-aº bucura mult dacã ar exista
cât mai mulþi români care vorbesc aceeaºi limbã
ca mine. Sã înþeleagã ceea ce fac eu, pentru cã cu
cât înaintez în vârstã îmi dau seama cã ceea ce
fac eu pentru arta româneascã se înþelege mai
puþin. ªi nu ºtiu de ce.
Gh. P.: Lumea în care trãim cum o vedeþi?
ªt. P. P.: Deocamdatã trãim într-o societate bolnavã în care valorile sunt întoarse cu
fundul în sus. ªi aºtept sã se facã sãnãtoasã. Din
pãcate, eu nu o sã apuc. Dar tare mult îmi doresc

Ban Ki-Moon, Secretarul General ONU

sã trãim într-o societate normalã. Cred cã o
meritã oamenii de bun simþ din aceastã þarã.
Gh. P.: Mai e nevoie de patriotism?
ªt. P. P.: Eu vã rog sã mã iertaþi, probabil
o sã fiu mai dur aici. Eu am spus de multe ori cã
sunt vidanjor al acestei þãri, cã nu ºtiu unde au
bãgat þara cei care au condus-o, s-au dat
atotputernici pe aceste meleaguri. Eu ºtiu un
singur lucru: cã am fãcut bulevarde la multe din
Parlamentele lumii ºi când mã uit în spate nici
primul ministru, nici preºedintele, nici oamenii
importanþi ai acestei þãri nu sunt ºi nu vin dupã
mine. Îmi pare foarte rãu, dar cred cã acesta este
rolul unui artist: sã deschidã uºi, acolo unde
trebuie. Din pãcate, la summit-ul de la Bucureºti, vã dau un exemplu, cam toþi care conduc
aceastã þarã, ºi erau pe acolo, cam fugeau de
mine. Personal am auzit: mã, nu mai merge pe
lângã POPA’S, cã ne eclipseazã pe toþi! Eu nu
eram acolo pentru a eclipsa pe cineva. Eram
acolo prezent ca sã ajut þara. Sã-i ajut chiar pe
cei care conduc þara. Asta nu am înþeles.
Gh. P.: De ce le inspiraþi teamã?
ªt. P. P.: Nu le picã bine cã mã ia Prodi de
dupã gât, ori alt om foarte important al Planetei,
mã provoacã la dialog ºi al nostru nu era bãgat în
seamã. Francezii m-au învãþat diplomaþie. Nu-i
vina mea cã m-au învãþat atâtea. Sã nu uitaþi,
sunt invitat de ºefi de guverne, de preºedinþi de
stat, de regi, dar niciodatã nu am acceptat sã fiu
acompaniat de ambasadorul þãrii în care mã aflu.
Eu am fãcut-o pentru cã aºa simþeam eu sã fac
pentru þarã. Nu existã nici un decont pe numele
meu la nici un minister. De 40 de ani pe aceastã
Planetã reprezint arta româneascã. Niciodatã nu
am cerut sã mi se deconteze drumul. Mulþi care
se bat cu pumnul în piept se duc pe banii þãrii. Eu
nu am plecat niciodatã pe banii statului român.
Ci pe banii mei.
Gh. P.: Încotro mergem?
ªt. P. P.: Din pãcate, nu numai societatea
româneascã, ci ºi societatea de consum a Occidentului ºi din alte þãri dezvoltate sunt într-o
degradare generalizatã, o lipsã totalã de culturã.
Foarte multã profanare a culturii ºi a valorilor.
Gh. P.: Deci vorbim de înstrãinarea omului?
ªt. P. P.: Am depãºit-o. Este generalizatã
deja. Nu ºtiu când cineva va putea pune punctul
pe „i”, sã facã cumva sã se învârtã altfel roata
istoriei ºi a energiei pozitive.
Gh. P.: Aveþi soluþii de propus?

SEPTEMBRIE 2010
ªt. P. P.: Eu am soluþiile mele ºi cum aþi
observat, eu am reuºit sã depãºesc întotdeauna
valurile lumii. Dar ele atacã mentalul, dãuneazã
chiar sistemului nervos. Pe mine m-a afectat.
Sunt conºtient cã mã afecteazã, de aia încerc sã
mã pãzesc cât se poate de mult. Eu stau, ca
într-un fel de exil, în propria mea casã de la
Timiºoara. Foarte zgârcit ies undeva în România. Mã simt bine cã nu sunt evenimente majore
în lume unde sã nu fiu invitat, ca invitat de
onoare. Olimpiade de toate felurile, campionate
de sport, summit-uri importante, reuniuni la nivel înalt. Întoarcerea pe care o resimt în România este cu încãrcare negativã. Din pãcate.
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Valorile sunt refuzate, nonvalorile sunt în faþã.
Reprezentarea acestei þãri în lume este fãcutã cu
oameni care nu au ce cãuta în multe funcþii.
Gh. P.: Totuºi, se poate rezolva într-un
fel? Cum aþi fi rezolvat Dumneavoastrã?
ªt. P. P.: Eu mi-o rezolv. Dar e nevoie sã
fie ºi alte personalitãþi. Din pãcate sunt puþine.
M-am întors recent din Finlanda. Vã arãt scrisorile de la ministrul afacerilor externe. Scrie cu
diplomaþia cea mai înaltã. Am primit un coº de
flori de la doamna preºedintã Haloven. Vorbim
de Ionescu, de Cioran. Dar imaginea României
trebuie sã fie o chestiune continuã.

Interviu de Alice NÃSTASE
ªtefan Popa Popa’S trãieºte izolat în
casa lui cu gradinã umbroasã de pe
una dintre strãduþele vechi ale
Timiºoarei. Nu e dornic sã-ºi vadã
concitadinii, dar a primit
recunoaºterea întregii lumi ºi, prin
caricaturile lui excepþionale a dus
numele þãrii ºi al oraºului sãu
pretutindeni pe mapamond.

Locul românilor
este în România
Alice Nãstase: Sunteþi foarte cunoscut în
strãinãtate, aþi fãcut lobby pentru România în
mai multe þãri. Ce v-a determinat?
ªtefan Popa-Popa’S: Eu am fost invitat
la foarte mari niveluri, dincolo. În parlamentul
german sunt caricaturile mele, în parlamentul
european la fel. În 24 de ore am golit sala parlamentului. Am fãcut lobby-uri serioase, nu de
amatori. Am presa în Occident foarte tare: Times, Le Monde, L’Humanitée, Le Canard Enchainé, dupã care se copiazã ºi se face Caþavencu...
A. N.: ªi de ce n-aþi plecat, totuºi, din
România?

ªt. P. P.: Din mai multe motive. Unul, religios. Aici e locul în care m-am nãscut, aici
trebuie sã fac ceva pentru semenii mei ºi aici
trebuie sã mor. Dedesubtul icoanei lui Iisus
Hristos, pe care o vedeþi acolo, este masca mortuarã a lui Eminescu, pe care oameni care se dau
drept intelectuali îl blameazã. Chiar domnul Liiceanu, ºi domnul Patapievici la fel. Nu am aceeaºi pãrere cu domniile lor. Pentru mine, Nadia
Comãneci e un simbol pe care, din pãcate, românii nu ºtiu de ce nu vor sã-l cunoascã. Trebuie
sã o avem pe Nadia Comãneci ca o icoanã,
pentru cã datoritã ei s-a vorbit pentru prima datã
de România. ªi este tragic cã noi, românii, nu
facem nimic pentru ea. ªi n-am plecat din þarã,
în primul rând ca sã nu dau satisfacþie duºmanilor mei. Locul românilor este în România. Nu
ºtiu de unde ºi pânã unde sunt mai cunoscut în
afarã, pentru cã sunt foarte mulþi români în situaþia asta. Palade, care e singurul român care a
luat premiul Nobel pentru ºtiinþã, e mai cunoscut în afarã decât în România. Dacã vã duceþi
pe stradã ºi întrebaþi de Emil Palade, nu ºtie
nimeni cine e. Asta este soarta noastrã. La ora
actualã, societatea româneascã este o societate
bolnavã. ªi vã dau argumente, pânã mâine vã þin
cu argumente. Eu aºtept sã se însãnãtoºeascã ºi
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sunt convins cã se vor pune treburile la capãt
cândva.
A. N.: Nu v-aþi gândit mãcar pentru familie? Poate cã le-ar fi fost mai bine lor sã
trãiascã în altã þarã, sã le asiguraþi altfel de
viaþã. Sunteþi cãsãtorit...
ªt. P. P.: Aceasta este o întrebare din
partea cuiva care considerã cã partea materialã
este mai importantã decât partea spiritualã. Evident, partea materialã vine dupã partea spiritualã. Bine ar fi sã n-ai mulþi oameni în jurul tãu
care sã te ciuguleascã. Dar orice artist care se
respectã ºi orice artist care lucreazã ºi este o
valoare are asiguratã ºi partea materialã. Eu sunt
profesor universitar ºi am predat marketing în
arte vizuale, la o facultate de stat, dar, din pãcate, abia dupã 50 de ani mi-am dat seama ce
înseamnã a vinde ºi a face câºtig din artã. Momentan nu mai predau la stat, ºi vã dau un
exemplu, sã înþelegeþi de ce. Sã zicem cã am la
masterat 30 de studenþi. ªi, înainte de examen,
primesc cel puþin 60 de telefoane vizavi de studenþii respectivi, pe care trebuie sã îi trec. Ca
sã-mi stric relaþiile cu respectivii, nu doresc. Ca
sã mã mint pe mine însumi ºi sã le dau note de
trecere la toþi, nici asta nu vreau. Atunci am
renunþat la aceastã chestie ºi nu-mi doresc sã
mai particip la acest genocid cultural. Prefer sã
respir aerul în România, sã nu plãtesc TVA, ºi sã
mã exprim în afarã.
A. N.: Am citit cã nu sunteþi acceptat de
Uniunea Artiºtilor Plastici din Timiºoara.
ªt. P. P.: Aºa e, nu sunt acceptat de Uniunea Artiºtilor Plastici din Timiºoara. Eu sunt
membru de 10 ani la Bucureºti, însã ei, aici, la
Timiºoara, considerã secþiunea aceasta, de caricaturã, care existã de ani de zile, o artã minorã.
Eu zic cã ar trebui sã-i invitãm la o chestie
psihiatricã, sã se verifice bãieþii, pentru cã orice
artist mare al lumii, inclusiv DaVinci, Dalí, cine
vreþi dumneavoastrã, toþi au fãcut caricaturã. Au
fãcut desene satirice ºi au fãcut caricaturã. ªi
este arta majorã. Numai cã pe mine m-au scutit
de orice pentru cã au zis „Dom’ne, dacã acum ar
veni VanGogh sã-ºi depunã candidatura, noi nu
l-am primi”. ªi cu asta m-au scutit de orice
întrebãri.
A. N.: Dar aveþi ºi alte lucrãri, pictaþi ºi
icoane.
ªt. P. P.: Masa de aici e plinã de tablouri.
Fac tablouri pentru hoteluri, ºi nu hoteluri de
douã, trei stele, hoteluri de ºase, ºapte stele.
Lucrez în toatã lumea. Eu nu mã justific pentru
ceea ce fac eu, cã n-am nevoie sã mã justific. Eu
v-am pus în braþe albumul acela ºi pun eu o

SEPTEMBRIE 2010
întrebare invers: acei 198 de ºefi de state credeþi
cã stau de vorbã cu oricine? Eu, dacã, de exemplu, mã duc acum la Papa, dupã ce vin de la
Papa, vã promit eu cã nu mai stau de vorbã cu
nimeni.
A. N.: Când mergeþi la Papa?
ªt. P. P.: Povestea este în felul urmãtor ºi
vã rog sã o luaþi ca atare. Eu fac foarte multe
treburi caritabile în lume. Mã duc ºi, pe sãnãtatea mea, fac mii de portrete într-o searã,
într-o noapte, la diferite baluri, ºi strâng sume
uriaºe de bani, care se doneazã în scopuri caritabile: pentru copii bolnavi, pentru spitale ºi aºa
mai departe... Eram acum câteva luni aici, în
România, la o asemenea acþiune, iar cancelarul
papal m-a extras din locul respectiv, de faþã cu
consulul Italiei, ºi mi-a confirmat cã voi fi invitat la domeniul de la Asensi, o sãptãmânã, în
vederea decernãrii celei mai mari distincþii papale. Trebuie sã particip o sãptãmânã, ºi cu
expoziþie, sã fiu prezent acolo. O sã primesc
amãnunte în curând, dar consider cã dacã primesc cea mai înaltã distincþie papalã, nu ºtiu
dacã ar mai trebui sã-mi mai plec urechile la
ceea ce se vorbeºte despre mine vizavi de Uniunea Artiºtilor Plastici din Timiºoara. Efectiv,
nu ar mai trebui sã mã intereseze dacã mã primesc la Uniune. Adicã, trebuie sã mã cobor
chiar acolo? Mi-ar trebui galeria de la Uniunea
din Timiºoara? Aº putea sã fiu la orice galerie
din lume, dacã am deschis expoziþie la curtea
regalã... Sunt singurul artist care a deschis la
curtea regalã o expoziþie.

Revelaþia am avut-o
abia la 40 de ani
A. N.: ªtiu cã desenaþi din copilãrie. Cum
v-aþi dat seama cã asta este menirea pe care o
aveþi?
ªt. P. P.: Desenez din copilãrie, dar, din
pãcate, revelaþia am avut-o abia la 40 de ani,
pânã atunci am desenat inconºtient, încurajat de
tatãl meu. Am avut o ºansã enormã sã plec în
Occident la vârsta de 19 ani ºi acolo sã fiu
preluat de o familie de francezi care s-a ocupat
de toate expoziþiile mele în anii respectivi. Dar
revelaþia am avut-o foarte târziu, la 40 de ani, în
urma unei morþi clinice, când mi-am dat seama
ºi mi-am amintit de mai multe lucruri despre
care nu este bine sã vorbim, dar numai atât pot sã
vã spun, cã menirea mea pe pãmânt a fost sã
multiplic talentul pe care mi l-a hãrãzit
Dumnezeu. ªi care s-a manifestat prin aceastã
academie, care se numeºte Popa’S Academy, ºi
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care a scos mulþi campioni. Multe premii am
adus în þarã la concursuri profesioniste, deºi
erau copii, au obþinut marele premiu al Germaniei, al Japoniei, în Statele Unite, în Franþa.
Unii dintre ei sunt desenatori ai revistelor din
Finlanda, din Belgia. Rãdulescu în Belgia, Basca în America... Sunt foarte mulþi foºti studenþi
de-ai mei care ocupã locuri importante în presa
de pe mapamond. Din pãcate, eu nu le-am permis niciodatã sã aminteascã treaba aceasta,
chiar celui care deþine la ora actualã un mare
premiu de bandã desenatã, Ciubotariu, i-am zis
sã nu spunã niciodatã cã a fost studentul meu.
A. N.: De ce?
ªt. P. P.: Vã dau numai un exemplu. Fetei
care a luat la Cartoon Network locul întâi i-a
scãpat într-un interviu cã mulþumeºte maestrului
Popa’S. Când a venit în Timiºoara, i s-au confiscat de cãtre ºcoalã banii, calculatoarele ºi tot
ce a primit. ªi, de aici, trageþi dumneavoastrã
concluzii. ªi dacã vreþi, chem acum studenþi
de-ai mei, sã vedeþi ce pãþesc în momentul în
care se aflã cã sunt studenþi la mine: sunt lãsaþi
repetenþi. Este singura armã care a mai rãmas
românilor ca sã duºmãneascã alt român, dând în
cap pânã ºi copiilor. De aceea eu am o ºcoalã
foarte discretã ºi am sã vã arãt dumneavoastrã,
dar nu o sã facem publicitate, pentru cã nu vreau
sã divulg cine este studentul meu. Sunt destul de
inteligent ca sã feresc aceºti copii.
A. N.: Aveþi ºi propriii dumneavoastrã
copii?
ªt. P. P.: Eu am trei copii, dar nu e cazul
copiilor mei, pentru cã nu i-am lãsat sã continue
cu desenul. Pentru cã eu am pãþit mult prea
multe în þara asta cã sã îi las ºi pe ei sã facã la fel.
A. N.: ªi copiii cu ce se ocupã?
ªt. P. P.: Fata a terminat ºtiinþe economice ºi masteratul, lucreazã undeva la o bancã,
bãiatul cel mare este în Grecia, iar bãiatul cel
mic, din a doua cãsãtorie, este student în anul IV
la o facultate ºtiinþificã.
A. N.: În þara noastrã?
ªt. P. P.: În România.
A. N.: Nu v-aþi gândit sã-i trimiteþi sã
studieze în afarã?
ªt. P. P.: Acesta este un snobism al românului, sã mã iertaþi cã vã spun. Sã nu credeþi cã
acolo învaþã extraordinar ºi toþi cad pe spate
când vin ei înapoi în România. Învaþã acelaºi
lucru ca ºi aici. Chestia este cã, într-adevãr, pot
sã facã o specializare, dar nu cred eu cã acolo e
extraordinar. Îmi pun aceastã întrebare: de ce
mã cheamã pe mine la toate facultãþile din afarã
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sã predau aceastã artã numitã caricaturã, la Lyon,
în Statele Unite sau în Spania? De ce nu cheamã
de la ei, dacã într-adevãr sunt extraordinare?
A. N.: Dar în familia dumneavoastrã, cine
altcineva avea vocaþie artisticã? De la pãrinþi,
sau de la cine aþi moºtenit aplecarea cãtre zona
aceasta?
ªt. P. P.: Eu cred cã Dumnezeu, când îþi
dã harul, nu se uitã sã vadã dacã cineva a fost
înainte în familia ta, ca sã depinzi de acel cineva.
A. N.: Dar pãrinþii cu ce s-au ocupat? În
ce fel de familie aþi crescut?
ªt. P. P.: Tatãl meu a terminat mai multe
facultãþi ºi a fost un disident al Severinului. Era
un om care scria zilnic la Europa Liberã ºi a
murit spânzurat ºi îngenuncheat, deºi un om nu
se poate spânzura în genunchi. Când am fost
acum la Severin ºi mi-au dat titlul de cetãþean de
onoare, am spus: „Eu sunt copilul ãluia de care
voi, primarii dinainte, nu aþi avut loc.” Acum
toatã lumea este extraordinar de împotriva lui
Ceauºescu, dar de ce n-au fost atunci când era
Ceauºescu?! Eu am rãmas singurul caricaturist
român care a publicat caricatura lui Ceauºescu
în timpul lui. Dar nu cred cã aþi auzit la mine cã
am fost vreodatã considerat disident. Eu n-am sã
spun niciodatã treaba asta. Ah, cã nu le-a plãcut
ºi nu m-au lãsat sã deschid expoziþii, asta e, cine
a avut de pierdut? Eu sau ei? Eu zic cã ei au avut
de pierdut, pentru cã eu continuam sã desenez.
ªi acele ºopârle pe care le fãceam, acel om care
vorbea la multe microfoane, un om pe care nu-l
asculta nimeni, exista unul care vorbea mult, e
cunoscutã lucrarea respectivã. ªi sunt multe.
Ãla musulman, care se ruga la un pantof mare...
Eu pot sã demonstrez ce-am fãcut în timpul ãla,
nu le-am avut prin sertare. Nu, dom’ne, le-am
publicat, sunt mândru cã am pãcãlit cenzura, ºi
au apãrut caricaturile mele. Am luat Premiul
Academiei de Arte Frumoase de la Moscova.
Este o mândrie pentru mine cã am acest premiu,
cã nu oricine se poate lãuda cã a luat un mare
premiu conferit de Academia de Arte Frumoase
de la Moscova. Era o caricaturã cu un general
care sãrea coarda, cu simbolul graniþelor þãrii,
care avea un arsenal foarte mare de armament în
spate. ªi mi-au zis întâi: „Dom’ne, ia-þi porcãria
asta de aici, cã nu putem sã-þi publicãm acest
desen infect”. Eu l-am trimis la Moscova, unde
era un concurs pe tema „Arta în slujba pãcii”, ºi
a luat medalia de aur. Apoi, a apãrut pe copertã
la revista „Urzica”. Asta deja intra într-o istorie
a caricaturii româneºti. Sã fie cenzuratã, aruncatã, ºi ulterior, exact pe motivul respectiv, sã
fie coperta revistei „Urzica”...
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A. N.: Mama dumneavoastrã cu ce se ocupa, ºi cum a fost relaþia cu ea?
ªt. P. P.: Mama a fost profesoarã de chimie, chiar ºi profesoara mea, ºi nu a avut o
influenþã extraordinarã asupra mea, în domeniul
artistic mã refer. Am fost trei fraþi. Mai suntem
doi, un frate a murit. Consider cã am trãit într-un
mediu ºi într-o familie foarte modestã. Tata era
un om care nu accepta nedreptãþile din regimul
comunist, pe care le ºtiþi ºi dumneavoastrã. Deºi
comunismul a avut ºi pãrþi bune ºi pãrþi rele,
cum ºi viaþa are ºi pãrþi bune ºi pãrþi rele, ºi toate
societãþile au. Nu ºtiu dacã noi am fi capabili sã
ºtim ce este mai bine ºi ce este mai rãu, într-o
societate. Asta a fost, asta am trãit, ºi cu asta
basta.
A. N.: La revoluþie ce fãceaþi? Cum v-a
prins trecerea din regimul acela?
ªt. P. P.: Nu intru în amãnunte, am fost
chiar rãnit la revoluþie, dar nu vreau sã vorbesc
despre asta. Meritele mele sunt în culturã. Am
prea multe performanþe în culturã, ca sã merite
sã amintesc despre modul cum merg la budã,
cum fac curat etc.
A. N.: Dar revoluþia nu v-a marcat destinul artistic, a permis mai multã libertate, mai
multã miºcare, cariera nu s-a schimbat?
ªt. P. P.: Eu am plecat ºi în timpul lui
Ceauºescu, în Franþa. Vã chem omul care a
falsificat actul ºi care mi-a dat paºaportul pe
ascuns. O sã ziceþi acum „Bãi, ãsta, dacã a plecat
atunci, înseamnã cã era omul securitãþii”, sau
ºtiu eu ce alte interpretãri pot sã mai existe. Dar,
deocamdatã, din moment ce securitatea mi-a
omorât tatãl, eu nu am ce discuta cu ei. Eu am
fost preluat de copil într-o familie din Franþa, am
fost iniþiat ºi educat în familia lui ºi a cheltuit
foarte mulþi bani din Japonia pânã în Statele
Unite ca sã mã lanseze ca artist. Îi datorez întreaga mea carierã, el trãieºte, are 84 de ani ºi
este primul preºedinte UNESCO, se numeºte
Henri Coursaget, este cel care a regizat deschiderea a câteva campionate mondiale, olimpiade ºi este o mare personalitate care a fost
propus la premiul Nobel pentru Pace. Eu trebuie
sã amintesc de numele lui ºi de personalitatea lui
pentru cã am trãit alãturi de el ºi m-a iniþiat în tot
ce se poate spune.
A. N.: Deci aþi fãcut studii în strãinãtate?
ªt. P. P.: Am fãcut studii în strãinãtate,
însã vreau sã vã spun un lucru, ceea ce fac eu, ºi
mai ales invenþia asta de Popa’S Show, nu cred
cã s-ar putea învãþa niciunde. Eu, spre deosebire
de facultatea de stat din Timiºoara, care dã nu-
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mai ºomeri, scot numai campioni. Asta deranjeazã pe oricine, de-aia îmi dau bãieþii în cap.
Existã o invidie artisticã. Eu nu am secrete, toate
secretele mele sunt ºtiute de cãtre studenþii mei.
A. N.: ªi le folosesc, sau, pânã la urmã,
fiecare se naºte cu harul lui?
ªt. P. P.: Dacã au ajuns acolo unde au
ajuns fiecare, de exemplu Ciubotariu sã devinã
„number one” în lume, bãieþii ceilalþi care sunt
pe la ziare ºi reviste în strãinãtate, cei care au
luat mari premii internaþionale, eu zic cã le-a
ajutat ce i-am învãþat.
A. N.: ªi cum îi selectaþi pe studenþi?
ªt. P. P.: Dau un test ºi, în funcþie de test,
îi aduc pe banii mei aici, la Timiºoara, ºi mã
ocup de ei. Este o facultate la care se primeºte
abecedarul, apoi se poate þine legãtura cu ei prin
atâtea mijloace la distanþã: internetul, poºta…
Dacã nu trec testul, eu nu mã ocup de ei, pentru
cã eu nu scot decât performanþã. De ceilalþi, care
nu fac performanþã, nu mã ocup. Nu-mi pierd
timpul.
A. N.: ªi care sunt calitãþile esenþiale pe
care le cãutaþi la oamenii pe care îi formaþi?
ªt. P. P.: Mã intereseazã ceea ce au desenat ei în raport cu zodia din care provin ºi mai
sunt câteva criterii care sunt greu de explicat.
Gândiþi-vã numai la faptul cã eu aveam doar 20
de ani când am fãcut acel tratat de parapsihologie a portretului uman scos de Interpol, singurul curs de specialitate care circula în toatã
lumea. ªi nu ºtiu dacã în România se ºtie cã acel
curs e fãcut de ªtefan Popa-Popa’S. Din pãcate
ºi eu îl am în formã simplificatã, adicã într-o
copie xerox din vremea respectivã, ºi mã mândresc cu el, pentru cã mi-am dat seama de exact
ceea ce mi-a spus Salvador Dalí. Mi-a spus cã
voi ajunge sã desenez pe hârtie ochii omului ºi
acei ochi pe care îi desenez vor fi perfecþi pentru
cel din faþã. Eu i-am spus: „Maestre, dar e invers, ce vãd în faþã desenez pe hârtie”. Aveam
20 de ani atunci ºi n-am înþeles decât dupã încã
20 de ani ce spunea Salvador Dalí. ªi mi-am dat
seama, pentru cã eu am foarte multe contacte cu
foarte multe firme în care mã duc ºi desenez mii
de portrete, ca, dupã o sutã ºi ceva de portrete,
mâna merge singurã. ªi eu încep sã mã minunez
de ceea ce iese, pentru cã dacã n-aº fi fãcut cele
o sutã de portrete dinainte, nu cred cã puteam sã
scot chintesenþa portretului urmãtor, al celui din
faþã, care apare pe hârtie. ªi atunci când desenez
mã joc ºi spun „Acum desenez ochii aceºtia”, ºi,
culmea, când am terminat ºi mã uit la cel din faþã
îmi dau seama cã sunt aceiaºi ochi. Existã o
rezonanþã care nu se vede, cum spuneau unii:
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„Dom’ne, Popa’S ãsta are un Roentgen care intrã prin oglinda sufletului, ochii, cerceteazã interiorul, ºi apoi deseneazã, pune pe hârtie. Niciodatã la mine nu o sã vedeþi niºte portrete-robot.
Niºte portrete de exterior. De-asta v-am ºi spus,
eu predau aceste lucruri ºi le spun studenþilor
mei sã nu punã niciodatã ceea ce vãd în faþã,
pânã nu înþeleg ºi pânã nu cerceteazã sufletul pe
care-l pun pe hârtie. Atunci consider cã poate sã
se ajungã la un apogeu. ªi dau rãspunsul acum
cã, într-adevãr, Salvador Dalí avea dreptate.
A. N.: În ce context l-aþi întâlnit pe Salvador Dalí?
ªt. P. P.: Mi-am dorit foarte mult. V-am
spus, eu am fost preluat de o familie din Franþa,
crescut, iniþiat, ºi dupã 5 ani de aºteptãri, am
ajuns într-o varã sã mergem la Salvador Dalí
acasã. Portretul lui Dalí se gãseºte la muzeul lui
Dalí, în Spania, iar la 5 ani dupã moartea lui, am
avut o expoziþie, ºi cei mai importanþi oameni
care l-au cunoscut pe Salvador Dalí au fost invitaþi sã deschidã aceastã expoziþie. Eu am fãcut
parte din ea.
A. N.: Ce priviþi, ca sã vedeþi sufletul celui
din faþã, mai ales cã nu aveþi decât câteva minute
la dispoziþie?
ªt. P. P.: Este un schimb energetic care se
petrece între mine ºi respectivul. Cândva, le
spuneam ºi ce boli au. ªi cei care s-au ocupat de
mine mi-au zis cã nu este bine ceea ce fac. ªi am
avut acea pregãtire energeticã pe care trebuie sã
o ai, pentru cã, în momentul în care desenezi,
preiei totul din energia negativã de la cel din
faþã. Dupã aceastã ºcoalã, ca sã zic aºa, pentru cã
eu nu am ºtiut de existenþa ei, dupã educarea
mea, mi-am dat seama cã este un schimb energetic între mine ºi ei. Este harul Domnului, este
puterea Domnului care te ajutã sã înþelegi ceea
ce este în faþã, sã înþelegi ºi, ceea ce ai înþeles sã
pui pe hârtie, nu ceea ce ai în faþã. Chintesenþa
s-o pui pe hârtie. Puneþi-vã întrebarea urmãtoare: cum adicã toþi ºefii de state din lume ºi
Putin, în aceeaºi mãsurã ca ºi Bush, ca ºi alþii, au
acceptat ºi le-au plãcut caricaturile lui Popa’S?
Ce au aceste caricaturi? Pentru cã sunt mii de
caricaturiºti în lume la care sã apeleze ºi mi s-a
spus, dom’ne, în momentul în care mergi la un
summit, ºi într-o singurã zi trebuie sã-i desenezi
pe toþi, þine cont cã o liniuþã pusã greºit înseamnã terminarea carierei tale, pentru cã se
supãrã ãla ºi nu o sã ºtii ce iese... ºi þi-ai terminat
cariera. ªi nimeni nu vrea sã fie în pielea ta. Asta
se întâmplã în prima zi, iar în a doua zi, trebuie
sã faci expoziþie. Trebuie sã le faci repede, ca sã
le afiºezi. Nu mai existã al doilea Popa’S în
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lume, nu mai existã un al doilea caricaturist care
sã fi fost invitat la summit-uri, nu existã caricaturiºti oficiali ai summit-urilor.
A. N.: Cum aþi ajuns la viteza asta, de-aþi
depãºit ºi calculatorul?
ªt. P. P.: Cu 4 secunde am depãºit calculatorul! Acum, sincer vorbind, acest lucru poþi
sã þi-l perfecþionezi în timp ºi nu aºa cum spuneau unii cã, dimpotrivã, ca ºi sportivii, cu cât
îmbãtrâneºti, gata, nu mai faci recorduri. Nu
este adevãrat.

Icoana asta s-a transformat
în timp ce noi lucram la ea
A. N.: Cu adevãrat, nu ieºiþi nicãieri din
curte ºi din casã?
ªt. P. P.: Nu. Nu mã duc niciunde ºi nu mã
intereseazã. Nici dacã mã cheamã oficialitãþile,
indiferent de culoarea politicã, pentru cã eu am
ºi spus de foarte multe ori: în presa româneascã,
partidele politice româneºti sunt gãºti de hoþi
care furã þara. Îmi rezolv treaba, sã se autosesizeze parchetele, cã nu mã intereseazã, sã
facã ce vor, numai sã nu uitãm o chestie, eu sunt
vidanjorul ºef al þãrii prin faptul cã am fost la
toate marile manifestaþii importante ºi am spus
întotdeauna: domnule prim-ministru, domnule
preºedinte, de ce umblaþi pe poteci, dacã v-am
fãcut bulevarde? Ãsta e rolul sportivilor ºi al
oamenilor de culturã dintr-o þarã, noi creãm drumuri ºi politicienii sã vinã în urma noastrã ºi sã
le foloseascã. Pun eu o întrebare: de ce miile de
ambasadori ai þãrii noastre, în þãrile în care mã
duc ºi sunt invitat la prim-ministrul þãrii respective, sau la regele, sau preºedintele þãrii respective, imediat vin lângã mine? De ce? I-am chemat eu? De ce nu-ºi face el, ambasadorul, lobby,
ºi întâi mã duc eu, deschid portiþa ºi apoi dupã
mine poate sã meargã? Niciodatã nu am acceptat
ca un ambasador sã mã acompanieze. Niciodatã,
ºi nici nu am sã accept.
A. N.: V-a influenþat faptul cã sunteþi în
zodia gemenilor, are legãturã cu destinul artistic zodia în care v-aþi nãscut?
ªt. P. P.: Sigur cã da, sunt legate. Zodiile
nu sunt treburi întâmplãtoare, schimburile energetice din societate nu sunt întâmplãtoare. Exista un cult, vizavi de treaba asta, chiar aici
suntem într-o zonã pe care o s-o simþiþi o lunã de
zile, ºi dumneavoastrã ºi colegul dumneavoastrã, acum vã încãrcaþi cu o energie pozitivã ºi o
sã fiþi scutiþi de boli, de tot ce este negativ, ºi o sã
simþiþi treaba aceasta. Este aici o icoanã, creatã
aici, care se schimbã mai mereu.
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A. N.: Icoane de când aþi început sã pic- foarte multe regine, vedeþi scrisori de la ei, vedeþi poze cu foarte mulþi.
ªt. P. P.: Dintotdeauna eu am fãcut picDumnezeu a creat doar un
turi, icoane. Nu am avut niciodatã pretenþii exsingur Popa’S pe pãmânt
traordinare de picturã, pentru cã eu lucrez ca un
A. N.: Ce vã spun oamenii cãrora le faceþi
autodidact, ºi n-am sã lucrez niciodatã cum se
caricaturile?
Sunt mulþumiþi?
predã la ora actualã. Dar icoana asta s-a transformat în timp ce noi lucram la ea. Eu aici am
ªt. P. P.: Din moment ce stau la cozi de
multe ateliere ºi, spre deosebire de alþi colegi, eu câteva sute de metri... Iar eu am ºi poanta adimineaþa dau cu banul ºi ºtiu cã mã duc la ceasta, cã mã duc la toaletã ºi când vin mã aºez
caricaturã, la picturã, la graficã, mã duc la aero- ºi eu la coadã, mã aºez ºi eu la coada mea. Norgrafe. E ca un fel de instituþie, pentru cã produc mal cã toþi încep sã râdã, cei care îºi dau seama,
ºi am contracte în afarã pe care trebuie sã le re- ºi chiar i-am întrebat, de ce stau la coadã...
spect, dar trebuie sã fiu mulþumit de ce mi-a meritã? ªi majoritatea mi-au spus: „Meritã,
cãlãuzit Dumnezeu, pentru cã la ora actualã pot pentru cã ceea ce faceþi dumneavoastrã nu vesã câºtig foarte uºor ºi sã-i ajut ºi pe alþii. Ajut dem în fiecare zi, în oglindã. Toþi suntem curioºi
oamenii, de exemplu, acum, un surdomut, mai sã vedem ce descoperiþi.”
circul prin þarã ºi ajut multã lume, asta deoarece
A. N.: Dar au fost ºi nemulþumiþi?
cred în ceea ce fac ºi stãpânesc bine partea de
ªt. P. P.: Puþini s-au simþit deranjaþi de
religie ºi mi-am dat seama cã nimic nu este înceea ce am fãcut eu ºi astea au fost femeile, care
tâmplãtor. În artã totul se face datoritã harului pe
vor sã fie desenate mai tinere, deºi nu ºtiu la ce
care þi-l dã Domnul ºi, în viaþã, datoritã destifoloseºte. Cum a fost ºi cu doamna Mitterand,
nului pe care îl avem fiecare.
care, atunci când i-am arãtat caricatura, a zis cã
A. N.: Când aþi înþeles cã sunteþi cre- nu seamãnã cu ea. Iar doamnele care stãteau cu
dincios?
ea de vorbã, linguºitoare, au zis ºi ele cã nu seaªt. P. P.: Eu v-am spus cã am avut o mãnã. Iar eu, ca sã mã scuz, i-am zis cã, dacã ar
moarte clinicã ºi am fost în tunel, m-am întors fi pozat, ar fi arãtat altfel... ªi, ca sã nu îi mai fac
ridurile, pentru cã avea 58 de ani, am fãcut un
din tunel... Dar mai mult nu vã pot spune.
personaj la vreo 25 de ani. ªi când i-am arãtat, a
A. N.: Ce rol a avut dragostea în destinul zis: „Extraordinar, cel mai mare talent!”, dar de
dumneavoastrã? Cât a însemnat sã fiþi îndrã- fapt era vorba despre altceva, despre ce vãzuse
gostit, sã fiþi alãturi de femeia pe care o iubiþi? dânsa acolo. Dar e bine cã te poþi juca ºi cu
ªt. P. P.: Pentru mine aceste probleme au treburile acestea, pentru cã de multe ori când se
fost catastrofale pentru cã n-am avut ºcoala vie- aºeazã o persoanã pe scaunul de execuþie, pentru
þii. Eu am fost un elev ºi un student de nota 10 ºi cã aºa îi spun eu, ºtiu ce gândeºte persoana
n-am prea cunoscut lucrurile de genul acesta. respectivã ºi cam ce ar dori, ºi de-aia eu nu-i mai
Norocul meu este cã actuala soþie a fost cea care întreb, pentru cã îmi dau seama ºi ºtiu ce îºi
a ºtiut sã coordoneze foarte bine situaþia mea ca doreºte fiecare. Atunci, dacã femeia îmi este
artist. Nu s-a bãgat în lucrurile ºi în treburile antipaticã ºi îmi transmite energie negativã, normele, dar a ºtiut foarte bine sã gestioneze ra- mal cã îi bag ºi eu negativ în hârtie. De obicei,
portul familie - artã. Am ºi spus cã nu am fost cele care sunt vopsite mai exagerat pe faþã, vã
niciodatã un soþ bun, un bun tatã, pentru cã nu daþi seama ce le fac, pentru cã, de regulã, acestea
poþi sã faci artã de performanþã ºi sã faci ºi uitã sã se ducã la bisericã ºi e foarte uºor de
treaba aceasta, dar soþia mea a ºtiut foarte bine depistat în ce energii se scaldã ºi ce energii îþi
acest lucru ºi, vreau nu vreau, trebuie sã îi mul- transmit.
þumesc pentru cã rezistã cu tãrie, deºi nu este aºa
A. N.: ªi noi avem aceeaºi problemã cu
uºor sã trãiascã lângã Popa’S, lângã un geamãn doamnele pe care le fotografiem, care se supãrã
încãpãþânat. Deci e foarte greu, dar eu sper cã o dacã aratã mai bãtrâne... sau dacã aratã aºa
sã am posibilitatea sã îi mulþumesc ei ºi celor cum sunt, ºi vor sã le retuºãm ridurile.
apropiaþi. Eu am foarte multã lume lângã mine,
ªt. P. P.: Eu cred cã acea persoanã ar
dar nu simt pe nimeni cã este prietenul meu.
trebui sã fie mândrã cã un fotograf, indiferent la
A. N.: Pe regele României l-aþi întâlnit? ce nivel este, se ocupã de domnia sa, ºi sã fie
ªt. P. P.: Da, am poze cu el ºi i-am dãruit bucuroasã cã are asemenea ocazie.
ºi o lucrare. Eu am întâlnit foarte mulþi regi ºi
A. N.: V-aþi luat vreodatã timp liber de la
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artã? Aveþi momente în care plecaþi în concediu
ºi nu desenaþi?
ªt. P. P.: Eu nu am exagerat când am dat
exemplu întotdeauna pe acel critic din Franþa
care a spus cã „Popa’S trãieºte desenele”. Foarte
bine a vãzut treaba aceasta, nu a exagerat. Dacã
vrei sã mã omori, pune-mã sã nu fac nimic. E o
plãcere diabolicã, pentru cã multã lume mã întreabã: ce faci acum? Pãi uite, sunt aici, la firma
Kraft, face 10 ani de la înfiinþare în România. ªi
ce faci? Pãi eu sunt aici, cu vreo 500 de oameni,
ºi trebuie sã desenez pe toatã lumea. Pãi cum,
500?! 500... nici nu ºtiu cum trece timpul, pentru
mine a desena 500 de oameni este o plãcere. Cât
voi avea aceastã putere de muncã voi fi extraordinar de mulþumit, pentru cã eu consider cã
sunt un debutant în permanenþã ºi cã întotdeauna
pot sã fac performanþã. Iar vizavi de multele lucruri care s-au spus despre Popa’S, vreau sã spun
cã Dumnezeu a creat doar unul singur pe pãmânt.
A. N.: Nu vã doriþi pânã la urmã recunoaºterea în propria þarã?
ªt. P. P.: Eu nu pot sã fac societatea româneascã sã fie sãnãtoasã, pentru cã societatea
româneascã este o societate bolnavã, am mii de
argumente pe care vi le pot da. Am fãcut multe
performanþe pe care o sã le las în urma mea ºi o
sã le recunoascã pentru cã nu au încotro, sunt
evidente.
A. N.: Soþia dumneavoastrã cu ce se ocupã? Ea este tot din domeniul artistic?
ªt. P. P.: Nu. Irina, soþia mea, a fost dansatoare, ºi în momentul în care m-a cunoscut, a
renunþat la dans. Deci a fost artistã ºi a renunþat
la tot ºi s-a ocupat de mine ºi m-a lãsat sã creez.
A. N.: De câþi ani sunteþi împreunã?

ªt. P. P.: De 20 ºi ceva de ani.
A. N.: ªi despre copii, ce-mi mai puteþi
spune, cum îi cheamã?
ªt. P. P.: Patric este cel mai mic, are 21 de
ani, ªtefan este cel mijlociu, iar Sorina este cea
mare.
A. N.: Cum v-a influenþat existenþa apariþia copiilor? Cum s-a schimbat rãspunderea?
ªt. P. P.: Timpul a trecut pe lângã mine
fãrã sã-mi dau seama, pentru cã eu am avut o
foarte mare preocupare pentru artã ºi în momentul când eu am avut necazuri ei au fost lângã
mine, nu cei din afarã, ºi cred cã i-am sacrificat
nedrept vizavi de artã. Dar acum pot sã pãstrez
un echilibru extraordinar, pentru cã pot sã mã
preocup de dimineaþa pânã seara de locul unde
stau ºi creez ºi pot sã-i ajut mult mai uºor. Cât va
fi. Un om nu trebuie neapãrat sã trãiascã pânã la
80 de ani, poate sã trãiascã ºi 50, ºi 55 de ani,
problema este cã te gândeºti sã laºi ceva în urmã
pentru semenii tãi. ªi sunt conºtient de asta,
pentru cã atitudinea care se creeazã în þarã este
ca cea faþã de Brâncuºi ºi alþi mari artiºti ai lumii
ºi ai þãrii - vor fi recunoscuþi dupã moartea lor ºi
trebuie sã ne resemnãm. Noi ne desfãºurãm ºi ne
facem datoria faþã de noi înºine ºi faþã de societate fãrã sã ne aºteptãm ca societatea sã recunoascã ceva ºi suntem conºtienþi cã se va întâmpla ceva dupã ce noi nu vom mai fi, dar pe
mine nu mã mai intereseazã ce se întâmplã dupã,
important e sã laºi ceva în urmã. ªi eu cred cã am
lãsat, am prea multe performanþe ca sã fiu ºters
cu buretele.
(Revista Tango, 24 iunie 2009)

La stabilirea recordului, Saint-Esteve, Franþa, 1995
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Sãptãmâna trecutã, ªtefan Popa, aºa zisul Popa’S,
cel mai rapid caricaturist din lume, a vizitat Lille.
El s-a oprit la comunitatea din cartierul Vauban Esquermes, spre marea încântare atât a copiilor,
cât ºi a adulþilor ale cãror portrete le-a desenat în
timp record. Fãrã a lãsa posibilitatea de a alege mult,
te cheamã sã stai în faþa lui ºi se uitã direct în ochii
tãi. În doar câteva secunde ºi câteva trãsãturi de
condei, portretul îþi este gata. Deosebit de real chiar
dacã este doar o caricaturã. Acest român ªtefan Popa
Popa’S, omul care poate desena mai repede decât umbra lui, a fost în cartier în aceastã miercuri.
Pe un panou lângã caricaturist, o diplomã îi
atesta talentul nemãrginit: „Cartea Recordurilor certificã faptul cã domnul ªtefan Popa deþine urmãtorul
record: 131 de caricaturi într-o singurã orã, care seamãnã perfect cu modelul ales […] 17 Oct. 1995”.
Recunoscut la nivel mondial în domeniul sãu,
a desenat portretele lui Bush, Putin, Chirac, Ber-

lusconi, Prodi… Cele mai recente portrete sunt cele
ale lui Jose Manuel Barroso ºi Dominique de Villepin. Sãptãmâna trecutã Popa’S a luat parte la o expoziþie organizatã în campusul din Lille 1, la Villeneuve d’Aseq.
Dar miercuri, cei care au avut parte de compania sa au fost tinerii din centrul de agrement de pe
strada Roland nr. 77. Membrii comunitãþii acestui
cartier, animatori, preºedintele ºi directorul, fiecare
a avut propriul sãu portret fãcut… inclusiv Gerard
Minet, preºedintele Ligii Drepturilor Omului din
Nord. „În curând intenþionãm sã expunem aceste
portrete”, explicã Malika Rakem, directorul comunitãþii. Vizita lui Popa’S a fost posibilã datoritã lui
„Printemps roumain”, una dintre asociaþiile comunitãþii. Popa’S a sperat sã adauge, joi, la colecþia lui ºi pe
Valery Giscard d’Estaing, care vizita atunci Lille.
(CH. D., La Voix du Nord, 28 noiembrie, 2006)

Cu Ban Ki-Moon, Secretarul General al ONU

Cu Romano Prodi, fost Prim-ministru al Italiei
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POPA’S ESTE SIGURUL OM CARE POATE SÃ DESENEZE
CU PATRU SECUNDE MAI RAPID DECÂT CALCULATORUL
ªtefan Popa Popa’S este, strict vorbind, artistul care
se dedicã în întregime pasiunii lui.
Bineînþeles, caricaturile politicienilor apar în
prim-plan. Autorul deseneazã capetele încoronate
ale lumii cu un talent de prinþ. El surprinde esenþa lor
cu gesturi solemne ºi demne de un rege al caricaturii: Jacques Chirac, Helmut Kohl, Bill Clinton,
Yasser Arafat, Emil Constantinescu, Boris Yelþân
(printre care Petru Lucinschi), binecunoscuþii ºefi de
stat, generalul Lebed, Gheorghe Funar, primarul
Clujului, precum ºi multe alte personaje mai mult
sau mai puþin pitoreºti, care fac climatul socio-politic mai colorat ºi diversificat prin actele ºi comportamentul lor, ºi care reprezintã pentru ªtefan
Popa Popa’S cât mai multe oportunitãþi de a-ºi exprima atitudinile sale, adesea foarte ferme, uneori
chiar nemiloase. Cu toate acestea, se poate observa o
nobleþe superioarã, care, împreunã cu convingerea,
arma secretã a artistului, pot întregi vieþile noastre
prin arta pe care o privim.
Iatã câteva dintre etichetele cu care specialiºtii în domeniu l-au rãsfãþat pe ªtefan Popa
Popa’S: „cel mai rapid caricaturist din lume”,
„omul-instituþie”, „artistul-instituþie”, „bombardier
violent în domeniu”, „stilul Popa'S” etc.
(Vasile Malaneþchi, Flux, 19 aprilie, 1997)

A n g e l a Me r k e l

POPA’S ESTE UN AS!
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Joi dupã-amiazã, în Sala de Bronz a Muzeului
Naþional de Istorie a Moldovei, a avut loc vernisajul
expoziþiei personale de artã graficã satiricã a artistului ªtefan Popa Popa’S.
Vizita la Chiºinãu a caricaturistului român de
elitã, cel mai rapid dintre toþi caricaturiºtii în viaþã, lucru recunoscut de celebra Carte a Recordurilor - a
fost posibilã datoritã eforturilor comune ale aºezãmintelor culturale de la Chiºinãu (Ministerul Culturii ºi Departamentul Cultural al Primãriei), Ambasada românã, Federaþia Organizaþiilor de Caricaturiºti Europeni, filiala Chiºinãu a Asociaþiei de caricaturiºti profesioniºti din România.
În plus, faþã de frazele originale, cum ar fi
„Popa’S este singurul om care poate desena cu patru
secunde mai rapid decât un computer” (André
Baur), pe care specialiºti în domeniu i-au atribuit-o,

ªtefan Popa Popa’S nu este mulþumit cu
faptul cã el deseneazã mai rapid decât umbra
sa: el prinde asemãnarea precum alþii frigul, dar
nu este niciun vaccin care sã-i protejeze victimele de puternica „loviturã” a creionului sãu.
Ochiul sãu este fãrã milã, dar el, sufletist
ºi generos, de aceea potoleºte „împunsãtura” cu
atingeri de creion sau culori. Desenul îl animeazã ºi subiectul prinde viaþã. Portretele sale
au capuri mari, dar portretul – un privilegiu al
personalitãþii sale – continuã sã fie simplu.
Dar Popa’S nu se limiteazã la a desena
portretele personajelor importante ale lumii.
Arcul sãu are mai mult de o sãgeatã ascuþitã –
tot aºa precum Ingres are mai multe coarde la
vioarã! – în desenele sale cu tentã politicã sau
socialã, Popa’S redã o viziune lucidã a umanitãþii noastre crude.
El ne face sã râdem – este ºi un umorist.
Dar deasupra tuturor, el ne face sã gândim. Îi
ofer o strângere de mânã.
(Alain Grandremy,
Le Canard Enchainé, 19 oct. 1995)

SEPTEMBRIE 2010

23

capitalele lumii, azi în Viena, mâine în Leipzig ºi
poimâine în Tokio sau Chicago. Dar care este motivul care îl inspirã? „Iubesc sã ajung direct la inima
oamenilor prin expresia ochilor lor, zise el. Dacã
vãd pe cineva cã zâmbeºte sau izbucneºte în râs, pot
sã-l desenez mai trist decât este de fapt, dar îi prinsesem pentru o secundã melancolia, sinele care era
bine acoperit de surâs. De asemenea o persoanã care
pare egoistã, poate fi de fapt deschisã la suflet, ºi
planific sã arãt în desenele mele acea faþetã ascunsã”. Este Popa’S un vrãjitor? Nu, doar un bun
psiholog.
Fãrã îndoialã, rãnile sale secrete ºi nereuºitele
ca ºi tânãr l-au fãcut sã fie capabil sã pãtrundã
sufletul uman, care este unul din punctele sale obiºnuite ºi trãsãturile personale ale tuturor caricaturilor sale. Din muzeu în muzeu. Exceleazã în satira
politicã, unde se amuzã forþând trãsãturile celor mai
puternici oameni ai lumii, precum: Boris Yelþân,
Jaques Chirac, Madeleine Albright, General Lebed,
Bill Clinton, Helmuth Kohl, Edouard Balladur, favoritul sãu ºi mulþi alþii!
Datoritã unei vieþi de muncã, a fost condus sã
spargã anumite mituri ale timpului ca ºi Dali, al
cãrui portret fãcut de român este inclus în catalogul
de la Muzeul Salvador Dali ºi se alãturã artiºtilor
ilustratori precum Jerry Robinson, Plantu, Emerson,
Tim.
ªi el chiar a fondat Primul Muzeu de Caricaturã în Castelul de la Macea (Arad), pentru a se
reîntoarce la originile revigoratoare din România
natalã.
(Valérie B.-Pons, L’independant,
14 octombrie 1999)
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Festivalul internaþional de caricaturã. ªtefan
Popa Popa’S este român, dar cariera sa este total
internaþionalã. Nãscut în 1955, acest om pasionat de
desen este, de asemenea, deþinãtorul tuturor recordurilor mondiale în caricaturã, intrând în Cartea
Recordurilor.
O sutã treizeci ºi unu de caricaturi pe orã:
Cine a spus mai multe? Este de fapt viteza record
atinsã de Popa’S pe 17 octombrie 1995, depãºindu-l
pe belgianul Emile Robin care a „capturat” numai
106 portrete!
ªtefan Popa Popa’S trãieºte ca sã deseneze ºi
asta de mai bine de 44 de ani... În timpul unui festival în Saint-EstPve, el bate recordul mondial la rezistenþã, desenând pe parcursul a 10 zile ºi a 10
nopþi, un numãr de 1527 portrete în culori. El este
dependent de desen, de caricaturi. Este primul care
se trezeºte dimineaþa ºi ultimul care merge la culcare, vãzând mâna-i rapidã cã alunecã pe hârtie
neobositã, ca o entitate autonomã... cu o minte proprie, trasând curbe ºi trãsãturi cu o precizie diabolicã.
Prima caricaturã la 5 ani. Cu siguranþã prodigiosul artist, dacã ne gândim cã la acea vârstã,
dincolo de nuanþe, micul român din Caransebeº, se
amuza în timp ce-ºi desena vecinii pe hârtie de batiste ºi draperii ºi-a expus prima caricaturã în ziarul
local la vârsta de 7 ani!
La vârsta de 14 ani ºi-a publicat lucrãrile sale
în singura publicaþie de umor româneascã, sub regimul ceauºist. Acesta este momentul când începe sã
participe la saloanele naþionale ºi internaþionale. Din
acel moment, el va trece marginile Balcanilor ºi mai
mult sau mai puþin Porþile de Fier.
De la an la an, viziteazã capitale europene,

ªTEFAN POPA POPA'S

POPA’S: OMUL CARE DESENEAZÃ MAI RAPID DECÂT UMBRA SA

POPA'S înconjurat de admiratori
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CARICATURISTUL NUMÃRUL UNU ÎN LUME
Similar lui Salvador Dali, ªtefan Popa Popa’S
este considerat la o scarã mondialã ca fiind geniul
caricaturii...
Este român ºi, dupã spusele prietenului sãu
Rousso, „poate sã deseneze mai rapid decât propria
umbrã!” Trebuie sã credeþi! Deoarece ªtefan Popa
Popa’S este, fãrã îndoialã, omul care a dovedit cã
este mai rapid decât un calculator cu 4 secunde.
Cel mai rapid caricaturist din lume, acest artist
excepþional ºi rar a câºtigat prestigiosul titlu de „Rege
al caricaturii”, spãrgând recordurile mondiale deþinute de belgianul Emile Robin (106 caricaturi pe orã).
Astãzi este invitatul de onoare al festivalului
ºi a creat o vâlvã realã la cel de-al patrulea Festival
din Rabat.
Câºtigând inimile ºi simpatia oamenilor din
Rabat, ªtefan Popa Popa’S ne-a invitat în prestigioasa Salã de expoziþie Bab Rouah pentru a lua
parte la vernisajul expoziþiei de caricaturi, o mare
parte dintre ele fiind fãcute în Maroc ºi fiind inspirate de personalitãþile ºi problemele marocane.
Este ceva ce meritã vãzut, întrucât umorul ºi
arta pot crea minuni. Era 10 iunie, la ora 19, când
vernisajul expoziþiei lui Popa Popa’S a avut loc în
prezenþa Dlui Mohammed Achaari (Ministrul
Afacerilor Culturale) ºi a câtorva ambasadori din
America Latinã ºi Uniunea Europeanã. Printre cei
prezenþi erau ºi personalitãþi din mediul diplomatic,
cultural ºi artistic al Marocului. Evenimentul a fost
un succes, în ciuda faptului cã era Cupa Mondialã
din Franþa 1998.
Nu putem sã nu credem cã ªtefan Popa
Popa’S a fost nãscut sub o stea norocoasã.
S-a nãscut pe 11 iunie 1955, în oraºul
Caransebeº, România. De la frageda vârstã de 5 ani
el a început sã-ºi semneze numele pe feþe de masã ºi
perdele, dar la vârsta de 7 ani, când ºi-a publicat

prima caricaturã într-un ziar local, el ºi-a încurajat
pãrinþii ºi a început sã deseneze pe hârtie.
ªapte ani mai târziu, la vârsta de 14 ani, ºi-a
publicat prima caricaturã în singura revistã de umor
apãrutã în România în timpul regimului ceauºist.
Era cam în aceeaºi perioadã când a început sã
frecventeze festivalurile de umor naþionale ºi internaþionale.
Totuºi, datoritã cãlãtoriilor sale în Franþa, facilitate de Dl Henry Coursaget, preºedintele Festivalului din Confolens, el a descoperit caricatura internaþionalã ºi ºi-a început cariera profesionalã.
În 1980 a terminat Institutul Politehnic din
Timiºoara ºi a devenit caricaturistul oficial al Festivalului din Confolens ºi al altor festivaluri internaþionale.
În 1990 a primit un grant UNESCO în timp ce
îºi publica primul album de artã graficã satiricã ºi a
fost ales preºedintele Federaþiei Organizaþiilor Caricaturiºtilor Europeni.
A muncit mereu ºi a colaborat cu mari artiºti
ºi caricaturiºti ca Salvador Dali, Jerry Robinson
(creatorul lui Superman ºi Spiderman), Vasques da
Sola, Plantu, Emerson, La Palma, Tim, Morchoisne.
La Festivalul Internaþional de Caricaturã din
Saint-EstPve (Franþa), a depãºit recordurile mondiale
pentru rezistenþã (pe parcursul a 10 zile ºi 10 nopþi a
desenat 1527 de portrete color), apoi a fost declarat
caricaturistul cel mai rapid din lume, un record confirmat în Cartea Recordurilor ediþia francezã.
Continuând aceastã listã de onoare, el a primit
titlul de Cavalerul de Onoare Baixa.
Ca preºedinte de onoare al Asociaþiei Caricaturiºtilor Profesioniºti din România, el a fondat
primul muzeu de caricaturã din România la castelul
Macea din Arad.
Portretul lui Dali, semnat Popa’S a fost
inclus, printre altele, în catalogul Muzeului Salvador Dali.
Obþinând mai mult de 100 de premii profesionale doar în România, ªtefan Popa Popa’S a
fost, de asemenea, premiat cu medalia de aur Huriet
Vakffy (Istanbul, 1983), medalia Academiei de Arte
Fine din Moscova (1983) ºi medalia Muzeului de
Caricaturã din Varºovia (1987).
Deoarece era o expoziþie ocazionalã într-un
spaþiu cultural din Bab Rouah, ªtefan Popa Popa’S a
expus o selecþie din caricaturile sale renumite în
lumea întreagã, care i-au adus premii internaþionale.
Dar în timpul vernisajului, în câteva secunde
a desenat caricatura - portret a Dlui Mohammed
Achaari (Ministrul Afacerilor Culturale) în armonia
melodiei orchestrei Balada, care a venit sã o acompanieze pe cântãreaþa de muzicã popularã Floarea
Calotã, ce avusese câteva concerte cu ocazia festivalului din Rabat.
Ne vom aminti pentru mult timp de acest
gigant al caricaturii „care poate sã deseneze mai
rapid decât propria-i umbrã”!
(Hassan Megri)
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Cu generalul NATO Ray Henault

vãr de acolo; a fost fãcutã în faþa Cartierului General al
NATO. Poþi sã crezi asta? POPA’S i-a avut pe liderii
NATO aºteptând la coadã ca sã fie desenaþi de el. ªi
POPA’S i-a fãcut fericiþi. I-a desenat pe toþi cu viteza
lui internaþionalã. Foarte internaþionalã, aº spune.
Cu geniu-i simplu cãlduros ºi direct, POPA’S
conduce diplomaþia culturalã mai mult decât toþi
consilierii ºi ataºaþii culturali la un loc. S-a gândit
cineva vreodatã sã-l facã Ambasadorul Itinerant al
României? Nu meritã asta? Tu, care pari cã te îndoieºti de asta, mi-ai arãtat o pozã de-a ta în faþa
sediului NATO. Asta este ºi apoi noi vom vorbi.
Vom vorbi despre CÃLÃTORIE ºi despre POPA’S
ºi despre acest popor, care pare sã dea naºtere, într-un
mod atât de natural, la asemenea genii. Doar aºteaptã, ªtefan, timpul nostru va veni, când acei care azi
nu ne cunosc vor trãi doar în portretele tale ºi câteodatã în poeziile mele, binefãcãtorule POPA’S!
(A. P.)
Asta este ceea ce am scris pe 14 dec. 2006.
Cã timpul lui POPA’S va veni. Acum pot sã spun
cu adevãrat cã a venit. POPA’S lucreazã oficial pe
portretele liderilor NATO.
ªtefan i-a fãcut buni ºi înþelepþi, umani ºi inspiraþi,
ca sã ne putem noi bucura de viaþã!

MAESTRUL ÎN ITALIA
Întâlnirea la Timiºoara, pe strada liniºtii, cu
maestrul ªtefan Popa POPA’S rãmâne pentru mine
o zi de referinþã. Îi cunoºteam aura celebritãþii ºi
ceea ce a scris jurnalistul francez André Baur cã
„este o forþã a naturii, singurul om care a fost cu
patru secunde mai rapid decât calculatorul”. Maestrul este o legendã care trebuie desluºitã. A fost
încununat cu mai multe premii (Marele Premiu
UNESCO, în Franþa, Japonia, Moscova) dar, din
pãcate, mai puþine în România. Ieri am avut privilegiul sã port o discuþie telefonicã cu maestrul care
tocmai a primit o înaltã distincþie oferitã de Congregaþia Cavalerilor Cruciaþi care sunt în slujba
Papei. Ceremonia a avut loc în Biserica „Sfîntul
Francisc” din Assisi în prezenþa marelui cancelar al
cavalerilor de Malta. Distincþia se acordã numai celor care au fãcut cotituri în istoria omenirii. ªtefan
Popa Popa’S este primul artist cãruia i se conferã
aceastã onoare, de obicei destinatã ºefilor de stat. La
începutul lunii noiembrie, maestrul a fost invitat sã
expunã în Muzeul pãcii din Palermo, onoare oferitã
lui Picasso ºi Dali. Exponatele vor rãmâne în prestigioasa instituþie definitiv. ªtiam despre acest moment, fiindu-mi povestit în oraºul de pe Bega. Distincþia are valoare deosebitã, deoarece se acordã
doar elitelor. Numai o sutã de celebritãþi din toatã lumea. Aºteptam sã se întâmple pentru cã evenimentul
din Italia va completa palmaresul celebrului artist
într-un album tipãrit de Editura Proema din Baia

La Congregaþia Cavalerilor Cruciaþi
Mare. Va fi o lucrare unicat - sã rupem gura lumii dupã cum s-a exprimat maestrul Popa’S. Apropierea
de Maramureº s-a fãcut ºi prin academicianul Adam
Puslojic, care ºi-a asumat spaþiul, declarând cã a
devenit poet român în Maramureº. Deschiderea maestrului pentru Nord va fi marcatã de acum înainte
prin evenimente care vor bucura pe mulþi. Nobila
distincþie din Italia are reverberaþia valorii. ªi a
preþuirii unui talent cu care lumea nu se întâlneºte
foarte des: românul ªtefan Popa Popa’S.
(Gheorghe PÂRJA)
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Incredibilul se întâmplã în faþa noastrã. Cu o
sãptãmânã sau douã în urmã, am încercat sã-l întâlnesc
pe ªtefan Popa POPA’S, prietenul nostru, dar era
plecat în strãinãtate. I-am ratat desenele nebuneºti
pe prima noastrã paginã. M-a sunat luni. Am vorbit
marþi. Mi-a povestit pe scurt despre cãlãtoria în
Europa. POPA’S a fost la Cartierul general al
NATO. Fotografia pe care ne-a dat-o este într-ade-

ªTEFAN POPA POPA'S

POPA’S LA NATO
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„Drapelul”/„Al-Alam” s-a întâlnit cu „regele caricaturii”, ªtefan Popa Popa’S

„Am bune relaþii de prietenie
cu conducãtorii lumii, chiar dacã arta mea
nu le este întotdeauna pe plac”
Interviu realizat de Mohammed LIAMIN

ª

tefan Popa Popa’S, „regele caricaturii” aºa cum l-a supranumit prietenul sãu Salvador
Dali ºi cel mai rapid dintre caricaturiºtii lumii, fapt care i-a atras menþionarea în
Cartea Recordurilor realizatã de Guiness. Un om liniºtit ºi modest ca ºi un alt prieten al sãu,
pictorul spaniol Pablo Picasso. Nu crede cã a ajuns pe vârfurile perfecþiunii lui. […]
Viaþa acestui artist a fost încununatã de premii ºi diplome, precum ºi peste 150 de medalii
internaþionale de aur ºi de argint pentru cea mai bunã lucrare. A participat la zeci de expoziþii
internaþionale din Japonia pânã în Statele Unite ale Americii.
Întâlnindu-l în grabã la Rabat, am avut cu Domnia Sa dialogul care urmeazã.
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***
Mohammed Liamin: „Artistul ªtefan
Popa’S” este numele sub care lumea vã
cunoaºte. Ce înseamnã pentru dumneavoastrã
ºi cum au fost începuturile?
ªtefan Popa Popa’S: Caricatura este viaþa mea, este aerul pe care îl respir, este totul
pentru mine. Am cunoscut, de dragul caricaturii,
multe clipe de amãrãciune, în vremea regimului
comunist al lui Ceauºescu, publicarea lucrãrilor
mele a fost interzisã vreme de mai mulþi ani, mi
s-a impus domiciliu forþat ºi mi s-au interzis
deplasãrile în strãinãtate. Toate acestea au luat
sfârºit odatã cu Revoluþia. Începuturile mele artistice se regãsesc în copilãrie.
M. L.: Ce ne puteþi spune despre caricaturiºtii arabi?
ªt. P. P.: Îl cunosc pe Bahjouri, desenatorul egiptean al revistelor Rose El-Youssef ºi
Sabah El-Kheir. Îl cunosc, de asemenea, pe artistul Salemi ºi alþii
M. L.: Cum am putea încadra modelul
dumneavoastrã ºi stilul artei caricaturale pe
care îl promovaþi? Sunteþi copiat sau plagiat?
ªt. P. P.: Eu însumi mi-am numit stilul
operei cu numele meu, „stilul Popa’S”. Cât priveºte plagiatul, sunt foarte mulþi cei care au furat
din lucrãrile mele, dar nu mã opun ca alþii sã îmi
urmeze metoda.
M. L.: În cât timp puteþi realiza un portret?
ªt. P. P.: Un portret colorat nu îmi ia mai
mult de cinci minute, iar un portret în alb ºi
negru îl realizez în 20 de secunde.
M. L.: Publicaþi în presa internaþionalã?
ªt. P. P.: Am multe lucrãri publicate în

presa internaþionalã. Recent, am semnat cu Jerry
Robinson, autorul lui Superman, un contract
pentru publicarea a 144 lucrãri în câteva publicaþii internaþionale precum Times, dar ei preferã caricaturile cu subiect politic.
M. L.: Sã înþeleg cã politica este tematica
predominantã a lucrãrilor Dumneavostrã?
ªt. P. P.: Sunt ºi alte subiecte cu tematicã
socialã.
M. L.: Aveþi un pretendent concurent la
tronul caricaturii?
ªt. P. P.: Nu cred. Mã consider a fi cel mai
bun desenator de caricaturi din lume. Dar, cu
toate acestea, am bune relaþii cu ºefi de stat ºi
miniºtri din multe þãri ale lumii.
M. L.: Nu aþi avut divergenþe cu vreunul
dintre aceºtia din cauzele caricaturilor dumneavoastrã?
ªt. P. P.: S-a întâmplat ºi aceasta din motive de neînþelegere… Unora nu le place sã-ºi
vadã portretele realizate sub forma caricaturii.
De cele mai multe ori, mi-am cerut scuze.
M. L.: Cum vedeþi viitorul caricaturii?
ªt. P. P.: Împãrtãºesc ceea ce spunea Picasso, potrivit cãruia „Caricatura va fi arta secolului XXI”, pentru cã toate formele de manifestare în artele plastice sunt în acord ºi nu în
divergenþã cu arta caricaturii.
M. L.: Nu credeþi cã afirmaþia lui Picasso
este o încercare de asimilare a caricaturii în
cubism, fie ºi parþialã?
ªt. P. P.: E adevãrat, dar Picasso este
maestrul meu ºi fondator al Federaþiei Mondiale
a Caricaturiºtilor Profesioniºti pe care o conduc
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din revista francezã Le Monde. Cu toate acestea,
nu a fost ocolit de piedici, interdicþii ºi chiar
arestãri.
M. L.: Cum evolueazã relaþiile dumneavoastrã cu ceilalþi caricaturiºti din lume?
ªt. P. P.: Am trãit ani de amãrãciune, de
piedici ºi marginalizare, dar când am ajuns pe
culme ºi am beneficiat de confort ºi facilitãþi, nu
mi-am uitat colegii. Acesta este nobilul principiu al tuturor artelor. Aº vrea ca toþi artiºtii sã
aibã cele mai bune condiþii de trai. Când am
înfiinþat asociaþia proprie, primul lucru pe care
l-am spus ºi l-am fãcut public prin intermediul
revistei „Al-Alam” (Drapelul) a fost acela cã
nimeni dintre cei care vor sã înveþe ºi sã devinã
caricaturiºti nu vor plãti nimic din buzunarul
propriu ºi cã voi suporta eu toate cheltuielile.
Important este ca persoana respectivã sã vrea cu
adevãrat sã devinã caricaturist.
M. L.: Aþi desenat vreodatã ºi lucruri în
care nu credeþi?
ªt. P. P.: În vremea lui Ceauºescu am
desenat ºi aºa ceva. Dar ce puteam sã fac?
Aveam ºi eu o familie pe care trebuia sã o
protejez de represiunea politicã.
M. L.: Dacã aþi fi în situaþia de a dãrui
cuiva cea mai bunã lucrare a dumneavoastrã
drept mulþumire pentru ceva, pe cine aþi alege?
ªt. P. P.: Cu siguranþã, pe tatãl meu. A
fost cel care m-a apãrat indiferent de ce au zis
ceilalþi. Îmi amintesc ziua când, fãrã ca mama sã
ºtie, mi-a cumpãrat un atelier… ca sã mã facã
artist.
M. L.: Un ultim cuvânt…
ªt. P. P.: Mulþumesc revistei „Drapelul”
pentru atenþia ºi interesul sãu pentru toate artele
ºi toþi artiºtii, criticii, caricaturiºtilor, oamenilor
de culturã. Vã mulþumesc pentru vizita fãcutã la
expoziþia mea din Bab El-Rawwah ºi pentru
schimbul de opinii avut în legãturã cu acest gen
artistic de artã jurnalisticã.
(Articol apãrut în revista Al-Alam / Drapelul.
Trad. din limba arabã de Emanuel Peterliceanu)
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Picasso: „Caricatura va fi arta
secolului XXI.”
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în prezent. Apoi, nu a fost oare primul desen al
omului primitiv pe pereþii peºterilor tot o formã
de caricaturã?
M. L.: Care este culoarea preferabilã în
realizarea caricaturii?
ªt. P. P.: Pentru mine, toate culorile sunt
egal de importante.
M. L.: În ce relaþii vã aflaþi cu celelalte
arte plastice?
ªt. P. P.: Pictura în ulei, sculptura, desenul geometric, dar cred cã, în final, toate aceste forme de manifestare plasticã se întâlnesc
cu arta caricaturii, singura care oferã posibilitatea sã prezinþi în formã artisticã tot ce este
posibil ºi imposibil de desenat în acelaºi timp.
Dacã vrei sã ajungi la caricaturã ºi sã o abordezi,
ai nevoie de culturã, vreau sã spun de conºtiinþa
culturii. Nu existã artã fãrã o culturã conºtientã
ºi realistã.
M. L.: Ce credeþi despre marginalizarea
caricaturistului în Lumea a treia?
ªt. P. P.: Am constatat aceastã mar ginalizare ºi în fosta Uniune Sovieticã. Dacã
existã voinþã toate obstacolele pot fi depãºite.
M. L.: Credeþi cã în Europa Occidentalã,
caricatura se bucurã de libertate deplinã?
ªt. P. P.: Nu sunt convins. Am un prieten,
Planteau se numeºte, publicã în prima paginã
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Familia românã, acasã la Popa'S
Anca GOJA
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„Î

ntr-un oraº mare din Sud-Estul
continentului, un artist va strânge
pe cei mai mari oameni ai planetei”, prezicea Nostradamus. Unii pun preþ pe
viziunile lui, alþii le iau în râs, însã nu e râsul
lor, ci, mai degrabã, o grimasã. Dar iatã cã prezicerea s-a împlinit. În marea urbe a Timiºoarei
trãieºte ºi creeazã un mare artist. Se numeºte
ªtefan Popa POPA’S ºi e cunoscut, respectat ºi
iubit de oamenii importanþi ai planetei. ªefii de
state ºi de guverne, parlamentarii europeni stau
la coadã pentru ca artistul sã le deseneze chipul,
ºtiind cã o astfel de caricaturã e mai adevãratã
chiar decât o fotografie, întrucât surprinde nu
doar aparenþa, ci ºi esenþa. Nu doar trãsãturile
vizibile ale feþei, ci ºi caracteristicile sufleteºti.
Deþinãtor al recordului mondial pentru viteza
cu care realizeazã astfel de portrete (cu 131 de
caricaturi/orã), precum ºi al recordului mondial pentru rezistenþã (cu 1.527 de portrete color
în 10 zile ºi 10 nopþi), ªtefan Popa POPA’S a fost
declarat „mai rapid decât umbra sa”. Ambasador
al României peste hotare într-un mod mult mai eficace decât al ambasadorilor care poartã acest
titlu oficial, cu atât mai mult cu cât nu a fost
niciodatã plãtit cu vreun leu din bugetul statului,
valoarea lui ªtefan Popa POPA’S este recunoscutã în întreaga lume... mai puþin la el acasã. Pe
cât de incredibil, pe atât de adevãrat este faptul cã
filiala timiºoreanã a Uniunii Artiºtilor Plastici
refuzã sã îl primeascã pe artist în rândurile sale,
pe motiv cã acestuia îi lipseºte patalamaua, asta
în timp ce ªtefan Popa POPA’S este membru al
Uniunii Mondiale a Artiºtilor Plastici.

torul Editurii Proema, într-o dimineaþã însoritã
de septembrie, în atelierul sãu de la subsolul
unei vechi ºi frumoase case pitite într-o oazã de
verdeaþã de pe o liniºtitã stradã din Timiºoara. O
clãdire care prin nimic nu dã de bãnuit cã îl
ascunde de ochii lumii celei neprimitoare pe cel
mai celebru caricaturist în viaþã. Atelierul maestrului este înþesat de caricaturi, icoane ºi picturi
ale acestuia, de sculpturi ºi albume de artã, de
fotografii în care POPA’S este surprins alãturi
de cei mai puternici oameni ai planetei, de diverse semne de prietenie primite de la aceºtia,
dintre care nu lipseºte o scrisoare a lui Mircea
Eliade... Un spaþiu al creativitãþii pentru ªtefan
Popa POPA’S, dar ºi un mic fragment din universul acestuia care poate fi strivitor pentru un
intrus neobiºnuit cu o lume a elitelor. Cãci ªtefan Popa POPA’S este, indiscutabil, un reprezentant de seamã al elitei româneºti.

În atelierul maestrului

„Sunt chiar mândru
cã sunt român”

Dintre toþi oamenii de culturã români în
viaþã, l-am ales pe acest geniu al caricaturii ºi al
portretului, care, fãrã a aºtepta o altã rãsplatã
decât recunoaºterea propriei valori, a fãcut
enorm pentru promovarea imaginii României în
lume (în numele cãreia mulþi sug bugetul statului fãrã rezultate notabile), pentru a fi tema
unui numãr al revistei „Familia românã”. Am
pornit, aºadar, în cãutarea artistului. L-am gãsit,
împreunã cu dr. Teodor Ardelean, redactorul ºef
al revistei ºi cu Alexandru Peterliceanu, direc-

O elitã culturalã, în care nu se regãsesc cei
care conduc þara de 20 de ani încoace, de când
naþiunea românã, în loc sã se însãnãtoºeascã, s-a
îmbolnãvit ºi mai mult. Mai apreciat în strãinãtate decât în þarã, ªtefan Popa POPA’S ar
avea tot dreptul sã se declare cetãþean european
ºi sã rupã legãturile cu locurile în care s-a nãscut. În schimb, el doreºte altceva: „Nu, mie
nu-mi pare rãu cã sunt român. Mie îmi pare rãu
cã nu pot sã influenþez românii sã intre într-o
normalitate. Sã iasã din aceastã societate bol-
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„Faptul cã primesc scrisori
de la ºefi de state
ar trebui sã dea mai mult de
gândit oamenilor care conduc
aceastã þarã”
Aprecierea pe care oamenii cu adevãrat
importanþi de pe planetã i-o poartã artistului
român transpare ºi din scrisorile de mulþumire
pe care aceºtia i le trimit. În toate limbile Pãmântului, chiar ºi în limba românã, aºa cum,
într-un gest de maxim respect, a fãcut-o Stephen
Harper, primul ministru al Canadei, care scria,
la 30 mai 2008: „Stimate domnule POPA’S, Vã
mulþumesc pentru minunatul portret ºi pentru
colecþia din operele dumneavoastrã pe care
le-am primit la Summitul NATO de la Bucureºti. Apreciez efortul pentru a crea aceste opere
Dr. Teodor Ardelean, redactor ºef
de artã. Încã o datã, vã mulþumesc foarte mult.
„Familia românã”
Cu stimã, Stephen Harper, P.C., deputat, Prim
nevoie de o curãþare a politicului. Faima unei Ministru al Canadei”. „Faptul cã primesc scriþãri o duc artiºtii ºi sportivii, nu politicienii. sori de la ºefi de state ar trebui sã dea mai mult
Aceastã societate trebuie sã se purifice prin pu- de gândit oamenilor care conduc aceastã þarã,
pentru cã eu chiar primesc scrisori de la oameni
rificarea politicului, în primul rând.”
care nu sunt de neglijat, cum ar fi Obama, cum
ar fi Bush, cum ar fi Putin. Eu zic cã toate
Preºedintele Senegalului
treburile acestea trebuie cântãrite bine ºi trebuie
a trimis un avion special
vãzute ca atare”, afirmã ªtefan Popa POPA’S.

pentru POPA’S

„A fi învestit în primii 100
Aºezat pe un scaun în mijlocul atelierului
de oameni importanþi ai
sãu, ªtefan Popa POPA’S povesteºte, plin de
revoltã, fapte din experienþele sale cu politicieni
planetei de cãtre o instituþie
români ºi strãini. Fãcând, inevitabil, o paralelã,
de elitã mã onoreazã”
ajungi la concluzia cã între aceºtia existã o majorã diferenþã de mentalitate. Aroganþa, disprePe unul dintre pereþii atelierului stau gruþul, lichelismul, hoþia sunt caracteristici ale poli- pate câteva fotografii realizate în timpul întâlticianului român, care, ajuns sã þinã în mânã nirii artistului cu Papa Benedict al XVI-lea. „Pã-
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portofelul public, crede cã are dreptul sã se comporte oricum. Pus în aceeaºi situaþie,
politicianul strãin devine mai civilizat, mai atent
ºi mai corect. Sunt trãsãturi pe care ªtefan Popa
POPA’S, caricaturist oficial al summit-urilor, le
observã mereu. La începutul lunii aprilie, invitat
fiind la summit-ul preºedinþilor aficani, a fost
transportat cu un avion trimis special de preºedinþia statului organizator: „Abdoulaye Wade, preºedintele Senegalului, ºi-a dorit foarte
mult sã particip la Forumul African, în 4 aprilie,
ºi a trimis în România un avion cu fiul sãu, care
este ministru al transporturilor, sã mã ducã în
Senegal”, mãrturiseºte maestrul, pe un ton cât se
poate de firesc. În România, în schimb, politicienii nu i-au recunoscut valoarea decât dupã
ce au vãzut cât respect îi poartã ºi câtã atenþie îi
acordã lui POPA’S oamenii puternici ai lumii.
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navã sau sã ajute aceastã societate sã se însãnãtoºeascã. Asta este supãrarea mea. Nu, sunt
chiar mândru cã sunt român. La ultima întrunire
internaþionalã am fost prezentat «ªtefan Popa
POPA’S, artist de talie internaþionalã». ªi am
zis «De ce nu mã prezentaþi ca român?» Vedeþi,
eu þin la treaba respectivã, deci nu vreau sã fie
interpretatã ºi nici nu vreau sã mã citeze cineva
cã aº avea ceva cu acest românism.” Ca POPA’S
sã se considere împãcat cu societatea româneascã, aceasta ar trebui sã evolueze în sensul normalitãþii: „În 20 de ani s-au format tot felul de
echipe de hoþi, nu de partide... toate partidele
româneºti n-au fãcut altceva decât sã fure þara.
De mici copii au învãþat «Cãþeluº cu pãrul creþ/
Furã raþa din coteþ» ºi primul verb pe care l-au
auzit a fost «a fura», pe care îl aplicã foarte bine,
distrugând aceastã þarã. Deci în primul rând este

29

SEPTEMBRIE 2010

rerea mea este cã a fi învestit în primii 100 de
oameni importanþi ai planetei de cãtre o instituþie de elitã mã onoreazã”, sunt singurele cuvinte pe care i le pot smulge maestrului despre
acel important eveniment. Artistul ne aratã ºi
alte fotografii, din care tragem concluzia cã Masoneria românã îl cinsteºte în mod deosebit. Pe
acelaºi perete cu fotografiile se odihneºte masca
mortuarã a lui Mihai Eminescu. Îl întreb pe
maestru care este povestea ei: „Am întâlnit un
descendent al unui medic din spitalul în care a
fost Mihai Eminescu. Am vãzut chiar eu un
negativ pe care se distingea ºi urma pãrului lui
Eminescu. ªtiu cã s-au mai turnat câteva bucãþi,
existã mai multe în þara noastrã. Chiar eu am
vãzut vreo douã bucãþi. Dar eu întotdeauna am
considerat cã Eminescu este simbolul românului
ºi ar trebui ca toþi sã îl avem ca pe o icoanã în
casã”. POPA’S ne spune exact, în aceste vremuri tulburi, care sunt valorile ce ne reprezintã
cu adevãrat: „Pentru mine, Mihai Eminescu ºi
Nadia Comãneci, pentru cã vreau sã iau ºi din
culturã ºi din sport, sunt simboluri, sunt adevãrate icoane ale noastre”. Dacã acestea sunt
modele la care ar trebui sã ne raportãm noi toþi,
care sunt modelele pe care ªtefan Popa POPA’S
ºi le asumã în mod personal? „Modele nu mi-a
plãcut sã am în desen, dar modele în viaþã normal cã am. Întotdeauna am avut ºi mi-au plãcut
foarte mult. Mi-a plãcut Francois Mitterrand,
mi-a plãcut - ºi îmi mai place - Putin, Tom Jones în
muzicã... deci dacã avem în vedere toate spectrele
artei, culturii, politicului, eu am modelele mele.”

„Nu are nimeni
cum sã fie dublura lui
POPA’S”
Faptul cã ªtefan Popa POPA’S este tratat
de la egal la egal în cele mai înalte cercuri se
datoreazã talentului sãu, care îl face unic. Dupã
cum afirmã chiar el, ceea ce reprezintã ca artist
este 99% dar de la Dumnezeu ºi 1% muncã. Un
excelent caricaturist de idei, POPA’S este, totuºi, mai celebru pentru portretele sale, precum
ºi pentru viteza cu care le realizeazã: „Cu rapiditatea am fãcut carierã, cu rapiditatea de
portretisticã. ªi eu l-am întrebat pe adjunctul lui
Colin Powell de acum câþiva ani de la Departamentul de Stat al Statelor Unite de ce m-a ales
pe mine caricaturist oficial al summit-urilor, ºi a
spus: «Pentru cã în douã zile îi desenezi pe toþi ºi
a treia zi faci expoziþie». Deci rapiditatea a dus
la evoluþia artei ºi aprecierea fenomenului de
rapid, nu în detrimentul calitãþii ºi subliniez, NU
ÎN DETRIMENTUL CALITÃÞII, a dus la evoluþia artei pe care o fac”. Invidiat ºi contestat,
deopotrivã, artistul afirmã cã existã pe lume un
singur POPA’S: „Performanþele mele pot fi atinse de oricine pentru cã ºi eu sunt om. Numai
cã Dumnezeu nu face oamenii la fel, Dumnezeu
ne face pe fiecare unicat în felul nostru. ªi mulþi
care îºi doresc sã îl imite pe POPA’S chiar ar
vrea sã fie POPA’S. Dar, dupã cum vedeþi, nu
are nimeni cum sã fie dublura lui POPA’S, cã
n-am fost clonat”.

FAMILIA ROMÂNÃ
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Maestrul POPA's în ambianþa atelierului, vorbind pentru cititorii
revistei „Familia românã”. Timiºoara, septembrie 2010
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Alte ecouri la închiderea ediþiei
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formulã de marketing cultural, de cea mai bunã
Thierry de Montbrial, fondator ºi di- calitate. Mã bucur cã este alãturi de noi pentru
rector al Institutului Francez de Relaþii In- cã în felul acesta voi avea douã lucrãri, cariternaþionale: „Popa’S este un foarte mare artist caturi-portrete, ceea ce este deja o avere.”
care a participat încã de la debutul acestor reuAcademician Eugen Simion, preºedinte
niuni «Penser l’Europe». Are un talent uimitor
în caricaturã, în modul de a gãsi trãsãturile fizice al Fundaþiei Naþionale pentru ªtiinþã ºi Artã:
ºi de a scoate în relief latura umanã, nu tot- „Este un fenomen extraordinar. Trebuie sã spudeauna favorabilã unui personaj. Consider în nem cã sunt la a treia experienþã concretizatã,
acelaºi timp cã este modul sãu personal de a-ºi fiecare mi-a dezvãluit o altã parte a mea. Lucrul
exprima pãrerea (sau consideraþia) despre mo- acesta este extrem de plãcut pentru «victimele»
delul sãu, care nu este obligatoriu sã fie pozitivã sale. Pe de altã parte, trebuie sã spun cã este un
câteodatã (sau adeseori) ºi aspecte negative pe fenomen prin rapiditatea cu care poate realiza
care le observã cu o uºurinþã ieºitã din comun. un portret. Este uimitor! Nu cred cã existã un alt
Cred cã putem sã-l considerãm cel mai bun cari- artist pe pãmânt cu asemenea rapiditate, cu recaturist contemporan, dar ceea ce mã frapeazã zultate apreciabile realizate cu douã trãsãturi de
este viteza sa de execuþie care este de-a dreptul condei. Îl privesc cu admiraþie, este un artist de
calibru ºi mã bucur cã este român. Ceea ce mã
uluitoare.”
uimeºte este combinaþia care o realizeazã: pe de
Academician Rãzvan Theodorescu, o parte te recunoºti, pe de altã parte recunoºti
membru al Academiei Române: „Este un rege într-un colþ o trãsãturã a personalitãþii tale pe
al caricaturii, incontestabil, desigur cel mai cu- care ai uitat-o sau ai lãsat-o deoparte, pe care
noscut pe mapamond ºi acest lucru este pentru Popa’S o pune în faþã ºi trebuie sã o accepþi. Este
mine o mare bucurie. Are simþ, are vervã, per- un adevãrat academician al caricaturii.”
sonajele ºarjate de el se recunosc imediat chiar
dacã sunt mari personalitãþi ale lumii.
Irina Cajal, subsecretar de stat în MiPopa’S face practic pentru România un nisterul Culturii: „În calitatea mea de critic de
imens serviciu, ºi faptul cã este omul care de- artã, trebuie sã spun cã domnul Popa’S este un
seneazã mai repede decât umbra sa, îmi place ambasador al caricaturii ºi al artei româneºti.
formula acreditatã de francezi, este remarcabil. Popa’S este un brand românesc ºi ar trebui foCeea ce face acum pentru acest colocviu «Pen- losit cu mai mult curaj peste tot în lume. Desigur
ser l’Europe» care întruneºte atâtea mari perso- caricatura prezintã anumite particularitãþi, exnalitãþi importante din întreaga Europã este o presia facialã, nuanþe estetice ºi de ce nu ºi
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Î

n 9 octombrie 2010, Maestru Popa’S
a deschis o expoziþie la Biblioteca
Academiei, cu ocazia Colocviului
internaþional „Penser l’ Europe”. Cea de a
IX-a ediþie a colocviului „Penser l’ Europe”
a avut tema „Cum se scrie istoria. Conºtiinþa
europeanã ºi istoria identitãþilor naþionale”.
Evenimentul a fost organizat de Fundaþia
Naþionalã pentru ªtiinþã ºi Artã, Academia
Românã, Institutul Franþei, Academia Regalã
de Limbã ºi Literaturã Francezã din Belgia,
Academia Regalã de ªtiinþe Economice ºi
Financiare din Spania ºi Academia Regalã a
Doctorilor din Barcelona. Au participat
oameni de culturã ºi ºtiinþã din Franþa,
Spania, Belgia, Austria, Grecia, Israel,
Canada, Algeria ºi România.
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implicare emoþionalã, un total de trãsãturi fizice
ºi psihologice, utile de cele mai multe ori, celor
vizaþi pentru a-ºi recunoaºte laturi ale caracterului mai uºor sau mai greu accesibile. Meritul
caricaturistului este dublu în acest fel. Plastic,
pe de o parte ºi psihologic, de altã parte. ªi dacã
avem un asemenea performer pe plan mondial,
sã ne bucurãm ºi sã-l apreciem.”
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tare documentarã. Suntem onoraþi de prezenþa
unui maestru al caricaturii, un campion mondial
al portretelor ºarjate. Muzeul de Artã din Cernãuþi va fi gazda expoziþiei artistului român care
ne face o bucurie ºi o surprizã: chipurile politicienilor lumii vãzuþi prin ochii ºi mâna lui abilã.
Pe feþele tuturor, la vernisaj, am observat zâmbet sau chiar hohote de râs. Acest fapt m-a
bucurat ºi încã o datã am realizat cã terapia prin
râs este unicã. O metodã de sãnãtate ºi bunã
***
dispoziþie. ªi asta tocmai la noi în Cernãuþi de
Valentin Ciucã, critic de artã: „ªtefan zilele oraºului, un semn bun de la un om bun. Îl
Popa – Popa’S este aproape de necomentat. În aºteptãm ºi cu alte ocazii.” (8 octombrie 2010)
faþa lui ai senzaþia pe care o ai în faþa unei opere
Henri Coursaget, Preºedintele de onoaabsolute, în care cuvintele se blocheazã ºi ai un re CIOFF - UNESCO: „Ce pãrere am despre
sentiment de încântare. În raport cu oamenii de Popa’S? Nu am pãreri, ci o certitudine: este un
valoare te simþi minunat, în timp ce în raport cu câºtigãtor, un adevãrat campion al lumii, în ao nonvaloare te simþi frustrat. Prezenþa lui
cest spaþiu al graficii ºi caricaturii. Un om de
Popa’S în societate echivaleazã cu un fel de
acþiune, rapid, chiar foarte rapid, deþinãtor al
terapie, terapia prin umor. Cunosc mulþi cariunui record indiscutabil, 131 caricaturi într-o
caturiºti, dar el este atât de devotat ºi ingenios în
orã, este fãrã îndoialã de admirat. Noi, francezii,
soluþii plastice în care trateazã raportul dintre
facem acest lucru cu mândrie. Românii ar trebui
real ºi o caricaturã. Popa’S nu deseneazã pentru
sã facã la fel ºi de ce nu, mai mult. Este român,
a îngroºa formele ci pentru a gãsi sensurile. El
este un om dãruit celorlalþi cu o conºtiinþã ar- este un model, un ambasador cultural care tretisticã proprie ºi simte cã are vocaþia celui care buie estimat ºi încurajat. Caricaturiºtii francezi
aratã multora dintre noi lumina, într-o noapte ºi nu numai sunt onoraþi sã aibã un coleg ºi un risocialã care din pãcate ne marcheazã.” (Vaslui, val de o asemenea calitate, Am avut marea ºansã
sã fiu contemporan cu el ºi de ce nu chiar prie7 octombrie 2010)
ten. ªi, unui prieten, îi doreºti sã fie efemer
Cornel Udrea, prozator: „Popa’S deþine (veºnic)! ªarjã amicalã? Ac cept! Oricând.
taina unicã cunoscutã de toþi ºi neºtiutã de ni- Popa’S o meritã cu vârf ºi îndesat.” (Angouleme,
meni, de a radiografia înainte de toate sufletul Franþa, 2010)
omului aºa cum este el ºi de aceea lucrãrile sale,
Jacky Redon, caricaturist Paris Match:
aceste minunate portrete, nu fac altceva decât sã
scoatã în evidenþã omul aºa cum este vãzut prin „Salonul caricaturii Saint Just-le-Martel cu trafereastra sufletului. El nu cade în pãcatul exa- diþie de mai bine de 20 de ani este o bucurie
gerãrii, respectiv al îngroºãrii unor caracteristici pentru francezi ºi nu numai. Eu sunt prezent de
ºi se pãstreazã în acea limitã în care omul pe care la prima ediþie ºi nu regret acest lucru, chiar
îl creioneazã ºi îl vedem în faþa noastrã este cel dacã sunt supus provocãrii. Pentru cã o provocare este întâlnirea cu Popa’S. Poate cã sunt la
adevãrat.” (octombrie 2010)
fel de bun ca ºi el, dar de departe el este mai
Mykola Fedoruk, primar Cernãuþi: rapid decât mine ºi pentru asta simt un pic de
„Expoziþia caricaturistului ªtefan Popa - Popa’S invidie; evident creatoare. O competiþie cu
este un eveniment deosebit pentru oraºul nostru, Popa’S? Nici gând! Nu vreau sã fiu al doilea.
mai ales astãzi când sãrbãtorim 602 ani de ates- Mai bine îl admir. Meritã!”
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Glossa ca Ecclesiast

Theodor Damian, Introducere în Istoria creºtinismului, Editura Fundaþiei „România de Mâine”, Bucureºti, 2008,
p.12
2 Theodor Damian, „Pesimism ºi credinþã în opera lui Eminescu”, în Information Bulletin, The Romanian
American Heritage Center, Nr. 2, April-June 2001, Jackson, Michigan, pp. 3-4.
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nici nu te înfricoºa, cãci „ce e val ca valul trece”,
el introduce în mod insistent, pentru cã repetat în
restul poemului, atitudinea stoicã pe care omul
trebuie sã o aibã în faþa lumii. Conform filosofiei stoice fondatã de Zenon din Citium (336265 î.H.) „natura este guvernatã de legi stabile,
iar omul trebuie sã ducã o viaþa netulburatã, în
conformitate cu aceste legi. Omul trãieºte într-un
univers determinat” 1. Aceastã adaptare a omului la legile ce-l depãºesc înseamnã virtute. De
aceea, bogãþia sau sãrãcia, fericirea sau nefericirea, nu au mai mare importanþã ca voinþa
omului ºi necesitatea de a se adapta la legile date.
Trecerea ne apare aici ca motiv de rezervatã înþelepciune; îndemnul „nu spera” nu
reprezintã nicidecum leit-motivul unui discurs
al disperãrii, cum ar putea fi interpretat de cei ce
considerã pesimismul ca fiind o caracteristicã
definitorie a poeziei lui Eminescu, fapt pe care
l-am contra-argumentat într-o lucrare precedentã.2
Cum vom vedea mai târziu, acest „nu spera” – contrabalansat de „nu ai teamã”, este referitor, întocmai ca-n Ecclesiast, numai la lumea
de aici care „trece” ºi nicidecum la lumea transcendentului divin. Singurele aluzii din poem la
realitãþile transcendente care nu pot fi abordate
aºa cum trebuie abordatã lumea, cu stoicism ºi
rezervã, sunt în versurile 14 ºi 30 în care poetul
vorbeºte despre transcendentul sinelui, despre
regãsirea de sine, „regãsindu-te pe tine”, în primul caz, ºi de petrecerea retrasã întru sine, „tu în
colþ petreci cu tine”, în al doilea caz. Acestea
sunt singurele atitudini salvatoare, statornice, în
contextul general al nestatorniciei tuturor lucrurilor. Regãsirea de sine, a sinelui autentic,
evident, este parte clarã dintr-un discurs abscons
pe tema antropologiei teologice în care omul
este definit ºi înþeles ca chip al lui Dumnezeu.
Pentru a sublinia, acest element al regã-
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acã cineva citeºte cu atenþie poezia
Glossã de Mihai Eminescu ºi cartea Ecclesiastului din Sf. Scripturã
a Vechiului Testament realizeazã nu numai apropierea surprinzãtoare dintre cele douã texte,
dar probabil cã va ºi conchide cã Glossa este o
punere în versuri a câtorva din marile teme ale
Ecclesiastului. Ne referim aici în special la trecere, la deºertãciune sau zãdãrnicie ºi la înþelepciune sau discernãmânt.
Aceste teme nu sunt tratate separat nici în
poem, nici în Ecclesiast, ele se întrepãtrund,
ca-ntr-un dans perihoretic, iluminându-se ºi
confirmându-se reciproc. Prima strofã, aºa cum
e construit poemul, le anunþã ºi determinã pe
toate celelalte. Ea cuprinde toate cele trei teme:
Trecerea („Vreme trece vreme vine/ Toate-s
vechi ºi nouã toate/ [...] Ce e val ca valul trece”),
Deºertãciunea/ Zãdãrnicia („Nu spera ºi nu ai
teamã/ De te-ndeamnã de te cheamã/ Tu rãmâi la
toate rece”) Înþelepciunea/ Discernãmântul („Ce e
rãu ºi ce e bine/ Tu te-ntreabã ºi socoate”).
I. Trecerea
Versurile: „Vreme trece vreme vine/
Toate-s vechi ºi nouã toate/ [. . .] Ce e val ca
valul trece” duc cu gândul în mod direct la
clasicul model ºi concept heraclitian al curgerii.
„Totul curge” (Panta rhei) spune Heraclit din
Efes. Nu poþi intra de douã ori în aceeaºi apã a
unui râu. În versul „Toate-s vechi ºi nouã toate”,
se poate recunoaºte cu uºurinþã ideea lui Heraclit despre repetarea ciclicã, la infinit, a lumilor, sau a lucrurilor, în general. Ecclesiastul o
spune în felul lui: „Nimic nu-i nou sub soare. De
ceea ce a fost întâi, nimeni nu-ºi mai aduce
aminte” (1: 9-11). Lucrurile par noi pentru cã-s
uitate. În realitate ele sunt vechi.
Când Eminescu spune în acest context:
„Nu spera ºi nu ai teamã” – adicã nu spera, dar

Dr. Theodor DAMIAN
New York
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sirii de sine este salutar pentru cã e singurul
remediu, în poezie, la nestatornicia tuturor lucrurilor, la posibila pierdere, risipã de sine în
aceastã instabilitate generalã ºi totalã a lumii; ºi
în Ecclesiast se vorbeºte de rezervã faþã de toate
cele ale lumii, deci de detaºare de ele, în schimb
însã, ºi cu aceasta anunþând celelalte douã teme
menþionate, se face îndemn la luare aminte la
statornicia lucrurilor lui Dumnezeu, singurele
de care omul trebuie sã se ataºeze dacã nu vrea
sã sufere, sau mai bine zis, singurele de care
omul înþelept trebuie sã se ataºeze pentru cã el,
prin utilizarea discernãmântului, ºtie de ce trebuie sã se ataºeze ºi de ce nu.
Iatã ce zice Ecclesiastul: „Mi-am dat seama cã tot ce a fãcut Dumnezeu dureazã în veci.
Nu e nimic de adãugat ºi nimic de scãzut. Dumnezeu a fãcut astfel pentru ca în faþa Lui sã te
temi” (3:14). Aceastã temã anunþã o alta, tipicã
atât Ecclesiastului cât ºi Proverbelor lui Solomon: „Frica de Dumnezeu este începutul înþelepciunii”.
Este de notat cã, în concordanþã cu Ecclesiastul, contextul general al Glossei, aºa cum se
vede el mai ales în strofele 4-9, nu indicã rezervã
faþã de lume ca ºi creaþie divinã, ci faþã de lumea
oamenilor, aºa cum o cunoaºtem fiecare ºi cum
a fost ea întotdeauna, lume în care oamenii îºi
trãiesc viaþa ca actorul rolul pe scenã: „Cãci
aceloraºi mijloace/ Se supun câte existã/ Lumea-i
veselã ºi tristã [...] Alte mãºti, aceeaºi piesã…”
II. Deºertãciunea sau zãdãrnicia
Ideea generalã a Glossei este coincidentã
cu cea a Ecclesiastului: Vanitas vanitorum, omnia vanitas („Deºertãciunea deºertãciunilor, toate sunt deºertãciune”) (1:2), sau altfel spus, tot
pe limba Ecclesiastului, „toate sunt deºertãciune
ºi vãrsare de vânt” (2:11).
Cuvântul „toate”, se înþelege, se referã la
toate ale lumii acesteia sau ale lumii oamenilor,
nu la toate ale lumii lui Dumnezeu. Faþã de
prima, ni se predicã din nou detaºarea, în ambele
cazuri ºi la Eminescu ºi la Ecclesiast; faþã de a
doua, ni se predicã ataºarea, la Eminescu, în
discursul despre transcendent, în imaginea regãsirii eului autentic, regãsit pentru cã pierdut ºi
recuperat, exact ca în pilda fiului risipitor.1
Aceastã idee a deºertãciunii, a zãdãrniciei,
este foarte clar exprimatã în Glossã: „Tot ce-a
fost ori o sã fie/ În prezent le-avem pe toate/ Dar
de-a lor zãdãrnicie/ te întreabã ºi socoate”. ªi, în
paralel, Ecclesiastul: „Am vãzut toate lucrurile
1

care se fac sub soare ºi iatã, toate sunt deºertãciune ºi vânare de vânt” (1:14).
Totuºi, deºertãciunea în sine e una, ºi realizarea ei de cãtre om, conºtientizarea ei, e alt
lucru. Aceastã realizare a deºertãciunii lumii ºi a
atitudinii adecvate ce trebuie luatã în consecinþã, reprezintã un alt punct comun între Glossã
ºi Ecclesiast, de data aceasta legat de comparaþia
dintre înþelept ºi nebun.
Dincolo de diferenþele de interpretare, nesemnificative, de altfel, iatã cum este ea prezentatã la Eminescu: „Nu spera când vezi miºeii/ La izbândã fãcând punte/ Te-or întrece
nãtãrãii/ De ai fi cu stea în frunte;/ Teamã n-ai,
cãta-vor iarãºi / Între dânºii sã se plece/ Nu te
prinde lor tovarãº/ Ce e val, ca valul trece”. ªi
iatã Ecclesiastul: „ªi am zis în inima mea: Precum un fapt i se întâmplã unui nebun, aºa mi se
va întâmpla ºi mie; ºi atunci, de ce ne-am mai
ostenit? ªi am mai grãit în inima mea: De vreme
ce nebunul vorbeºte din prisosul lui, înseamnã
cã ºi aceasta-i tot deºertãciune. Cãci amintirea
înþeleptului alãturi de nebun nu se va întâmpla
vreodatã de vreme ce în viitor pe toate le va
acoperi uitarea. ªi cum va muri înþeleptul laolaltã cu nebunul?” (2:15-16).
Dar iatã ºi o altfel de comparaþie, de data
aceasta mult mai aproape de sensul în care apare
ea în Glossã. Zice Ecclesiastul: „Înþeleptul îºi
are ochii în cap, dar nemintosul [nebunul, în
traducerea lui Bartolomeu Anania] umblã în întuneric” (2:14). ªi iarãºi: „ªi am vãzut cã înþelepciunea covârºeºte nebunia aºa cum lumina
covârºeºte întunericul” (2:13). Eminescu zice:
„Teamã n-ai, cãta-vor iarãºi/ Între dânºii sã se
plece/ Nu te prinde lor tovarãº/ Ce e val, ca valul
trece”.
În sfârºit, un alt text ecclesiastic, teologic
de data aceasta, care merge în consens cu
Glossa: „Când îi fãgãduieºti lui Dumnezeu o
fãgãduinþã, nu întârzia sã o plineºti, cãci voia
Lui nu se aflã în cei nebuni” (5:3). Cu alte
cuvinte, nu te prinde cu nebunii tovarãº, cum
zice Eminescu, pentru cã deºi ei vor încerca sã te
tragã în cercul lor, trebuie sã-nþelegi cã ei trec ca
valul ºi Dumnezeu nu-ºi pune voia în ei.
III. Înþelepciunea sau discernãmântul
O altã idee comunã Glossei ºi Ecclesiastului este aceea, invocatã deja, a utilizãrii discernãmântului ca strategie a mântuirii: „Ce e rãu ºi
ce e bine/ Tu te-ntreabã ºi socoate”. Cercetarea,
discernãmântul, cugetarea, sunt aici atribute ale
înþelepciunii pe care Ecclesiastul, regele înþe-

Theodor Damian, „Tema fiului risipitor la Eminescu” în Meridianul românesc, an 36, vol.13, nr. 614, 3 iunie
2009, Santa Clarita, CA, p.19.

***
Interpretarea tematicã clasicã a Glossei lui
Eminescu a fost pe cât de bogatã ºi diversã, pe
atât de departe în a descoperi aici modelul tematic al Ecclesiastului. În ediþia sa criticã din
1995 a operelor lui M. Eminescu1 D. Murãraºu
menþioneazã mai multe lucrãri model pe care
Eminescu le-ar fi putut avea pentru acest poem,
nici una însã neducând spre Ecclesiast, cu excepþia unei singure mici note la versul 24 al
poeziei.
Pentru tot restul, iatã inventarul prezentat
de Murãraºu:
1. D. Murãraºu ºi I. Scurtu: tema poeziei
este preluatã din Comedia cea de obºte, care
reprezintã un fragment din lucrarea Gândurile
lui Oxenstiern.
D. Murãraºu face legãtura ºi cu Caracterele lui La BruyPre.
2. Tudor Vianu trimite la lucrãri din antichitate ale unor autori ca Epictet, Bion, Plotin.
3. Perpessicius trimite la Shakespeare ºi
Baltazar Gracian.
4. Al. Marcu trimite la Torquato Tasso.
5. Anghel Demetriescu ºi din nou Tudor
Vianu vorbesc de influenþe din Schopenhauer.
6. N. Sulicã trimite la Horaþiu ºi la filosofii
stoici.
7. Cezar Papacostea vede în Glossã influenþe din literatura vedicã.

1

8. G. Cãlinescu vede în Glossã „o scamatorie de idei” (!), chiar dacã „sublimã”(!).
Ceea ce este extrem de interesant, este cã
niciunul din marii exegeþi ai operei eminesciene
nu a avut în vedere Ecclesiastul ca sursã a tematicii poeziei. E bine de remarcat aici cã toate
trimiterile la diverse opere ale lumii sunt opinii ºi
nu „fapt”, de aceea sunt ºi aºa de multe. Ni se
pare ciudat cã marii critici ai lui Eminescu s-au
plimbat de la un capãt la altul al lumii ºi al
timpului (din Italia în India ºi din antichitate la
contemporanii lui Eminescu) încercând sã gãseascã motivul model al conþinutului Glossei, dar
au ignorat complet o operã aflatã la îndemâna
tuturor ºi mai ales a lui Eminescu, Biblia. Se
poate constata în acest context cã Eminescu citea
Sf. Scripturã mai mult decât marii sãi interpreþi.
De altfel, Biblia a generat numeroase din
cele mai celebre opere de artã fie în literaturã,
fie în picturã, sculpturã, muzicã sau în alte arte;
de ce nu ar fi fost sursa tematicii Glossei? ªi
chiar dacã Eminescu ar fi folosit ca sursã primarã o altã operã, de exemplu Comedia cea de
obºte, este ciudat cã nici un critic nu a observat
cã însãºi aceastã sursã are în spate la rândul ei ca
izvor de inspiraþie, clasicul Ecclesiast. Pentru un
critic literar care, între altele, are ca atribuþie sã
stabileascã ºi contextul general, nu numai cel
imediat, al unei opere, sitz im leben, acest lucru
ne apare de neînþeles.
Am demonstrat în alte lucrãri cã Eminescu a fost un poet creºtin, foarte familiar cu
tradiþia creºtinã ortodoxã a neamului sãu în general, ºi cu temele scripturistice în special.
Sã sperãm cã în generaþia tânãrã contemporanã se va gãsi un interpret al operei marelui
nostru poet care sã se aplece cu osârdie asupra
paralelei dintre ideile Glossei ºi ale Ecclesiastului, pentru a documenta încã ºi mai mult decât
semnalul nostru de acum, paralela ºi coincidenþa, vers cu vers ºi verset cu verset, dintre
textul eminescian ºi celebrul, mai celebru decât
toate textele din opiniile menþionate anterior,
text al Ecclesiastului biblic.

M. Eminescu, Opere III, Poezii (3), Editura „Grai ºi suflet – Cultura naþionalã”, Bucureºti, 1995, Ediþie criticã de
D. Murãraºu, pp.274-280.

EMINESCU - 160

lepciunii, le practicã deja, fapt pentru care ºi
îndeamnã pe alþii la a cãuta ºi a cerceta „lucrurile care se fac sub soare” (1:14). Iatã exemplul ce ni se dã: „Eu, Ecclesiastul, am fost rege
peste Israel în Ierusalim. ªi inima mi-am pus-o
sã caute ºi cu înþelepciune sã cerceteze despre
toate câte se petrec sub cer” (1:12-13); sau: „În
ziua cea bunã, trãieºte-þi binele; în ziua cea rea,
vezi ºi ia seama” (7:14).
Din nou la Eminescu: „Tu în colþ petreci
cu tine/ ªi-nþelegi din a lor artã/ Ce e rãu ºi ce e
bine”. sau: „În prezent le-avem pe toate/ Dar
de-a lor zãdãrnicie/ Te întreabã ºi socoate”.
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Elemente satirice în lirica eminescianã
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n studiul Satira (1858), I. H. Rãdulescu scrie cã pamfletul derivã din satirã ºi prezintã date legate de componentele actanþilor din schema pamfletului:
despre obiect („satira nu-ºi poate avea locul
unde nu e corupþiune”), despre statutul subiectului pamfletar („poeþii devin profeþi care criticã
ºi aratã plagele societãþii, ºi care aspirã la un
viitor mai ferice, aºteaptã un mântuitor”), despre
pamfletul-satirã („râsul sardonic al durerii, expresia disperaþiunii”), despre un stil ºi limbaj
(„puterea de a înfrâna cuvântul pânã la cenzurã”).
În ediþia poeziilor lui Eminescu alcãtuitã
de Titu Maiorescu în 1883, Scrisorile eminesciene sunt numite „Satire”, termen încetãþenit ºi
la Junimea. Analizând Scrisorile lui Eminescu
ca pe niºte satire, G. Cãlinescu descoperã numeroase poezii ºi versuri satirice în lirica eminescianã de dinainte de 1883 ºi explicã: „Satiricii de felul lui Boileau sunt de obicei plaþi,
fãrã imaginaþie. Eminescu, ca ºi V. Hugo, e un
liric, ºi odatã ridicat de la pamânt, zboarã în
ceruri din ce în ce superioare. De la sarcasm el
trece la violenþã...”. Viziunea satiricã a poetului
este prezentã în poezii precum: Junii corupþi,
Epigonii, Ai noºtri tineri, Scrisoarea I, Scrisoarea II, Scrisoarea III, Criticilor mei, Glossa.
Deºi mai are o „poziþie paradoxalã în literaturã”, deseori fiind expulzat la marginile acesteia, încã din secolul XVII, occidental, XIX, cel
românesc, pamfletul era recunoscut ca fiind o

creaþie relativ autonomã faþã de satirã (concretizându-se mai ales prin apariþia presei, a cãrþii,
a unor partide politice, ideologii, guverne etc).
Dacã satiristul se distanþeazã de obiectul satirizat, asumându-ºi o înaltã conduitã moralã, pamfletarul „depãºeºete condiþia contemplatorului”,
asumându-ºi rolul de „dinamizator ºi catalizator
al energiilor combative ale spiritului uman”.
Considerat „o formã a literaturii, cea mai
combativã” pamfletul satiric opereazã cu o diversitate de instrumente ºi limbaje, strategia lui
fiind una a atacului imediat ºi fixat pe obiect. O
caracteristicã a satirei în pamflet este sarcasmul,
care are, la rândul lui, trei formule satirice: Verbalã - se referã la toate formele agresiunii verbale (injuria, acuzaþia, invectiva), vizând un atac
de limbaj; Figurativã - portretul caricatural ºi
Alegoricã - simbolul animalier.
Partea a doua a poemului Scrisoarea I este
o imagine panoramicã a prezentului. Iar formula
esteticã adoptatã de Mihai Eminescu este cea a
satirei ºi a epistolei (termenul provine din latinescul „satura” sau „satira”, cuvânt care înseamnã „mustrare”, satira fiind o specie a poeziei lirice, cultivatã încã din antichitate, care
ridiculizeazã, cu intenþii moralizatoare, aspecte
negative ale vieþii individuale sau sociale). Formula liricã este a satirei vehemente cu un limbaj
violent demascator. De la început poetul marcheazã distanþa enormã între „veacul de aur” ºi
prezentul prozaic, în douã versuri care rezumã
expresiv întreaga problematicã a poeziei: „De-aºa
vremi se-nvrednicirã cronicarii ºi rapsozii /
Veacul nostru ni-l umplurã saltimbancii ºi
irozii”. Þinta sarcasmelor poetului este, în special, clasa politicã aflatã la putere ºi împotriva
cãreia Eminescu scria în ziarul Timpul numeroase articole, cu un spirit critic deosebit de
acut. Cu uºurinþã se pot observa asemãnãrile de
idei exprimate în poem ºi articolele publicate în
acea perioadã. În poezie, Eminescu pune în miºcare un vocabular mult mai bogat ºi critica socialã devine invectivã: pocitura (Hidoasa pociturã este titlul unui articol), smintit, stârpitura,
fonf, flecar, guºat, bâlbâit, privire-mpãroºatã,
minciuna fãrã suflet, fãrã cuget, negru, cocoºat
ºi lacom, un izvor de ºiretlicuri º.a. Mai sunt

oasã de un realism violent. Simbolul animalier,
„formã de injurie animalã” este ºi el prezent în
poem, sugerând „asimilarea metaforei animale
într-o alegorie animalierã”: „privirea-mpãroºatã”, „bulbucaþii ochi de broascã” (sunt exploatate diformitãþile fizice), „evlavie de vulpe” (cu
referire la viclenia politicienilor).
Celor trei elemente ale pamfletului satiric
(violenþa verbalã, portretul caricatural ºi simbolul animalier) le sunt caracteristice „tonul
vindicativ ºi indignarea înverºunatã faþã de obiect [...] Toate aceste ornamente ale discursului
pamfletar, în zona satirei, au ca finalitate pamfletarã degradarea, denigrarea, batjocura ºi reducþia totalã a obiectului”. (Cornel Munteanu)
Geniul pamfletar al poetului atinge, în final, apogeul, astfel încât este justificatã invocarea unui judecãtor-rãzbunãtor, Vlad Þepeº,
care este chemat sã rezolve, dintr-o singurã miºcare, degradarea ºi nerozia ridicate la nivelul
unui principiu conducãtor: „Cum nu vii tu, Þepeº doamne, ca punând mâna pe ei, / Sã-i împarþi în douã cete: în smintiþi ºi în miºei”. Credinþa lui Eminescu este aceea cã patria este o
realitate istoricã, pentru înãlþarea cãreia poporul
a fãcut eforturi de-a lungul istoriei, luptând ºi
sacrificându-se pentru libertate, independenþã ºi
pãstrarea valorilor spirituale..
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prezente câmpurile lexicale ale devalorizãrii:
astã plebe, ãst gunoi, pata putrejunii, stârpiturã,
epitetul descalificant ºi denigrator („veninoasele-i nimicuri”, spumã-nveninatã, smintit, rãi,
vestejiþi) ºi comparaþia denunþãtoare („Panglicari în ale þãrii, care joacã ca pe funii”). Unele
versuri ne amintesc direct de articolul citat:
„Dintr-aceºtia þara noastrã îºi alege astãzi solii!”. Dar, dacã articolele de presã au, în general,
un rost ocazional, satira se ridicã peste patimile
politice care au agitat epoca lui Eminescu în
afara momentului artistic. Poetul nepereche are
capacitatea de a transforma cuvântul sãu, „într-o
lavã care incendiazã totul”.
Societatea contemporanã lui Eminescu este
supusã unei critici necruþãtoare. Poetul cultivã
sarcasmul ºi ironia, satira încãrcându-se de puternice accente pamfletare. Ctitorilor trecutului
(Basarabi ºi Muºatini, adevaraþii descãlecãtori
de þarã, dãtãtori de legi ºi datini), prin antitezã, li
se opun „saltimbancii ºi irozii”, gloriile efemere, oamenii ce se luptã cu retoricele suliþi,
veritabili actori de circ.
Principala þintã a atacurilor lui Eminescu
este politicianul liberal al cãrui portret caricatural grotesc este mãsura întreagã a indignãrii
ºi dezgustului marelui poet: „Vezi colo pe urâciunea fãrã suflet, fãrã cuget, / Cu privire-mpãroºatã ºi la faþã umflat ºi buget, / Negru, cocoºat ºi lacom, un izvor de ºiretlicuri [...] / Quintesenþa de mizerii de la creºtet pânã-n talpã”.
Portretul caricatural se realizeazã prin „accentuarea hiperbolicã a unor trãsãturi negative, atât
ale unor aspecte negative ale realului, cât ºi ale
unor persoane [...] Îngroºarea unei pãrþi a corpului uman trece în pamflet ca sugestie a unei
ucideri simbolice”: „Bulgãroi cu ceafa groasã,
grecotei cu nas subþire”.
Eminescu nu îi cruþã nici pe tinerii plecaþi
la studii în strãinãtate, unde se dedau petrecerilor, desfrâului, trândãviei, parazitismului.
Apostrofându-i pe aceºtia, poetul trece la un
rechizitoriu prin care dezvãluie alte neajunsuri
ale contemporanilor: ”Prea v-aþi arãtat arama,
sfâºiind aceastã þarã / Prea fãcurãþi neamul
nostru de ruºine ºi ocarã / Prea v-aþi bãtut joc de
limbã, de strãbuni ºi obicei / Ca sã nu s-arateodatã ce sunteþi - niºte miºei!”. Politicianul ºi
tânãrul plecat la studii în strãinãtate sunt douã
tipuri prin care pamfletarul proiecteazã „o lume
rãsturnatã, fantasmagorie grotescã ºi monstru-
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Î

n anul 1909, Octav Minar publica o
fotografie a lui Mihai Eminescu intitulatã ,,Ultima fotografie a lui Eminescu fãcutã la Mãnãstirea Neamþului”. Atât
George Cãlinescu cât ºi ªerban Cioculescu afirmã cã aceastã fotografie este un fals, fãcut prin
aplicarea ultimei fotografii a poetului, fãcutã la Botoºani în 1887, peste o fotografie a altei persoane.
Deoarece Octav Minar a avut la dispoziþie
multe documente rãmase dupã moartea lui
Mihai Eminescu, printre care ºi fotografii, se
pune întrebarea de ce ar fi falsificat o fotografie
cu Eminescu? Poate cã aceastã fotografie existã
în realitate.
Analizând în mod logic aceastã problemã,
am ajuns la o serie de concluzii pe care le prezint
mai jos:
A. Fotografia lui Eminescu de la Mãnãstirea Neamþ nu este realizatã aici
Aduc în sprijinul acestei ipoteze urmãMihai Eminescu, Mãnãstirea Neamþ, 1887
toarele argumente:
1. Eminescu este internat la mãnãstirea
Neamþ în perioada 9 noiembrie 1886-10 aprilie de aprilie, înainte de plecarea spre Botoºani,
1887. El nu se putea fotografia decât la început cînd la munte este de abia început de primãvarã.
Copacii care apar în fotografie puteau sã fie, cel
mult înmuguriþi, dar cum se vede din fotografie,
frunzele sunt dezvoltate ca în perioada verii.
2. Eminescu apare îmbrãcat în halat, cu
fular alb la gât, cu papuci de casã, ori se cunoaºte cã, atunci când a fost internat la ospiciu el
ºi-a pierdut geamantanul pe drum, deci ºi lucrurile personale. Eminescu nu avea de unde sã
aibã aceste obiecte de îmbrãcãminte. ªtim cã
avea un singur palton dãruit de prietenul sãu
Burlã când a plecat de la Iaºi spre ospiciu.
3. Eminescu în fotografie are mustãþi, ori
se cunoaºte din descrierea lui Ion Paun-Pincio
,,Eminescu la Botoºani”, care se întâlneºte cu
Eminescu imediat ce acesta revine de la Neamþ,
cã poetul era fãrã mustãþi: ,,Într-o zi frumoasã
de primãvarã (1887), pe când pomii prind sã
înfloreascã, se rãspândise în Botoºani vestea cã
poetul Eminescu s-a întors de la mãnãstirea
Mihai Eminescu, Botoºani, 1887
Neamþului ºi cã e deplin sãnãtos. Era voinic ºi
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înapoi cã am primit… de la sora dvs. (de la Virginia Gruber, a doua fiicã a Veronicãi Micle) un
numãr de cinci fotografii care mã leagã de Eminescu… Având ºi astãzi aceste daruri preþioase,
îmi fac datoria sã le amintesc: o fotografie din
1881 în care mã aflu eu, Candiano Popescu ºi
Eminescu la Ploieºti, un bust Eminescu tânãr,
un alt bust Eminescu, o fotografie din 1888, a
mamei dvs. cu Eminescu la Botoºani ºi ultima
pozã l-a prins pe Eminescu cu dr. Iachimowicz,
la Odesa, în anul 1885”, spune Slavici (Ioan
Slavici - Scrisoare datatã ,,mai 1909” cãtre Valeria Micle-Sturza).
Se observã, din acest citat, cã Eminescu
s-a fotografiat la Botoºani ºi împreunã cu Veronica Micle, fotografie rãmasã la urmaºii lui I.
Slavici ºi necunoscutã pânã în prezent.
2. Fotografia ar fi putut fi realizatã în
perioada iulie - august 1887 la bãile de la Hall,
în Austria, unde Mihai Eminescu este trimis la
tratament de cãtre prietenii sãi din Iaºi.
3. O altã posibilitate este realizarea fotografiei la Odesa, în august- septembrie 1885,
când Eminescu se afla la tratament pentru ulce-
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vioi. Fãrã barbã ºi fãrã mustãþi, pãrea foarte
tânãr ºi parcã nu-mi venea a crede cã acesta e
omul, cã acesta e poetul care a suferit atâta…”
Deci, Eminescu vine la Botoºani când pomii
încep sã înfloreascã ºi nu avea mustãþi ºi nici
barbã. ªtiind cã în mod obiºnuit el purta mustãþi,
este exclus ca el sã se fi ras când a venit la
Botoºani. Aºa venise de la Neamþ. În fotografie
poetul apare cu mustãþi.
Pincio spune cã pomii începeau sã înfloreascã la Botoºani, unde clima era mai blândã.
La munte, unde temperatura era mai scãzutã,
timpul mai întârziat, copacii nu puteau sã aibã
frunzele atât de dezvoltate.
4. Se pune întrebarea: Cine a putut sã-l
fotografieze pe Eminescu la mãnãstire? Aici nu
era o staþiune de odihnã care ar fi fãcut posibilã
existenþa unui fotograf pentru cei veniþi la odihnã. Aici era un ospiciu ºi o mãnãstire iar existenþa unui fotograf era puþin probabilã.
Sã fi adus în mod expres, cineva, un fotograf de la Iaºi sau Piatra-Neamþ sã-l fotografieze
pe poet este iarãºi de necrezut. Chiar Gheorghe
Bojeicu, care petrece cu poetul ultimele zece
zile, pânã la plecarea lui la Botoºani, nu face
nicio referire la acest lucru.
În concluzie, aceastã fotografie a lui Mihai Eminescu, dacã este realã nu este fãcutã la
mãnãstirea Neamþ.
B. Fotografia îl reprezintã pe Mihai
Eminescu, dar este realizatã în alt loc
Unde putea sã fie realizatã aceastã fotografie, în mijlocul naturii cu o vegetaþie caracteristicã lunilor iulie-septembrie?
Ar exista în mod logic câteva posibilitãþi
pe care le expun mai jos:
1. Fotografia ar fi putut fi realizatã la Botoºani, dupã venirea lui Eminescu din Staþiunea
Hall, de la tratament, în luna septembrie, într-o
perioadã când se simþea mai bine. În apropierea
casei unde locuia împreunã cu Harieta era un
parc, unde se presupune cã ieºea la plimbare.
Parcul fiind foarte aproape de casã el putea ieºi
în papuci ºi halat. Fiind un parc public, fotograful J. Bielig, având atelierul pe strada Teatrului Petrache Cristea, deci în apropiere de locuinþa lui Eminescu ºi a parcului, obiºnuia sã
facã fotografii celor ce se plimbau în parc, deci
ºi lui Eminescu.
În 20 noiembrie, J. Bielig va face ºi ultima
fotografie lui Eminescu, în atelierul sãu, la cererea unor liceeni din Bucureºti.
Ioan Slavici mãrturiseºte, într-o scrisoare
cãtre Valeria Micle-Sturza, cã a avut de la Eminescu încã cinci fotografii care sunt necunoscute pânã în prezent. ,,Mãrturisesc ºi nu mã dau

39

Cele douã fotografii mãrite

FAMILIA ROMÂNÃ

EMINESCU - 160

40

SEPTEMBRIE 2010

raþiile de la picioare de care suferea. Tot la
Odesa poetul se va fotografia împreunã cu doctorul Iahimovicz, fotografie ce s-a aflat la Ion
Slavici ºi despre care mãrturiseºte Valeriei Micle.
C. Fotografia de la mãnãstirea Neamþ
este un fals
Aceastã ipotezã este puþin probabilã deoarece nu vedem logica realizãrii acestui fals.
Ce l-ar fi determinat pe Octav Minar sã falsifice
o fotografie ºi în folosul cui?
Deoarece fotografia în cauzã se aflã la
Muzeul Naþional de Istorie a României, ar fi
necesarã expertiza unui specialist în antropometrie pentru a stabili dacã chipul din fotografie
este acelaºi cu al poetului. Se cunoaºte faptul cã
a mai fost expertizatã o fotografie, presupusã a fi
a lui Eminescu, când era la Floreºti ºi s-a dovedit, în cele din urmã, cã era a altei persoane
(prezentatã de G. Cãlinescu în Viaþa lui Mihai
Eminescu).
Concluzie: Pânã la descoperirea de noi
informaþii în legãturã cu aceastã fotografie, trebuie sã admitem cã fotografia cu consemnarea
de pe verso - ,,Mihai Eminescu, bolnav la mãnãstirea Neamþului în aprilie, anul 1887” - este a
poetului ºi cã a fost realizatã, probabil, în perioada august 1885 - septembrie 1887, în unul
din locurile arãtate mai sus.
Mãrind cele douã fotografii, se poate observa cã, între ele existã deosebiri, atât ca dimensiune cât ºi ca poziþie a capului. Dacã în
fotografia din 1887, fãcutã la Botoºani, privirea

este spre înainte ºi puþin în sus, ca ºi cum s-ar
uita la aparatul de fotografiat, în cea prezentatã
de Octav Minar, privirea poetului este înclinatã
spre ziarul de pe genunchi, deci puþin înclinatã
spre sol (se observã ºi poziþia pleoapei drepte).
De asemenea, dimensiunile capului sunt diferite
în cele douã fotografii. Cea realizatã de J. Bielig,
are capul puþin mai alungit decât cealaltã. ªi
perciunii de la urechea dreaptã diferã la cele
douã fotografii. Chiar ºi umbra proiectatã asupra gâtului diferã. Fotografiile par identice, deoarece sunt fãcute cam în aceeaºi perioadã de
timp, când fizionomia poetului nu putea sã se
schimbe ºi, probabil, de acelaºi fotograf - J.
Bielig.
Aceste elemente, ce deosebesc cele douã
fotografii, cred cã sunt suficiente dovezi cã ele
sunt fãcute la date ºi locuri diferite.
N.R. În nr. 1/2010 al revistei Familia
românã am publicat un articol despre controversata fotografie a poetului Mihai Eminescu de
la Mãnãstirea Neamþ (text semnat de Ioana Petreuº).
Publicãm în acest numãr opinia domnului
ing. Nicolae Iosub din Botoºani tocmai pentru a
completa, înspre lãmurire, cãutarea adevãrului
despre imaginea eminescianã. Domnul inginer
ne scrie cã în anul 2003 a înfiinþat o grupare a
colecþionarilor din þarã, care colecþioneazã materiale cu ºi despre Mihai Eminescu (filatelie,
numismaticã, carte, cartofilie, ex-libris etc.)

EMINESCU –
Carenþe sau omisiuni interesate?!
Dr. Dan BRUDAªCU

A

naliza minuþioasã a evoluþiei literaturii române în sec. al XIX-lea ºi
XX va scoate în evidenþã existenþa
unor aºa-zise „pete gri”, ceea ce înseamnã cã,
din pãcate, cei interesaþi sunt puºi în situaþia de a
nu gãsi informaþia completã, competentã ºi credibilã nici mãcar în ceea ce priveºte marile nume ale culturii ºi literaturii române.
Pânã de curând, pe de o parte datoritã
interdicþiilor impuse de comisarii ideologici ºi
politici ai vechiului regim, de inspiraþie sovieticã, dar ºi datoritã unor vehemente proteste
venite de peste hotare, românii nu au avut posi-

bilitatea ºi dreptul de a se bucura de tipãrirea
integralã a operei eminesciene, dar nici de clarificãrile ce se impuneau cu privire la biografia
poetului. În absenþa unor texte credibile, a fost
posibilã apariþia ºi rãspândirea unor teze fanteziste sau deformante, nu numai legate de data
realã a naºterii poetului nostru naþional, ci ºi în
legãturã cu motivele reale ale morþii acestuia. În
legãturã cu acest ultim aspect, în ultima perioadã s-a ajuns ca ºi o serie de pescuitori în ape
tulburi, de recunoscutã orientare politicã ºi politicianistã, aflaþi în vãditã crizã de idei pentru
soluþionarea situaþiei mai mult decât dramatice

studiu patografic intitulat Despre boala ºi moartea lui Mihai Eminescu, face o serie de precizãri
extrem de interesante, dar ºi utile ºi anume cã:
„în legãturã cu afecþiunile poetului înainte de
1883 sunt câteva aspecte demne de amintit.
Pânã în prezilele îmbolnãvirii sale, poetul a fost
psihic normal, nu prezenta semne de lues ereditar, corect congenital, bolile din 1872, ca gãlbãnare (hepatitã), aprindere de maþe (enterocolitã) ºi ceva mai târziu, artrita cotului,
confundatã cu o paralizie a braþului, nu au nici o
legãturã cu infecþia lueticã. Din practica medicalã se cunoaºte, adesea bolnavii suferind de
artritã acutã, fiindcã nu-ºi pot miºca de dureri
unul din membre, spun cã sunt paralizaþi, fãrã sã
ºtie cã, pentru specialist, paralizia e întotdeauna
de naturã nervoasã. Diferenþierea, cum se poate
face ºi în cazul poetului, se restabileºte retroactiv pe baza evoluþiei, artrita trece în câteva
zile, pe când o paralizie þine câteva luni, ceea ce
nu a fost aºa la Eminescu. La fel nu existã nici o
probã cã poetul ar fi suferit de infecþia primarã
lueticã.”
Tot doctorul Ovidiu Vuia este de pãrere cã
oboseala ºi depresia, precum ºi criza poetului au
fost „provocate de munca susþinutã ºi grea de
ziarist la Timpul, deci nu pot fi calificate drept
patologice”. Pe de altã parte, referitor la simptomele bolii, Ovidiu Vuia apreciazã cã „toate
însã de naturã afectivã ºi fãrã stigmate paralitice”. Mai mult, intrând în detalii de strictã
specialitate medicalã, pornind de la referinþele
lui Ion Rusu ªirianu, unul dintre apropiaþii lui
Eminescu, care a consemnat durerile de cap ale
acestuia, el crede cã „erau de origine psihogenã
ºi nu paraliticã (lueticã), iar starea lui mentalã
nu se arãta deloc dezorganizatã”, dacã se þine
cont de cele afirmate de Iosif Vulcan în articolul
Suveniri bucureºtene apãrut în 1884 în Familia,
în care Iosif Vulcan îºi aratã încântarea trãitã în
cadrul Cenaclului Junimii în urma lecturii fãcute
personal de cãtre Eminescu a unora dintre poeziile sale pe care urma sã le publice în paginile
revistei debutului sãu în literatura românã. Pentru a face ºi mai credibilã afirmaþia sa, Ovidiu
Vuia citeazã ºi afirmaþiile lui Duiliu Zamfirescu, „nu chiar prieten cu poetul nostru”, care, în
iarna anului 1882, ºi-a încântat auditoriul în
cadrul aceluiaºi cenaclu citindu-ºi singur poeziile una mai frumoasã decât alta. Din aceastã
cauzã Duiliu Zamfirescu trage concluzia cã
„poetul era sãnãtos ºi cu sfiala sa obiºnuitã asculta cum discutã alþii”.
Abia pe la sfârºitul lui iunie 1883, mai exact
în perioada 25 - 28 iunie apar primele tulburãri
psihice ale poetului, fapt ce va conduce la in-
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în care au adus þara, sã se simtã îndreptãþiþi sã se
pronunþe în aceastã materie ºi sã dea verdicte în
legãturã cu asasinarea poetului nostru naþional,
deºi nu au nici un fel de pregãtire sau chemare în
aceastã materie. Este foarte adevãrat cã existã ºi
o serie de opinii care leagã dispariþia poetului
român de acþiunea unor cercuri politice ºi diplomatice externe deranjate în interesele lor politice din aceastã parte central ºi sud-est europeanã de poziþia extrem de criticã exprimatã în
presa vremii de articolele dure publicate sub
semnãtura lui Eminescu1. Se face, în acest sens,
frecventã trimitere la urmãtorul citat: „Francmasonul ºi junimistul P.P. Carp2 îi trimitea de la
Viena mentorului Junimii apelul „Mai potoliþi-l
pe Eminescu!”3
Trebuie avut, însã, în vedere ºi faptul cã
28 iunie 1883 este o zi foarte importantã pentru
istoria ºi politica României nu doar datoritã arestãrii lui Eminescu. În 28 iunie 1883 se strânge
laþul. Este luat pe sus de poliþie ºi bãgat cu forþa
la ospiciu. Sunt încãlcate, desigur, toate normele
legale ºi i se însceneazã unul dintre cele mai
murdare procese de defãimare ºi lichidare. Exact
în aceastã zi, Austro-Ungaria a rupt relaþiile
diplomatice cu statul român timp de 48 de ore,
iar von Bismark i-a trimis o telegramã lui Carol I
prin care Germania ameninþa cu rãzboiul. În
cursul verii Imperiul austro-ungar a executat
manevre militare în Ardeal pentru intimidarea
Regatului României, iar presa maghiarã perorase pe tema necesitãþii anexãrii Valahiei. Împãratul Wilhelm I al Germaniei a transmis, de
asemenea, o scrisoare de ameninþãri, în care
soma România sã intre în alianþã militarã, iar
Rusia cerea, de asemenea, satisfacþii.
În opinia autorilor acestei idei, trimiterea
de cãtre P.P.Carp a acestui mesaj era motivatã
de afectarea intereselor internaþionale ale României, ca urmare a semnãrii de cãtre aceasta
unor acorduri internaþionale, acorduri care îi limitau drastic posibilitatea de sprijinire a cauzei
românilor transilvãneni, obligând-o într-un fel
la completa abandonare a acestei lupte prin anularea oricãrui sprijin diplomatic, material sau
financiar. Existã o coincidenþã destul de interesantã, în sensul cã acest mesaj a fost transmis
în anul 1883, el coincizând cu momentul declanºãrii bolii ce va duce la moartea, 6 ani mai
târziu, a poetului român, perioadã denumitã de
unii istorici literari a „marei întunecimi”.
Un avizat cercetãtor ºi specialist, în calitatea sa profesionalã de medic neuropatolog,
Ovidiu Vuia, poet ºi om de culturã, din pãcate
destul de puþin cunoscut generaþiilor de azi, care
ºi-a trãit o parte din viaþã în Germania, într-un
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ternarea sa în sanatoriul doctorului ªuþu, unde i
s-a pus diagnosticul de „manie acutã” potrivit
unui buletin medical semnat de doctorul respectiv. În perioada urmãtoare, în pofida tratamentului, starea poetului se înrãutãþeºte, fapt
care îl determinã pe Titu Maiorescu sã-l trimitã,
la sfârºitul lui octombrie 1883, pe poet, însoþit
de Chibici Râvneanu ºi un pãzitor, la Viena,
pentru a fi internat, fie la Institutul de stat
Schager, fie la Ober-Doebling, unde ºi-a petrecut de altfel o parte însemnatã a internãrii sale.
El a fost investigat de dr. Obersteiner, una din
somitãþile vieneze în bolile nervoase. Doctorul
vienez a confirmat diagnosticul de manie acutã,
fãcând diferenþierea de o formã maniacalã a
pgp-ului.
Dr. Ovidiu Vuia trage astfel concluzia cã,
la Viena, Eminescu prezentase un tablou maniacal tipic, aºa-zisul atac de paralizie semnalat de
dr. Popazu, însoþit de crampe musculare ºi conchide: „n-a fost decât un simptom maniacal, nu
epilepsie, dovadã cã nu s-a mai repetat, a trecut
fãrã urme ºi asta fiindcã nu a avut o cauzã
organicã.”
Tot Ovidiu Vuia mai precizeazã cã „Oricum, Eminescu, la Viena, a avut o revenire impresionantã, stare dezvãluitã de scrisorile adresate de el cunoscuþilor ºi prietenilor… limpede
la creier, deºi în scrisul sãu dealtfel niciodatã
schimbat, fenomen subliniat de specialiºtii grafologi”.
Aºa cum arãtasem, trimiterea poetului la
sanatoriul vienez, internarea ºi tratarea lui s-au
fãcut pe spezele lui Titu Maiorescu. Nu vrem sã
formulãm acuzaþii neîntemeiate la adresa mentorului Junimii, în acelaºi timp destinatar al mesajului trimis tot de la Viena de francmasonul
P.P.Carp. Considerãm cã demersul lui Titu Maiorescu a fost de bunã credinþã ºi cã nu a fãcut o
acþiune de ochii lumii, poetul fiind readus în þarã
la primele semne de revenire la o stare de sãnãtate mai bunã. ªi nici nu vrem sã facem vreo
necuvenitã aluzie la o criminalã asociere a
francmasonului Maiorescu, cu duºmanii poetului ºi ai poporului român în vederea suprimãrii
fizice a acestuia prin readucerea sa în þarã ºi
internarea în unitãþi de tratament cu personal ºi
dotãri inferioare celor austriece.
Dupã revenirea în þarã, într-o formã amelioratã a stãrii de sãnãtate, poetul recidiveazã
obligându-i pe medici sã-l supunã la noi controale medicale. Astfel, în 1886, un pseudo-specialist, Iulian Bogdan, a pus un diagnostic foarte
mult discutat ºi disputat de posteritate: „alienaþie mintalã produsã de gome sifilitice pe creier ºi exacerbate de consumul de alcool”. Dr. Ion
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Nica, unul dintre specialiºtii care a contestat
justeþea unor astfel de diagnostice, considerate
aberante, pompoase, goale, bazate pe nicio probã concretã, preconizând, totodatã, grabnica închidere a poetului la bolniþa de la Mãnãstirea
Neamþului, afirma: „Evoluþia periodic alternantã a psihozei maniaco-depresive cu alternanþa
crizelor de manie ºi melancolie, dupã revenirea
la normal este acum tipicã ºi corespunzãtoare
stãrii mixte a lui Kraeplin”. Analizând atent
buletinul medical al lui Ion Nica, Ovidiu Vuia a
tras concluzia: „Personal susþin cã Eminescu,
neavând paralizie generalã progresivã (pgp), ci
o psihozã maniaco-depresivã fãrã substrat anatomic, nu a avut nici un motiv sã se depãrteze de
poezia sa. Îmbolnãvirea lui nu duce sub nici o
formã la o mare întunecime… din contrã, psihoza produce tulburãri afective, dar menþine nealteratã capacitatea creatoare a unui poet sau
cercetãtor ºtiinþific…”
Momentul grav este demarat atunci când,
internat fiind din nou la sanatoriul dr. ªuþu,
medicul sãu curant, un anume dr. Iszak, începe
un tratament eronat4, fãcându-i injecþii cu mercur, injecþii care, deºi preconizate sã-l vindece,
au dus în cele din urmã la moartea lui. Tratamentul era complet inadecvat ºi nu þinea cont
de cele confirmate de ultimul consult vienez.
Eminescu nu avea paralizie generalã, nici o altã
formã de sifilis cerebral, ci o psihozã maniaco-depresivã iar tratamentul cu mercur trebuia
evitat cu orice preþ. Desigur cã foarte multe
dintre afirmaþiile aberante proferate la adresa
poetului5 ºi preluate superficial de o serie de
exegeþi ºi istorici literari6 sunt dovedite ºi de
activitatea creatoare continuatã de Eminescu între 1883 - 1889, iar un exemplu, în general,
evitat de a fi menþionat de istoricii literari este
realizarea de cãtre poet a magistralei traduceri a
piesei Lais7, „un adevãrat monument al literaturii române, aºa cum îl apreciazã unii istorici
literari”.
La începutul anului 1889 poetul este internat din nou la institutul dr. ªuþu. Dr. ªuþu ºi
dr. Petrescu au redactat, la 23 martie 1889, un
raport medico-legal despre boala poetului în vederea stabilirii situaþiei sale mentale ºi a gradului de responsabilitate. Potrivit acestui document sunt consemnate doar „tulburãri psihice,
fiindcã, aºa cum a subliniat dr. Vines, nu au
existat alte simptome… bolnavul, la întrebãrile
puse, rãspunde cu o voce cântãtoare ºi monotonã, nu are fenomene dizartrice de vorbire, altãdatã repetã vorbele pronunþate de alþii ºi când
e singur exprimã monologuri fãrã sens, cel puþin

gratuitã ºi fãrã nici un fel de dovezi a lui Rudolf
ªuþu, fiul patronului sanatoriului, poetul ar fi
fost lovit de un alt bolnav cu o scândurã în cap.
Acelaºi individ susþine cã moartea ar fi survenit
imediat sau doar la câteva ore dupã producerea
traumatismului. Considerãm o astfel de afirmaþie nu întâmplãtoare, ci, ca parte integrantã a
unui plan diversionist, menit a ascunde atât modul, cât ºi cauzele sfârºitului Poetului nostru.
Dupã cum se ºtie, în data de 17 iunie
10
1889 , s-a efectuat autopsia care ar fi trebuit sã
clarifice acest subiect controversat. Autopsia
trebuia sã elimine inclusiv afirmaþiile fanteziste
potrivit cãrora moartea poetului s-ar fi produs
prin sincopã cardiacã, cu toate cã, la vârsta sa de
nici 40 de ani ºi cu un fizic asupra cãruia nu
planau semne de întrebare, o asemenea cauzã a
morþii este exclusã. Însuºi dr. ªuþu îi mai dãdea
poetului câþiva ani de viaþã, dovadã certã cã
niciuna din cauzele invocate nu rãmâne în picioare la o analizã mai atentã.
S-a remarcat cã, în timp ce se afla pe
catafalc, Eminescu purta un bandaj. Acest aspect a dat naºtere multor opinii controversate,
inclusiv invocãrii ideii unui grav traumatism cerebral. Enigma o soluþioneazã tot dr. Ovidiu
Vuia, care subliniazã: „în timpul autopsiei sigur
i-a fost dislocatã bolta cranianã pe care n-au
putut-o ulterior fixa dupã cum se procedeazã
astãzi neproblematic”. Acelaºi autor este de pãrere cã masca mortuarã ce i-ar fi fost luatã înainte de autopsie „nu poartã absolut nici o urmã de
traumatism grav cerebral”.
Desigur cã au fost invocate ºi alte motive,
inclusiv prezenþa unui erizipel al plãgii pe jumãtatea feþei drepte ºi de acolo pânã la abdomen, încercând sã se sugereze cã acesta ar fi fost
rezultatul bolii de sifilis de care ar fi suferit
poetul. În realitate, aºa cum au arãtat specialiºtii,
avem de-a face cu o simplã erupþie medicamentoasã. Pornind ºi de la precizãrile cuprinse
în necrologul apãrut în revista Familia, în iunie
1889, care descrie faptul cã pe faþa poetului mort
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pentru ei, atenþia este absentã (nu se poate concentra), dã rãspunsuri maºinale, automate…”
La 13 aprilie 1889 s-a constituit o comisie
de curatelã a poetului, bazatã pe buletinul de diagnostic fals dat de cei doi medici amintiþi, deoarece poetul putea oricând sã revinã la normal,
fiindcã suferea de o psihozã cu remisiuni spontane, chiar ºi în perioada când nu beneficia de
nici un fel de tratament. Dr. Vines, pe care l-am
mai citat, urmãrind îndeaproape evoluþia pacientului sãu, va constata cã: „mai târziu apare o
uºoarã incoordonare a membrelor superioare ºi
tremurãturi ale degetelor, ale buzelor ºi limbii”.
În perioada în care se afla internat la Institutul
ªuþu de pe str. Plantelor din Bucureºti se revine
la tratamentul cu injecþii de mercur, deºi încã din
1887, la Botoºani, poetul mai beneficiase de
astfel de cure. În buletinul medical întocmit de
dr. Tomescu8 sunt amintite semnele intoxicaþiei
mercuriale, fiind reþinute ºi efectele unui astfel
de tratament medical, care se poate datora fie
lipsei de profesionalism, fie unor dispoziþii clare
din partea unor cercuri ostile poetului ºi care
vizau eliminarea lui fizicã. În pofida semnelor
de intoxicaþie mercurialã, vizibile încã din martie 1889, tratamentul a fost continuat, iar pe la
începutul lunii mai fenomenul s-a agravat progresiv, pânã la moarte. Este surprinzãtor faptul
cã numeroºi medici care au urmãrit evoluþia
bolnavului nu numai cã nu au diagnosticat fenomenul de intoxicaþie, dar nici nu au dispus
încetarea tratamentului cu mercur ºi alegerea
unei medicaþii care sã previnã sfârºitul poetului.
La data de 12 iunie 1889, Mihai Eminescu
a întreþinut un dialog cu judecãtorul Baran, dialog
care scoate în evidenþã caracterul delirant al acestuia, deosebit de fuga de idei maniacalã, incoerentã, care nu avea caracter propriu-zis de delir.
În pofida constatãrilor ce ar fi trebuit sã-i
fi îngrijorat pe medicii curanþi, dr. ªuþu dispune
medicului Vineºi sã continue tratamentul cu injecþii mercuriale. Dupã cum se ºtie, potrivit declaraþiilor dr. Vineºi, cu aproximativ 23 de zile
înainte de moartea poetului, acesta a fost lovit de
un alt bolnav, P. Poenaru, cu o piatrã în cap.
Lovitura ºi rana artificialã produsã nu prezentau
o importanþã deosebitã. Cu toate acestea, în mod
cu totul interesat, atât oficialii sanatoriului ªuþu,
cât ºi autoritãþile vor da vina pe atacul ºi lovitura
lui P. Poenaru, considerând cã acesta ar fi constituit cauza realã a morþii. Versiunea a fost ulterior preluatã de o serie de intelectuali distinºi9,
precum ºi de exegeþi ºi istorici literari cãrora, se
pare, le erau necunoscute la data la care îºi
formulau opiniile.
Reamintim totodatã ºi afirmaþia, absolut

43

FAMILIA ROMÂNÃ

SEPTEMBRIE 2010

FAMILIA ROMÂNÃ

EMINESCU - 160

44
se vedeau urmele unor zgârieturi, dr. Vuia atrage atenþia cã avem de-a face cu eriteme alergice datorate mercurului injectat pânã în ultimele zile ale vieþii sale. Dr. Vuia avanseazã
ideea cã o astfel de injecþie letalã i s-ar fi fãcut
poetului cu puþin înainte de moarte, când el se
plângea de dureri în tot corpul ºi de palpitaþii. În
buletinul medical, rezultat dupã efectuarea
autopsiei, sunt fãcute precizãri cât se poate de
clare privind starea diferitelor organe, dar care
ne permit astãzi sã tragem concluzia cã este cu
totul exclusã ideea endocarditei. Acelaºi document subliniazã, însã, ºi o serie de neajunsuri
privind competenþele profesionale ale medicilor, inclusiv a dr. Tomescu, care pare a fi adevãratul autor al buletinului medical nesemnat,
pãstrat la Academia Românã. Sunt fãcute precizãri ºi în legãturã cu creierul poetului, în greutate realã de 1490gr11 ºi care aratã cã în configuraþia normalã a circumvoluþiunilor cerebrale,
inclusiv a celor frontale, nu se gãsesc aderenþe
meningeale ºi cã poetul a avut un creier normal,
lipsind cu desãvârºire simptomul patognomonic, obligatoriu în cazul unei paralizii generale
progresive, dupã o evoluþie de aproape 6 ani; e
vorba de atrofia marcatã, cu retracþie frontalã,
îndeosebi, a creierului.
Dacã aceastã autopsie ar fi fost fãcutã de
prof. Victor Babeº, care era singura somitate
recunoscutã în Bucureºti în acest domeniu, am fi
avut astãzi descrise cu exactitate concluzii competente, ce ar fi eliminat definitiv orice speculaþii legate de cauzele morþii lui Eminescu.
Rãmâne încã, pânã la aceastã datã, neelucidatã ºi uºurinþa cu care s-a urmãrit ºtergerea
urmelor prin distrugerea creierului poetului.
Sunt foarte multe aspecte legate de aceastã situaþie, dar ºi de afirmaþiile fãcute în 1914 de
marele savant G. Marinescu, care modificã diagnosticul iniþial, fãrã, însã, sã clarifice, în afara
oricãrui dubiu, acest aspect important. Scrisoarea expediatã de el Academiei Române, la 29
iunie 1914, este departe de a elimina o serie de
suspiciuni legate de cauza morþii poetului nostru
naþional.
Problema atât de spinoasã a cauzelor morþii
poetului pare a se fi dorit, încã din perioada în care
ea s-a produs, sã rãmânã în sfera incertitudinilor.
Abordând recent, într-o conferinþã publicã
aceastã problemã, o persoanã, care s-a declarat
descendentã a lui Ioan Paul, profesorul de esteticã clujean care l-a cunoscut pe Eminescu în
timpul ºederii acestuia la Blaj, iar ulterior s-a
aflat în preajma acestuia în cercurile culturale de
la Iaºi, declara cã prof. Ioan Paul povestise în familia sa cã adevãrata cauzã a morþii poetului s-ar
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fi datorat prezenþei, într-o perioadã simultanã, la
Institutul ªuþu de pe strada Plantelor din Bucureºti, ºi a unui medic psihopat, cu care poetul
s-ar fi aflat într-o stare conflictualã permanentã.
Într-un moment de crizã acutã, fiind iritat continuu de poet, acest medic bolnav l-ar fi omorât
cu mâinile sale pe poet. Evenimentul ar fi avut
loc la scurtã vreme dupã lovirea poetului cu o
piatrã de cãtre P. Poenaru.
De asemenea, acelaºi interlocutor a susþinut cã Eminescu a fost în realitate bolnav de
sifilis, boalã de care s-ar fi contaminat în urma
contactelor sale sexuale cu Veronica Micle.
Despre aceasta, susþinea aceeaºi persoanã, se
ºtie cã, suferind de narcisism ºi având un soþ
mult mai în vârstã decât ea, ar fi întreþinut, în
mod curent relaþii sexuale cu numeroºi militari
din garnizoana de Iaºi de la care este posibil sã
se fi îmbolnãvit ea însãºi. De altfel, precizeazã
persoana în cauzã, asumându-ºi în mod indirect
vina pentru moartea poetului, Veronica Micle
s-a retras, imediat dupã producerea decesului, la
mãnãstire, unde s-a sinucis, considerându-se
singura vinovatã de toate cele întâmplate.
Persoana în cauzã susþine cã în cercurile
intelectuale de la Bucureºti ºi Iaºi, pe care le
frecventa în mod curent prof. Ioan Paul, o astfel
de interpretare era general acceptatã, fapt care,
în opinia ei, ar explica de ce nu s-a întreprins
nimic pentru elucidarea, dincolo de orice dubiu,
a cauzei morþii poetului.
În opinia noastrã, existã o strânsã legãturã
între caracterul profund naþional ºi patriotic al
textelor jurnalistice semnate de Eminescu în
presa vremii, dar ºi implicarea sa în susþinerea
activitãþii unor organizaþii având ca obiectiv
lupta naþionalã ºi moartea lui la o vârstã când se
afla în deplinãtatea forþelor fizice ºi intelectuale.
Eminescu a reuºit, se pare, sã afecteze foarte
grav interesele obscure ale unor cercuri politice
ºi francmasonice din þarã ºi de peste hotare. Nu
întâmplãtor, cred eu, necazurile lui Eminescu
încep din acelaºi fatidic an 1883, când francmasonul P.P.: Carp solicita unui alt francmason,
dar ºi demnitar român, respectiv lui Titu Maiorescu: „Mai potoliþi-l pe Eminescu”. Nu întâmplãtor acelaºi Titu Maiorescu acþioneazã pentru
ºtergerea oricãror urme care ar fi permis posteritãþii sã afle adevãrul, înstrãinând o mare parte
din documentele ºi manuscrisele rãmase de la
poet12. Am certitudinea cã toate aceste documente au fost distruse „de facto”, iar orice tentative de descoperire a lor pãrându-mi-se un gest
absolut gratuit, fãrã vreo ºansã de reuºitã.
Eminescu trebuia sã moarã pentru ca, în
primul rând, cercurile politice bucureºtene, dar

1

hopat, fie el P. Poenaru, fie acel doctor, anonim,
aºa cum se sugereazã în încercarea ascunderii
adevãrului. Este foarte relevant faptul cã la ducerea la îndeplinire a acestei acþiuni criminale
sunt implicate mai multe persoane, în afarã de
Titu Maiorescu, legate de interesele cercurilor
francmasonice ale epocii, inclusiv o serie de
„specialiºti” din domeniul medical, care i-au
aplicat sistematic, dar în mod conºtient, injecþii
cu mercur, în pofida manifestãrilor concrete ale
afecþiunii poetului, care ar fi impus un cu totul
alt tip de tratament medical.

Manifestãrile organizate de Societatea Carpaþii îngrijorau în mod deosebit reprezentanþa diplomaticã a
Austro-Ungariei în România. Societatea Carpaþii era un adevãrat partid secret de rezervã, cu zeci de mii de
membri, care milita pe faþã pentru ruperea Ardealului de Imperiul Austro-Ungar ºi alipirea la Þarã, dar
executa ºi acþiuni conspirative
Într-o notã informativã secretã din 7 iunie 1882, redactatã de ministrul plenipotenþiar al Austro-Ungariei la
Bucureºti, Ernst von Mayr, cãtre ministrul Casei imperiale ºi ministrul de externe din Viena, se raporta:
„Societatea Carpaþilor a þinut la 4 iunie o ºedinþã publicã, cãreia i-a precedat o consfãtuire secretã. Despre
aceasta am primit din sursã sigurã (ceea ce înseamnã nota unui agent înfiltrat în organizaþie - n.n.)
urmãtoarele informaþii: subiectul consfãtuirii a fost situaþia politicã. S-a convenit acolo sã se continue lupta
împotriva Monarhiei austro-ungare, dar nu în sensul de a admite existenþa unei „Românii iredente”.
Membrilor li s-a recomandat cea mai mare precauþie”.
Eminescu, redactorul principal al ziarului Timpul, a fãcut propunerea de a se încredinþa studenþilor
transilvãneni de naþionalitate românã, care pentru instruirea lor frecventeazã instituþiile de învãþãmânt de aici,
sarcina pe timpul vacanþei lor în patrie, sã contribuie la formarea opiniei publice în favoarea unei Dacii Mari.
Sãcãreanu, redactorul adjunct de la Româna liberã a dat citire mai multor scrisori din Transilvania adresate
lui, potrivit cãrora „românii de acolo aºteaptã cu braþele deschise pe fraþii lor”. (Arhivele St. Buc., Colecþia
xerografii Austria, pach. CCXXVI/1, f.189-192, Haus – Hof - und Staatsarchiv Wien, Informationsburo,
I.B.-Akten, K.159) Un alt un raport confidenþial cãtre Kalnoky, ministrul de externe al Austro-Ungariei,
informa despre o altã adunare a Societãþii Carpaþii, din care rezultã cã un anume Lachman, redactor la ziarul
Bukarester Tageblatt ºi foarte activ spion austriac, avea ca sarcinã urmãrirea pas cu pas mai ales a lui
Eminescu. În contextul notei informative se mai numeºte un agent din vecinãtatea imediatã a lui Eminescu,
care ar fi putut fi chiar vicepreºedintele Societãþii Carpaþii, despre care se scrie negru pe alb cã este nici mai
mult nici mai puþin decât … spion austriac. (Numele acestuia reapare ulterior în procesul verbal adresat de
comisarul Niculescu cu ocazia arestãrii lui Eminescu: „informat de d.d. G.Ocãºanu ºi V.Siderescu cã amicul
lor dl Mihai Eminescu, redactorul ziarului Timpul, ar fi atins de alienaþie mintalã”.)
Eminescu avea o staturã publicã impresionantã ºi era perceput drept un cap al conservatorismului dar ºi al
luptei pentru unitate naþionalã coordonate ulterior printr-o întreagã reþea de societãþi studenþeºti din oraºe
centre universitare din cuprinsul monarhiei Austro-Ungare. S-a creat un fel de network care avea ca obiectiv
direct lupta pentru unitatea politicã a românilor. Pe lângã Societatea Carpaþii, au mai apãrut la Budapesta
Societatea „Petru Maior”, la Viena România junã, la Cernãuþi Junimea, Dacia, Bucovina ºi Moldova, în
Transilvania Societatea „Astra” ºi în vechea Românie, Liga pentru unitatea culturalã a tuturor românilor în
vechea Românie, care avea filiale inculsiv la Paris. Toate aceste organizaþii se aflau în obiectivul serviciilor
secrete ale Austro-Ungariei, fiind intens înfiltrate ºi supravegheate. Colecþia arhivelor politice vieneze
cuprinde numeroase rapoarte similare cu notele informative care priveau activitatea lui Eminescu, considerat
un lider primejdios. Eminescu era urmãrit pas cu pas. Baronul von Mayr, ambasadorul Austro-Ungariei la
Bucureºti, îl însãrcinase pe F. Lauchman în acest sens: „Eminescu este în permanenþã urmãrit de F. Lachman,
agent austro-ungar care avea sub observaþie miºcarea („iridenta”) ardelenilor din Bucureºti ºi ale cãrui
rapoarte sunt astãzi cunoscute”. O notã informativã a baronului von Mayr denunþa articolul lui Eminescu din
Timpul, privitor la expansiunea catolicismului în România.
În 1883 Eminescu realizeazã un tablou al maghiarizãrii numelor româneºti în Transilvania ºi îl ridiculizeazã
pe rege, pe Carol I pentru lipsa sa de autoritate. Condamnã guvernul liberal pentru politica externã ºi internã,
denunþã cârdãºia conservatorilor cu liberalii ºi devine o povarã incomodã pentru toatã lumea. Tiradele ºi
intransigenþa sa deranjau toate taberele. Eventualitatea ca acesta sã devinã cândva parlamentar – ca mulþi alþi
ziariºti, ar fi fost nefastã pentru puterile externe din jurul României, deoarece ar fi putut genera un curent
politic ostil ºi neconvenabil intereselor acestora. Eminescu este informat ºi simte cã i se pregãteºte ceva.
Guvernul a desfiinþat Societatea Carpaþii chiar la cererea reprezentantului Austro-Ungariei în Bucureºti,
baronul Von Mayr, cel care se ocupa cu spionarea lui Eminescu. Odatã cu arestarea ºi internarea la balamuc a
lui Eminescu au fost organizate razii ºi percheziþii ale sediului societãþii, au fost devastate sediile unor
societãþi naþionale, au fost expulzate persoane aflate pe lista neagrã a Vienei ºi au fost intentate procese
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ºi monarhul strãin aflat în fruntea þãrii sã îºi
poatã duce la îndeplinire obligaþiile asumate faþã
de cercurile politice ºi diplomatice de la Viena ºi
Berlin, interese care, fiind vãdit contrare cauzei
naþionale, s-au bucurat de o intensã atenþie criticã din partea marelui nostru Poet Naþional.
Este foarte posibil ca în arhivele, din þarã
sau strãinãtate, ale unor loji francmasonice sã se
descopere în viitor ºi alte documente, care vor
confirma cã moartea, la 15 iunie 1889, a poetului Mihai Eminescu a fost un act premeditat ºi
nu efectul agresiunii iresponsabile a unui psi-
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ardelenilor. Exact în aceastã zi trebuia de fapt sã se semneze tratatul secret de alianþã dintre România ºi
Tripla Alianþã formatã din Austro-Ungaria, Germania ºi Italia. Tratatul însemna aservirea României
Austro-Ungariei în primul rând, ceea ce excludea revendicarea Ardealului. Bucureºtiul era dominat de
ardeleni, care ridicau vocea din ce în ce mai puternic pentru eliberarea Ardealului, pentru drepturile
românilor asupriþi de unguri. Eminescu era în centrul acestor manifestãri. Tratatul urma sã interzicã brusc
orice proteste pentru eliberarea Ardealului iar condiþia semnãrii tratatului era anihilarea revendicãrii
Ardealului de la Bucureºti. „Directiva de sus” s-a aplicat la diferite nivele. Declararea nebuniei lui Mihai
Eminescu este unul dintre ele. Aºa zisele „interese de stat” l-au nimicit pe tânãrul redactor – potenþialã mare
figurã politicã a României Mari, tocmai în anul când împlinea 33 de ani, vârsta jertfei lui Ioan Botezãtorul ºi
a lui Iisus. Tratatul a fost semnat pânã la urmã în septembrie 1883, ceea ce a mutat lupta ardelenilor în
Ardeal. (Cf. George Roncea, Adevãrul despre Eminescu la 120 de ani de la ucidere)
2

P.P. Carp, înalt fruntaº conservator, dar ºi important factor de decizie în cercurile francmasonice ale vremii,
devine ambasador al liberalilor la Viena ºi cere sã i se punã surdinã lui Eminescu.

3

Apud Dan Brudaºcu, Paradoxurile Francmasoneriei, Cluj-Napoca, Editura SEDAN, 2009, p. 104.

4

S-ar putea trage concluzia cã, în realitate, tratamentul dr. Iszak nu a fost deloc eronat, ci cã el a urmãrit, în
deplin consens cu preocupãrile unor cercuri ostile, grãbirea suprimãrii fizice a unui adversar extrem de
incomod aºa cum devenise Eminescu, prin activitatea sa de jurnalist patriot.

5

Acesta a fost þinta unei campanii sistematice de defãimare, în vederea compromiterii lui în viaþa publicã, spre
a face mai puþin credibile atacurile din articolele lui de presã. Adversarii lui, la comanda spionajului maghiar
ºi, probabil, a cercurilor francmasonice, au dorit cu orice preþ sã acrediteze ideea nebuniei lui Eminescu. De
aici ºi insistenþele, uneori chiar cu sprijinul unor medici, asupra bolii sale mentale, inclusiv prin exagerarea ºi
accentuarea gravitãþii acesteia.

6

Din pãcate, unele din aberaþiile proferate la adresa lui Mihai Eminescu au fost preluate, cu prea mare
uºurinþã, chiar ºi de un istoric literar ca G. Cãlinescu.

7

Poetul a fãcut traducerea nu dupã originalul francez, ci dupã o versiune germanã. S-a remarcat, însã,
cvasi-unanim, cã el a fãcut o traducere fidelã, traducând cuvânt de cuvânt, fãrã, însã, a sacrifica în vreun fel
componenta esteticã a lucrãrii. Exactitatea traducerii ºi nivelul estetic al acesteia vin însã sã infirme acuzaþiile
proferate în legãturã cu starea mentalã a poetului.

8

Dr. Tomescu este un exemplu clar de lipsã de profesionalism. El era medic pediatru, ca pregãtire, ºi nu avea
nici cunoºtinþele nici experienþa necesare în funcþia pe care o ocupa.

9

Este amintit, în acest sens, ºi Mircea Eliade, între alþii.

10

Dupã alþi istorici literari, autopsia ar fi fost efectuatã imediat dupã constatarea morþii poetului, respectiv în
data de 16 iunie 1889.

11

G. Cãlinescu a susþinut cã greutatea acestuia ar fi fost de doar 1400 gr.

12

În manuscrisele din acei ani, cele care au scãpat nedistruse de Maiorescu, sunt însemnãri derutante, care aratã
nivelul la care era hotãrât sã acþioneze Eminescu ca lider al Societãþii Carpaþii. Planurile lui Eminescu vizau
contracararea consecinþelor unei alianþe a Casei Regale din România cu lumea germanã, proiecte cu adevãrat
„subversive”, mergând pânã la o rãsturnare a lui Carol I. Este uºor de înþeles cã acþiunile sale au fost dejucate
prin metodologia tipicã „mãsurilor active” specifice serviciilor secrete de acum dar ºi de atunci. (cf. G.
Roncea)
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Mari duhovnici români contemporani
aflaþi dincolo de graniþele þãrii
Drd. Stelian GOMBOª

Pãrintele Arhimandrit Roman Braga
din SUA
Pãrintele Arhimandrit Roman Braga
este un cãlugãr ortodox român, deosebit
de oricare alt monah,
pentru simplul fapt cã
n-a trãit viaþa cãlugãreascã într-un schit
sau mãnãstire ºi nici
nu a cunoscut altã chilie decât celula închisorilor comuniste, dar
mai ales „cãmara cea de sus a inimii”!... Iar dacã
monahismul înseamnã trãirea în Hristos, Pãrintele Roman a trãit-o din plin pe parcursul
întregii sale vieþi, datoritã smereniei, evlaviei ºi
iubirii de Dumnezeu care l-a stãpânit întotdeauna, calitãþi ºi virtuþi pe care le-a dobândit atât din
familie, cât mai ales de la cãlugãrii din Mãnãstirea Condriþa, din nordul Basarabiei, în vecinãtatea cãreia s-a nãscut, la 2 aprilie 1922 ºi a
crescut. Ulterior a fost vieþuitor al Mãnãstirii
Cãldãruºani, iar apoi elev seminarist la Mãnãstirea Cernica de lângã Bucureºti, unde a fost,
permanent, aproape de Sfântul Ierarh Calinic Ocrotitorul spiritual al mãnãstirii – care îi adãposteºte sfintele sale moaºte. Dupã desfiinþarea
acestei ºcoli, este transferat la Seminarul Central din Bucureºti, iar ultimul an îl va urma la
Seminarul Teologic din Chiºinãu. Întorcându-se
în Bucureºti, între 1943-1947 urmeazã atât
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Unul dintre pãrinþii noºtri duhovniceºti de mare anvergurã este Protosinghelul
Petroniu Tãnase, care
s-a nãscut în anul
1916, în comuna Fãrcaºa – Judeþul Neamþ.
A fost tuns în monahism ºi format în duhul cãlugãriei la Mãnãstirea Neamþ – ctitoria Domnitorului ªtefan Cel Mare ºi Sfânt din
anul 1497, unde a avut marea ºansã de a fi coleg
cu Sfântul Ioan Iacob Românul.
Trãsãtura de caracter esenþialã a pãrintelui
Petroniu este calitatea de a fi un iubitor ºi un
împlinitor al ordinii, tãcerii ºi smereniei. Pãrintele este licenþiat în teologie, dar a urmat ºi
studii de matematicã ºi filozofie. A fost membru
al grupãrii „Rugul Aprins” de la Mãnãstirea
Antim din Bucureºti – care a fost ultimul bastion
de rezistenþã al intelectualitãþii creºtine româneºti interbelice ºi care a fost distrus de cãtre
regimul comunist în 1958!... Dorul de desãvârºire l-a determinat ºi i-a îndrumat paºii spre
Sfântul Munte Athos, unde se nevoieºte din anul
1976, fãcând parte din a doua generaþie de monahi trimisã de cãtre Patriarhia Românã cu scopul de a revigora viaþa monahalã din Schitul
Românesc Prodromu!... Apreciat ºi iubit, deopotrivã, atât în Grecia cât ºi în România, Pãrintele Petroniu conduce ºi astãzi schitul nostru
românesc ºi athonit cu o luciditate, dragoste ºi
abnegaþie deosebite.

FAMILIA ROMÂNÃ

Pãrintele Petroniu Tãnase
– Schitul Românesc Prodromu
din Sfântul Munte Athos

ªi dacã vei ajunge prin acele locuri, aºa
cum o fac în fiecare an foarte mulþi români ºi te
va întâmpina un bãtrân înalt, puþin adus acum,
slãbit de ascezã, dar foarte binevoitor, sã ºtii cã
acela este Pãrintele nostru Petroniu.
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cursurile Facultãþii de Litere ºi Filozofie, cât ºi
cele ale Institutului Teologic.
În 1948 este arestat pe motivul cã ar fi
ajutat un legionar. Trimis la Piteºti, trece prin
toatã teroarea „reeducãrii”, dar în întunericul celulei aflã lumina vorbirii ºi împãcãrii cu Dumnezeu. De la Piteºti este trimis în lagãrele de la
Canal. Acolo îl întâlneºte pe cãlugãrul Evghenie
Hulea – o figurã de pateric, conform mãrturiei
Pãrintelui Roman, care l-a determinat spre a
intra, definitiv, în monahism. Este eliberat în
anul 1954, dar i s-a impus domiciliu forþat în
Bucureºti ºi, totuºi, în aceste condiþii, merge pe
ascuns la Iaºi, unde Mitropolitul Sebastian Rusan al Moldovei îl cãlugãreºte ºi îl hirotoneºte
diacon, aici – la Catedrala Mitropolitanã – fãcând bunã misiune, mai ales cu tinerii.
În 1959 este arestat din nou, anchetat timp
de un an de zile, cãutându-i-se învinuiri închipuite, pentru ca pânã la urmã sã fie încadrat în
lotul grupului „Rugul aprins” de la Mãnãstirea
Antim – unde a fost coleg, în anii studenþiei, cu
Pãrinþii Sofian Boghiu, Petroniu Tãnase ºi cu
Mitropolitul Antonie Plãmãdealã al Ardealului.
Au urmat închisoarea Jilava, colonia de muncã
Balta Brãilei, lagãrele din Delta Dunãrii, cu referinþe grele, dar în acelaºi timp cu o companie
de elitã: Pãrinþii Benedict Ghiuº, Grigorie Bãbuº, Sofian Boghiu, Dosoftei Moraru, Tit Moldovan, Felix Dubneac, vestitul profesor Tudor
Popescu, omul de culturã Petre Pandrea ºi alþii.
Condamnat la 18 ani temniþã grea, lucreazã pânã
în 1964, când este eliberat cu prilejul graþierii
generale a deþinuþilor politici.
De acum înainte începe lungul pelerinaj al
ierodiaconului Roman Braga prin toatã þara, cunoscut fiind de toþi, dar ºi izgonit fiind de cãtre
toþi, din cauza faptului cã „avea tinicheaua de
coadã!”... De aici nu urmeazã, totuºi, faptul cã
toþi „inspectorii” de la Culte erau cãlãi. Aºa se
face cã, în 1964, Dumnezeu îl scoate în cale pe
unul din cei „buni”, care-i dã Episcopului Oradiei – Valerian Zaharia – aprobarea pentru a-l
hirotoni în treapta de preot.
La 1 Ianuarie 1985 este instalat ca preot la
Negreºti-Oaº, unde a început o intensã activitate
pastoral-misionarã ºi cateheticã, duminica la
vecernie, cu copiii ºi tineretul, aºa încât oºenii îl
înconjurau cu dragoste, ba chiar ºi securiºtii nu
îndrãzneau sã intervinã pe faþã, de teama credincioºilor. Apoi l-au mutat silit, într-o noapte,
în localitatea Sârbi – Bihor, iar ulterior a fost
chemat la Patriarhie ºi trimis ca misionar în
Brazilia. În 1972, episcopul românilor din
S.U.A. - Valerian Trifa - îl cheamã la Vatra,
unde îºi desfãºoarã activitatea pânã astãzi ca
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stareþ ºi duhovnic al Mãnãstirii „Înãlþarea
Domnului”.
Cu toate acestea, nu a fost scos în evidenþã
decât primul strat al vieþii Pãrintelui Roman.
Miezul (ei) duhovnicesc trebuie cãutat în anii
formãrii sale spirituale la mãnãstirea copilãriei
sale din Condriþa Basarabiei, apoi în anii formãrii sale intelectuale, la seminariile ºi la cele
douã prestigioase ºcoli superioare bucureºtene,
în anii studenþiei sale petrecuþi, alãturi de elita
intelectualitãþii creºtine româneºti care fãcea
parte din gruparea „Rugului aprins” dar, mai cu
seamã, în perioada modelãrii ºi desãvârºirii sale
duhovniceºti de cãtre mentorul sãu spiritual –
cãlugãrul Evghenie de la Canal.
Orice cinste omeneascã i s-ar acorda pãrintelui pentru duhovnicia sfinþiei sale, sunã ciudat deoarece viaþa sa jertfitã, în întregime, lui
Dumnezeu nu o poate cinsti decât binecuvântarea Celui Cãruia i s-a jertfit! Este vrednicã de
laudã aceastã viaþã ºi activitate! Datoritã acestor
oameni spiritualitatea creºtinã a rezistat. Noi cei
de astãzi, luaþi cu problemele ºi greutãþile cu
care ne confruntãm, nu realizãm suficient ºi bine
cât de importantã a fost mãrturisirea ce au fãcut-o ei pentru Hristos.

Pãrintele Arhimandrit Felix Dubneac
din SUA
Cel de-al treilea
pãrinte pe care dorim
sã-l prezentãm în rândurile ce urmeazã s-a
nãscut la 29 iulie, lângã Soroca, la Voloavele, ca fiu al lui David ºi al ªtefaniei. La
vremea cuvenitã s-a
cãlugãrit, ajungând o
perioadã ºi la Mãnãstirea Rohia din Judeþul Maramureº – Þara Lãpuºului, pe vremea stareþului Gherontie Guþu. A plecat apoi la Bucureºti, urmând Seminarul Central de la Mãnãstirea Cernica ºi apoi Facultatea de Teologie
din capitalã. Prin 1958 era slujitor la Mãnãstirea
Plumbuita, fiind în strânse legãturi cu miºcarea
spiritualã „Rugul Aprins”.
Calvarul începe la 14 Iunie 1958, când
este arestat cu mandatul 12/D pentru „infracþiunea de uneltire contra ordinei sociale”. Ancheta, ca ºi a celorlalþi membri de la „Rugul
aprins”, a fost lungã ºi grea. Anchetatorii fãceau
presiuni sã recunoascã faptul cã a fost legionar

mitropolitul pensionar Tit Simedrea ºi scriitorul
Paul Sterian, pe lângã cei obiºnuiþi, iar la aceastã
întâlnire monahul Sandu Tudor a citit Acatistul
„Rugului Aprins”.
Pãrintele Felix a mai fost acuzat ºi de
faptul cã asculta posturi de radio „duºmãnoase”
regimului de democraþie popularã din R.P.R.,
urmând ca pentru toate acestea Tribunalul Militar al Regiunii a II-a Militare, prin Sentinþa nr.
125 din 8 Noiembrie 1958, sã îl condamne pe
„Felix Dubneac la 16 (ºaisprezece) ani muncã
silnicã ºi 10 (zece) ani degradare civilã”. Prin
graþierea generalã din 1964 devine liber, ca mulþi alþii, ºi Pãrintele Felix Dubneac. Ajunge apoi
în S.U.A., unde îºi desfãºoarã cu multã râvnã
misiunea de duhovnic ºi cea de pictor bisericesc
la Mãnãstirea „Sfântul Apostol Andrei” din Detroit.
***
Mi se pare cã pentru generaþiile tinere,
care nu au trãit ororile comunismului, aceste
mãrturii nu spun mare lucru. Noi suntem convinºi cã, dacã mai avem astãzi o spiritualitate
serioasã, o avem datoritã acestor bãtrâni duhovnici cuminþi ºi minunaþi.
Parcurgând viaþa ºi biografia acestor pãrinþi constat, cu uimire ºi admiraþie, tãria lor de
caracter ºi verticalitatea cu care au fost înzestraþi
aceºti contemporani ai noºtri în faþa cãrora noi
nu suntem altceva decât niºte oameni supuºi
vremurilor acestui veac.

Locul duhovnicesc al românilor
din Sfântul Munte Athos - Schitul Prodromu
Drd. Stelian GOMBOª

N

evrednic fiind, m-a învrednicit
Dumnezeu de am ajuns - pentru a
ºaptea oarã - în Sfântul Munte, în
prima sãptãmânã a sfântului ºi marelui post unde, pe lângã celelalte mãnãstiri am vizitat, bineînþeles, ºi Schitul Românesc Prodromu. Citim în
Istoria Mãnãstirilor Athonite, alcãtuitã din 10
tomuri de Irinarh Schimonahul (1845-1920) ºi
pãstratã cu evlavie printre cele 200 de manuscrise ºi 5000 de volume tipãrite din biblioteca
Schitului Românesc Prodromu, aceastã minunatã istorisire: „Pe la anul 1337, cuviosul Marcu,
ucenicul Sfântului Grigorie Sinaitul - care-ºi
avea locuinþa (chilia) deasupra mãnãstirii Marea

Lavrã - pe dealul ce se numeºte Palama, cã într-o
noapte, ieºind din chilie ºi stând la rugãciune, a
vãzut în partea dinspre rãsãrit - la locul ce se
numeºte Vigla, o doamnã ºezând pe un tron
precum cele împãrãteºti, înconjuratã fiind de
îngeri ºi de sfinþi care tãmâiau împrejur, cântând
ºi închinându-se împãrãtesei a toate - adicã Maicii Domnului - Ocrotitoarea Sfântului Munte. ªi
întrebând cuviosul Marcu pe Sfântul Grigorie stareþul sãu, ce va fi însemnând oare aceasta, i
s-a tâlcuit cã Maica Domnului doreºte ca «în
timpurile mai de pe urmã» sã se ridice în acele
pãrþi un locaº dumnezeiesc spre slava Sfinþiei
Sale”. Este tocmai locul pe care avea sã se ridice
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activ. Or, Pãrintele Felix, ca seminarist, a fost
cuprins de euforia ce-i înflãcãra pe adolescenþii
care cântau cântece legionare, dar n-a fost un
legionar în sensul propriu-zis al cuvântului. Mai
doreau, apoi, sã-l determine sã recunoascã cã a
fost prieten cu o seamã de oameni deosebiþi,
legionari sau nu, cu care avea aceleaºi idealuri
frumoase, aºa încât cercul cunoscuþilor sãi cuprinde nume de rezonanþã ca pãrinþii Roman
Braga, Adrian Fãgeþeanu, Sandu Tudor, domnul
Grigore Zamfiroiu ºi alþii. Ceea ce-i neliniºtea
cel mai rãu pe anchetatori era faptul cã la adunãrile duhovniceºti clandestine ale „Rugului
aprins” de la Mãnãstirea Antim veneau ºi foarte
mulþi tineri, lãudabil fiind faptul cã pãrinþii duhovniceºti se interesau de ei, în pofida tuturor
interdicþiilor sistemului.
Ce se discuta la aceste întruniri clandestine ne spune tot Pãrintele Felix: „Când eu am
luat parte, am constatat cã grupul de studenþi ºi
celelalte persoane erau pregãtite din punct de
vedere religios – spiritual. Acestora li se fãcea
de cãtre Sandu Tudor, Sofian Boghiu, Benedict
Ghiuº ºi Dumitru Stãniloae, o întreagã iniþiere,
cãci ei luau cuvântul ºi le citea celor prezenþi o
serie de fragmente din Sfânta Sripturã, Pateric,
Filocalie ºi Viaþa Lui Iisus. De asemenea, li se
recomanda o serie de materiale, din acestea enunþate, pe care sã le citeascã ei”. Aºa, de pildã,
a stârnit o mare furie din partea torþionarilor,
întrunirea din ianuarie 1958 – la care a participat

49

FAMILIA ROMÂNÃ

SEPTEMBRIE 2010

FAMILIA ROMÂNÃ

SPIRITUALITATE

50

SEPTEMBRIE 2010

mai târziu Schitul Românesc Prodromu, în a
cãrui parte de apus, lângã clopotniþa de 23 de
metri, se afla un paraclis închinat adormirii Maicii Domnului, care vegheazã, aºadar, intrarea
principalã în oaza spiritualitãþii româneºti.
Nu m-am înºelat, nici de aceastã datã,
cand am constatat cã cei mai mulþi monahi, în
Sfântul Munte, dupã greci sunt românii - ostenitori la schiturile româneºti Prodromu, Lacu,
Chiliile Sfântul Gheorghe - Colciu, Sfântul Ipatie, Sfântul Gheorghe - Kapsala ºi altele... Dar,
nu în ultimul rând, ºi muncitorii cei mai mulþi
din Aghios Oros (în greceºte - Sfântul Munte)
sunt tot românii - care se aflã în cãutarea unui
venit mai bun decât cel de acasã... De asemenea,
am avut ºi avem duhovnici vestiþi, aici, pe
Pãrintele Petroniu Tãnase - actualul stareþ al
schitului Prodromu - cel care a revigorat acest
sfant lãcaº de închinãciune - din toate punctele
de vedere, în ultimii treizeci ºi cinci de ani...
Apoi pe Pãrintele Iulian - tot de la Prodromu ºi
nu în ultimul rând pe Pãrintele Dionisie de la
Schitul Sfântul Gheorghe – Colciu, trecut între
timp, la cele veºnice.
ªi totuºi, dacã nu un paradox, este în orice
caz o curiozitate faptul cã tocmai românii - ale
cãror generoase danii cãtre Sfântul Munte sunt
atestate de mii de documente, începând de la
primii Basarabi ºi urmând pânã la ultimii voievozi din sec. al XIX-lea - nu au avut aici nici
un lãcaº propriu pânã în urmã cu un veac ºi
jumãtate ºi nici acesta nu este ridicat la rang de
mãnãstire ci este doar un schit !... Din cele 20 de
mãnãstiri athonite, 17 sunt greceºti, una ruseascã - Sfântul Pantelimon, alta sârbeascã - Hilandar ºi alta bulgãreascã - Zograful.
Nu de nevrednicie poate fi vorba, cãci
românii, dincolo de daniile fãcute de-a lungul

timpului tuturor celor 20 de mãnãstiri (pe unele
chiar rezidindu-le în întregime) au fost ºi sunt o
prezenþã exemplarã în „Grãdina Maicii Domnului”. Este atestat încã din sec. al XIX-lea ca
vlahii ajungeau cu turmele lor pânã pe coastele
Athosului, iar Mãnãstirea Cutlumuº - rectitoritã
de voievodul Nicolae Alexandru Basarab cãtre
anul 1360 ºi numãrând foarte mulþi monahi de
origine românã, a fost supranumitã multã vreme
Marea Lavrã a Þãrii Româneºti. Trebuie sã fie
vorba - dupã cum spune ºi scriitorul Rãzvan
Codrescu - sau de vitregia istoriei (care i-a împiedicat pe români sã se uneascã într-un singur
stat puternic ºi într-o singurã bisericã autonomã), sau de o anume mãsurã (discreþie) a manifestãrilor noastre în lume (care, de pildã, pe plan
religios, ne-a fãcut sã nu avem în calendar, pânã
în sec. XX, sfinþi canonizaþi de noi înºine, deºi
toatã istoria noastrã este presãratã cu mari trãitori ºi martiri ai dreptei credinþe).
O lãmurire edificatoare, în acest sens, este
ºi aceea a Pãrintelui Petroniu Tãnase - cu care
am stat de vorbã, care a spus cã sihaºtrii din
Carpaþi veneau la Athos, fiindcã gãseau aici
condiþii de viaþã sihãstreascã, de viaþã pustniceascã, mai bunã, mai deplinã. De aceea nu ºi-au
întemeiat o mãnãstire a lor, ci, când s-a întâmplat sã se stabileascã în mãnãstiri de obºte (în
chinovii) au trãit împreunã cu ceilalþi fraþi: - La
Cutlumuº, la Zograful, la Filoteu, la Karakalu
etc. Dar, în general, au trãit viaþa sihãstreascã, în
chilii rãspândite pe tot cuprinsul Athosului dovadã faptul cã pânã astãzi existã astfel de
chilii. Abia în sec. al XIX-lea, când apar statele
naþionale, s-au gândit ºi monahii români aghioriþi sã aibã un lãcaº al lor ºi, astfel, au întemeiat
Schitul Prodromul. Este de altfel grãitor, pentru
vocaþia sihãstreascã româneascã a înduhovniciþilor români, faptul cã primii trei
stareþi de la Prodromu - Nifon,
Damian ºi Ghedeon - s-au retras din
stãreþie ºi ºi-au încheiat zilele ca sihaºtri, în peºteri sau chilii din apropiere, iar cel dintâi a refuzat cinstea
de arhimandrit, rãmânând pânã la
capãt simplu ieroschimonah ºi lãsând un testament în care cheamã
cu precãdere la nevoinþã, pocãinþã
ºi smerenie ºi, din care, iatã spicuim
ºi noi câteva îndemnuri: „Fraþilor,
aveþi grijã de sufletele voastre, ºtiind cã aicea este vremea nevoinþelor, iar dincolo a plãþilor ºi cununilor, ºi cã dupã trecerea acestei
vieþi nu mai foloseºte la nimic po\Schitul Prodromu
cãinþa. Sã aveþi dragoste între voi,

nostru - au primit-o în anul 1820. Din pãcate,
însã, proiectul nu s-a putut îndeplini atunci, ci
numai câteva decenii mai târziu, când iniþiativa
a fost reluatã de moldovenii Nifon ºi Nectarie,
cãrora Marea Lavrã le-a reînnoit aprobarea în
anul 1851 ºi care, în anul 1856 au dobândit ºi
binecuvântarea Patriarhiei Ecumenice de la
Constantinopol (sub autoritatea cãruia se aflã, ºi
astãzi, Sfântul Munte), respectiv a Patriarhului
Chiril. Domnitorul Moldovei Grigorie Ghica a
sprijinit începerea lucrãrilor cu 3000 de galbeni
ºi a dat încuviinþare sã se strângã ajutoare de la
poporul cel binecredincios.
Aºa a luat fiinþã schitul care astãzi este
restaurat în întregime - graþie Pãrintelui Petroniu Tãnase, stareþ de peste 35 de ani ºi a iconomului, Pãrintele Ierodiacon Iustinian Stoica
(care a fost, în vara anului 1999, la Oradea - la
invitaþia ASCOR - Filiala Oradea ºi a vorbit
despre Sfântul Munte Athos ºi despre Schitul
Prodromu, în special). Prin intermediul pãrintelui ierodiacon schitul a fost ajutat foarte mult
de cãtre orãdeni, în special de cãtre domnul rector Teodor Maghiar, care a vizitat, de mai multe
ori, Sfântul Munte ºi Schitul care este pomenit,
aici, cu mult respect ºi cu multa recunoºtinþã.
Aºezãmântul, cu cele trei paraclise (al Adormirii Maicii Domnului, al Bunei Vestiri ºi al
Sfântului Ioan Botezãtorul), cu cele cinci icoane
fãcãtoare de minuni, dintre care cea mai vestitã
este Maica Domnului Prodromiþa, „cea nefãcutã de mânã omeneascã”, cu numeroasele lui
sfinte moaºte, cu impunãtoarea clopotniþã, cu
stãreþia, cu impunãtoarea bibliotecã, cu atelierele, cu sinodiconul (sala de reuniuni), cu arhondaricul (casa de oaspeþi), cu bolniþa (spitalul), cu
chiliile, cu marea cisternã subteranã, cu trapeza
(sala de mese), cu anexele gospodãreºti ºi cu
celelalte acareturi, alcãtuiesc, aºadar, o lume în
sine, dupã o sfântã rânduialã athonitã, mãrturisind exemplar Prezenþa monahismului ºi spiritualitãþii româneºti în Centrul Ortodoxiei, dupã
cum spunea Prea Cuviosul Pãrinte Stareþ Petroniu Tãnase.
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sã fiþi smeriþi, buni, ascultãtori ºi lesne iertãtori
unii altora. Siliþi-vã din toate puterile sã pãziþi
pacea dintre voi, iar deasupra patimilor ºi gândurilor celor spurcate sã ne întrarmãm cu postul,
cu privegherea, ºi, mai mult decât toate, cu aducerea aminte de moarte, gãtindu-ne în tot ceasul
de ieºirea din viaþã aceasta ºi spre întâmpinarea
Domnului Iisus Hristos...”
Dinaintea altarului bisericii mari - ridicatã
între anii 1857 ºi 1866 cu Hramul Botezul Domnului, arde neîntrerupt o candelã care aduce aminte ca acolo odihnesc oseminþele acestui cuvios stareþ Nifon - care a trecut la cele veºnice în
anul 1899 ºi care este, cum am mai spus, întemeietorul ºi cel dintâi stareþ al Schitului Prodromu „acest sfânt lãcaº românesc... cu viaþa
chinoviticã (de obºte), fondat ca azil (spiritual)
al tuturor românilor, fãrã deosebirea lor” (cum
citim în Pisania de deasupra intrãrii în Biserica,
neostentativ încadratã de tricolorul românesc).
Înainte de actualul schit, pe locul respectiv se înalþã doar paraclisul Sfântului Ioan Botezãtorul (care dãinuieºte ºi astãzi, fiind refãcut de
mai multe ori) atestat abia la anul 1754 când „a
fost reînnoit de monahul Iosif Hiotul” (cum aflãm
dintr-o inscripþie ce se aflã pe peretele sudic al
mãnãstirii) dar, probabil, datând încã din secolul
anterior. De aici se trage ºi numele schitului - în
greceºte prodromos înseamnã înaintemergãtor referindu-se, deci, la Sf. Ioan Botezãtorul - care
este ocrotitorul acestui sfânt aºezãmânt. Icoana
fãcãtoare de minuni a Botezãtorului - care cu
privirea sa încruntatã i-a izgonit pe turci la anul
1821, este cea mai veche dintre icoanele ocrotitoare ale obºtii. Pe la începutul secolului XIX
se osteneau - pe lângã acest paraclis - trei sihaºtri români - duhovnicul Iustin cu ucenicii sãi,
Patapie ºi Grigorie, care sunt cei dintâi care au
avut de gând sã ridice acolo un schit ca sã aibã ºi
românii un sfânt lãcaº în Grãdina Maicii Domnului, în care sã slujeascã în frumoasa limbã
româneascã. Cerând, pentru aceasta, binecuvântarea Marii Lavre - mãnãstirea întemeaiatã de
Sf. Atanasie Athonitul, de care aparþine schitul
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Ai vãzut omul, ai vãzut pe Dumnezeu!
Iatã, în câteva rânduri, ceea ce a fost,
ceea ce este ºi, mai ales ceea ce va fi Schitul
Românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos,
la care vin cu toatã evlavia ºi bucuria, pentru a
se închina, toþi românii sãvârºitori de pelerinaj
în Grãdina Maicii Domnului. ªi tot cu acest
prilej i-am adresat câteva întrebãri, spre conturarea uni cuvânt de folos, Pãrintelui venerabil
ºi nonagenar Petroniu Tãnase – Monahul athonit ºi autentic ori Stareþul desãvârºit – care ne-a
vorbit despre Osândirea aproapelui ce nu este
un pãcat mic, cãci sfinþia sa, retras fiind din
lume, dar nu departe de oameni ºi de preocupãrile lor spirituale, monahul athonit ne învaþã cã trãirea unei vieþi conforme cu Evanghelia nu este doar efort, doar ascezã, nevoinþã,
ci ºi mângâiere dumnezeiascã din partea harului. În drumul lui duhovnicesc, credinciosul
este ajutat de îngerul pãzitor ºi de sfinþi. Aºadar,
Stareþul Schitului Românesc Prodromu aflat
astãzi la 96 de ani, ne vorbeºte în cele de mai jos
despre cinstea mare pe care Dumnezeu a fãcut-o omului când l-a chemat la existenþa fericitã alãturi de El, în veºnicie.
— Preacuvioase Pãrinte Stareþ Petroniu,
ce înseamnã a nu judeca pe celãlalt?
— Sfinþii Pãrinþi, Biserica în totalitatea ei
considerã mare pãcat judecarea altuia. Uite, în
Postul Mare, la slujbe se zice rugãciunea Sfântului Efrem Sirul ºi se rosteºte în tot timpul
Postului Mare, în afarã de sâmbãta ºi duminica.
Se rosteºte de câte 8-9 ori ºi se spune în Tipic ca
preotul sã o rosteascã cu mâinile ridicate ºi cu
metanii ºi închinãciuni. Aceastã rugãciune se
încheie cu cuvintele: „Dãruieºte-mi, Doamne,
sã-mi vãd pãcatele mele ºi sã nu osândesc pe
fratele meu”. E fãcutã cu stãruinþã pe toatã durata Postului Mare. Te-ai aºtepta ca, atunci când
te rogi cu aºa mare stãruinþã sã te pãzeascã
Dumnezeu de pãcate, sã fie pomenite pãcatele
cele mai grave: crimã, desfrânare, pe care noi le
socotim a fi mai mari ºi mai rele, dar Sfântul
Efrem nu le pune acolo pe acestea, ci zice:
„Dãruieºte-mi sã vãd pãcatele mele ºi sã nu
osândesc pe aproapele”. Osândirea aproapelui
este mare pãcat. Sfinþii Pãrinþi spun cã se face o
mare greºealã atunci când osândim pãcatele,

cãci atunci tu te faci singur judecãtor al fratelui
tãu, iar aceasta dupã mintea ta. Nu avem calitatea aceasta ºi nu avem nici un drept sã facem
aºa. Acest drept nu îl are decât cel care l-a fãcut
pe om, Dumnezeu. Doar El are dreptul sã îl
judece pe om, iar noi, judecând pe aproapele,
împietãm asupra dreptului lui Dumnezeu, Care
este Judecãtorul cel drept. Fiecare om este fãcut
dupã chipul lui Dumnezeu, fiecare om este o
entitate unicã în viaþa omenirii de la începutul
pânã la sfârºitul lumii. Niciodatã nu o sã fie doi
oameni aceeaºi. Oamenii nu pot face lucruri
identice. De exemplu, eu recunosc un tablou de
Grigorescu, de Tonitza dupã anumite trãsãturi,
dupã stilul personal.

Suntem datori cu cinstea
ºi cu respectul unii faþã de alþii
Omul este mãrginit, posibilitãþile lui fiind
limitate. Dumnezeu este Fiinþã nemãrginitã, iar
puterea Sa creatoare este infinitã. Dumnezeu
creeazã în mod unic, nu repetã; fiecare fiinþã
este o creaturã nouã, oglindind în fiinþa ei ceva
din strãlucirea ºi infinitatea dumnezeiascã. De
aceea Sfinþii Pãrinþi spuneau: „Ai vãzut omul, ai
vãzut pe Dumnezeu!”. Tocmai de aceea în
cinstirea sfintelor icoane nu cinstim lemnul ºi
culoarea, ci pe cel reprezentat. Tot aºa, întâlnind
omul, care este chipul lui Dumnezeu, cinstea
datã omului se ridicã la Creatorul lui. De aceea
suntem datori cu cinstea ºi cu respectul unii faþã
de alþii ºi nu avem nici un drept sã judecãm pe
aproapele. Dar atunci când eºti într-o poziþie de
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conducere ºi ai subalterni care greºesc uneori, ce
atitudine trebuie sã ai? Judecata înseamnã sã îl
condamni pe om, sã îl osândeºti. Dacã atragi
atenþia cu respect ºi cuviinþã, pãrinteºte ºi cu
îndemn, asta nu înseamnã judecatã, ci trebuinþã,
necesitate ºi firesc: sã îl iubeºti pe om ºi sã-l
lãmureºti cã a greºit.
Sã cãutãm fericirea care nu are sfârºit

Fiecare va merge cu bagajul lui sufletesc
Sfântul Nicodim Aghioritul spunea:
„Dumnezeu mi-a rânduit împãrãþia veºnicã, iar
eu trebuie sã mã pregãtesc pentru ea, în toatã
vremea vieþii”. Ce fac eu ca sã intru acolo, cãci
acolo vreau sã fiu, unde Dumnezeu mi-a pregãtit
loc? Sfinþii erau foarte grijulii: permanent se
gândeau la dobândirea împãrãþiei veºnice, iar
grija aceasta era uneori istovitoare, cãci îi mistuia.
Sfântul Pimen, fiind pe patul de moarte,
era îngrijorat, iar ucenicii l-au întrebat: „Te mai
îngrijorezi, pãrinte, dupã tot ceea ce ai fãcut?”.

„Am fãcut ceea ce am putut, dar ºtiu eu cã voi
ajunge la Dumnezeu?, se întreba avva Pimen.
Diavolii îl ispiteau pe Sfântul Sisoe cel Mare,
zicându-i: „Ai scãpat de noi!”. Dar el le spunea:
„Încã nu am scãpat, ci abia când voi ajunge în
rai”. Sã-i ascultãm ºi pe Sfinþii Pãrinþi, care ne
încredinþeazã: „Puþinã ostenealã ºi veºnicã odihnã!”. Asta aº spune tinerilor: sã vã gândiþi cu
tot dinadinsul la fericirea veºnicã! Existã douã
situaþii - tertium non datur (o a treia nu mai
existã): ori viaþa veºnicã pentru cei care au împlinit poruncile lui Dumnezeu, ori osânda
veºnicã pentru cei care nu au trãit dupã voia lui
Dumnezeu ºi au fãcut voia vrãjmaºului. Pe
aceºtia o sã-i aºtepte diavolul, dupã cuvântul:
„Duceþi-vã de la Mine, blestemaþilor, în focul
cel veºnic, care este gãtit diavolului ºi îngerilor
lui” (Matei 25, 41). Fiecare va merge, dupã
aceastã viaþã, cu tot ceea ce a agonisit în aceastã
viaþã, cu bagajul lui sufletesc, de cugetare, de
simþire ºi de fapte.
— Mulþumim Preacuviosului Pãrinte Stareþ, pentru toatã dragostea ºi calda înþelegere!
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Icoana Maicii Domnului „Prodromita”
din Schitul Prodromu,
de la Sfântul Munte Athos
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— La vârsta ºi la experienþa pe care le
aveþi, ce mesaj aþi transmite tinerilor din ziua de
astãzi?
— Nu pune problema aºa... Nu am nici un
mesaj, pentru cã nu am nici o calitate sã fac asta.
Ne sfãtuim ºi dacã mai vin pe aici ºi întreabã
fraþii, le spunem cã trebuie sã avem în vedere un
lucru: ne-a fãcut Dumnezeu marea cinste de a ne
crea dupã chipul Lui, fiinþe cugetãtoare, fiinþe
nobile ºi ne-a hãrãzit fericirii veºnice. Trebuie
sã ne strãduim - e interesul nostru! - sã moºtenim
fericirea dãruitã de Dumnezeu. Dacã în viaþa
aceasta ne strãduim sã avem o familie liniºtitã, o
locuinþã, condiþii de trai ºi sãnãtate, ajungem sã
spunem cã suntem fericiþi în aceastã viaþã. Dar
mã întreb: este oare fericirea deplinã? Nu-i deloc! În viaþa noastrã vin boala, necazurile, inevitabil vine ºi moartea. ªi aºa, toatã fericirea
pãmânteascã ia sfârºit. Dacã pentru starea
aceasta de câþiva ani, scurta viaþã pe pãmânt, noi
dãm toatã grija noastrã ºi ne strãduim aºa de
mult, pentru fericirea veºnicã noi nu facem nimic? Cãci ºtim cã Dumnezeu a rânduit ca, dupã
încheierea vieþii pe pãmânt, sã înceapã veºnicia.
Iar veºnicia poate sã fie fericitã sau nefericitã,
dupã cum am fãcut-o noi înºine.
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itim, în revista Cultura – Fundaþia
Culturalã Românã, un articol (foarte
bine scris, de altfel...) al Elisabetei
Lasconi - Evanghelii ca ficþiuni profane (articol
apãrut miercuri, 05 mai 2010, în secþiunea Cultura literarã):
„Istoria lui Iisus consemnatã de Noul Testament a trecut de secole bune din zona sacrului
religios în arta profanã. Tema cristicã i-a obsedat pe marii scriitori, de la Dostoievski la
Mihail Bulgakov, de la D.H. Lawrence la Anthony Burgess, de la la Nikos Kazantzakis la
Didier von Cauwelaert. În ultimele decenii, a
sporit numãrul romanelor ce îºi anunþã din titlu
tentativa ambiþioasã de rescriere a destinului
critic: Evangheliile ca ficþiune. (…). Eric-Emmanuel Schmitt recunoaºte cã, scriind despre
Iesua ºi Pilat, a construit el însuºi a cincea evanghelie, cea proprie.
Dar scriitorul ne provoacã pe toþi sã recunoaºtem cã facem la fel, dupã lectura cãrþilor,
dupã vizionarea filmelor, dupã contemplarea tablourilor. Ea, a cincea evanghelie, virtualã a
fiecãruia stã mãrturie pentru îndoielile ºi cãutãrile omului contemporan. Cine poate ºti dacã
nu cumva o asemenea carte nu-i deschide cititorului pasionat de ficþiuni un alt drum, ignorat
pânã atunci, drumul Damascului?”
Nu, nu-i deschide. Revelaþia nu vine din
ficþiune. Din exhibarea profanului din noi. Îi
deschide doar hãul spre ºovãiala lucifericelor
interogaþii, inutile ºi prãbuºitoare de Duh al Credinþei. Spre deconcentrarea TOTALÃ a Fiinþei,
în Drumul ei cãtre Cer.
Ce pãcat ca s-a produs „falia” de neumplut, între CULTURÃ ºi CULT! O tragedie teribilã (cel puþin, din perspectiva evoluþiei spirituale a Terrei).
Altfel, s-ar fi scris mult, infinit mai puþine

romane (exhibiþioniste ºi snoabe) despre Hristos
(ºi, evident, am fi fost frustraþi, întru lipsa atât de
nuanþatelor tentative hermeneutice ale doamnei
Elisabeta Lasconi, de la revista Cultura) - dar,
dimpotrivã, s-ar fi aplecat Duhul uman mult mai
adânc asupra sa, asupra Adevãrurilor, Grave ºi
Ultime, din Sfintele Evanghelii.
Aºa, se admirã „scrisul frumos despre unul... Hristos“, scrisul: adicã, o lucrare de tot
ºovãielnicã, doar pãrelnicã întru Adevãr ºi Luminã (o lucrare „ficþionatã“ ºi „ficþionabilã“,
adicã pustie/pustiitoare de Duh!) - iar Hristos/
Lumina Lumii este uitat, undeva, „pe o poliþã“
din „bucãtãria Lumii“, o lume tot mai agresiv-fojgãitoare... tot mai afundatã printre gunoaie rânjitor-interogative (asupra ºi împotriva
EVIDENÞEI CURATE/LUMINATE) - ºi înjositoare (iar nu senin-luminãtoare, întru Fiinþã/
Fiinþare) instincte.
Aºa, suntem tot mai depãrtaþi (azi, aici,
acum), neînchipuit de depãrtaþi, de Ceruri ºi de
Lumina Nãdejdii... - ºi tot mai rãtãciþi ºi tulburi
ºi grotesc sofisticaþi (deci, minþiþi/ auto-minþiþi!!!), în percepþia Lumii - ºi excluºi de la
Nãdejde. Asurziþi de Exasperare, exact atunci
când se aud fâlfâirile aripilor Îngerilor/Vestitorilor de mesaje... nescrise, dar decisive ºi definitive... Dumnezeieºti. Mântuitoare. Adicã,
ale Adevãratului, iar nu imaginatului ºi re-rãstignitului (prin relativizarea romanescã...) Hristos/Blândului Nazarinean.
Aºa, privim cu neîncredere ºi distraþi (în
sensul de „de-concentraþi”, dar ºi „iresponsabilizaþi”, pânã la inconºtienþã schizoidã, cãutând
„senzaþia” lecturii, iar nu TRÃIREA SCRIPTURII SFINTE, CA EXISTENÞÃ ÎNTRU SACRAL!),
pânã ºi un articol de revistã bine scris, estetic
scris… dar vorbind de Dumnezeu – FÃRÃ DE
DUMNEZEU!!!
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FILE DE ISTORIE
Hronicul Împãraþilor Creºtini ai Bizanþului
ªiragul Mãrgãritarului este un câºtig
pentru istoria Bizanþului ºi a lumii bizantine
medievale, pentru istoria Bisericii Ortodoxe ºi a
popoarelor vecine ºi mai depãrtate în spaþiu de
imperiu. Despre el se poate, fãrã îndoialã, scrie
foarte mult ºi sperãm cã asemenea exegeþi nu
vor întârzia sã vinã.
Este o bucurie imensã de a ºti cã aceastã
lucrare vede astãzi lumina tiparului pentru prima datã în lume aici, într-un
sat din Mehedinþi. Îi mulþumim lui Dumnezeu pentru tot
ºi pentru toate. Domnului Ambasador Dumitru Chican pentru colaborare ºi sperãm cã ne
va mai încredinþa în viitor ºi
alte asemenea nestemate sã le
dãm publicitãþii”.
Originalul cronografului
a fost scris în limba greacã ºi
tradus în sec. al XVII-lea în
limba arabã de cãtre Patriarhul
Macarie al Antiohiei, transcris
de caligraful Paul de Alep, ambii cunoscuþi omului de culturã
român prin legãturile pe care
le-au avut cu Principatele Române. Originalul grecesc a fost
alcãtuit la cererea sultanilor turci, pentru a cunoaºte istoria ºi secretele politicii marelui colos,
Imperiul Bizantin. Realizatorul sintezei, episcopul Matei al Ciprului, a compilat tot ceea ce a
gãsit în bibliotecile Constantinopolului în materie de istorie bizantinã ºi a realizat o adevãratã
capodoperã a genului. Gãsim aici fiecare epocã
ºi fiecare împãrat bizantin de la Constantin cel
Mare pânã la cãderea Constantinopolului de la
1453 cu evenimentele, cu intrigile, cu înãlþãrile
ºi cu decãderile lor. Gãsim numeroase menþiuni
privitoare la viaþa în fostul Imperiu Bizantin
dupã cucerirea Constantinopolului încã vreo câteva sute de ani, precum ºi menþiuni privitoare la
pãrþile carpato-dunãrene.
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artea ªiragul Mãrgãritarului sau
Hronicul Împãraþilor creºtini ai Bizanþului apãrutã nu în vreo metropolã a lumii, ci în Bârda Mehedinþiului, la
Malovãþ (Editura „Cuget Românesc”, 2009) este
într-adevãr un „ºirag de mãrgãritare” întins pe
multe veacuri (320-1453), adunat ºi pãstrat de
numeroºi iubitori ai istoriei creºtinismului ortodox. O adevãratã carte a secolului 21, un cronograf bizantin al lui Matei al
Ciprului, tradus din limba arabã de cãtre reputatul cãrturar
Dr. Dumitru Chican.
Pentru o bunã prezentare
a cãrþii, redãm din studiul introductiv realizat de Pr. Prof. Dr.
Al. Stanciulescu Bârda:
„Actuala lucrare reprezintã un nou cronograf bizantin, care, prin strãdania Domnului Dr. Dumitru Chican, vede
acum pentru prima datã lumina
tiparului pe pãmânt european.
Domnia sa a considerat cã diplomatul poate sã realizeze mai
mult decât o activitate diplomaticã propriu-zisã într-o þarã
strãinã. În cazul de faþã, Siria.
Domnia sa nu a putut rezista vocaþiei ºi
pregãtirii sale intelectuale ci, în puþinul timp
liber a mers în arhivele siriene ºi, printre alte
nestemate ale culturii vechi, a gãsit ºi manuscrisul pe care îl publicãm în cartea de faþã. Nu
s-a mulþumit numai cu truda îndelungatã a traducerii din limba arabã veche în limba romanã,
ci textul l-a însoþit de un aparat critic competent,
ce ne scoate mai bine la luminã valorile din
cuprinsul cronografului, dar ºi vocaþia de istoric
a traducãtorului. Fapta Domnului Dr. Dumitru
Chican este un act de certã probitate ºtiinþificã ºi
un exemplu care ar putea fi urmat ºi de alþi diplomaþi ºi oameni capabili, care merg în strãinãtate ºi pot sã realizeze alte lucrãri de acest gen.
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Cartea are o Prefaþã scrisã de Dr. Dumitru
Chican, în care se cuprinde o desfãºurare a sistemului muncii domniei sale, ajungerea la sursele
arhivale, marea dorinþã pentru a traduce în limba
româneascã, ceea ce gãsea ºi, în sfârºit, hotãrârea de a le da publicitãþii spre pãstrare ºi documentare. Aceastã Prefaþã se cuprinde de la pagina 5 la pagina10 a cãrþii. Întreaga carte consistã din 321 pagini, inclusiv fotografii în culori,
cu imagini de epocã, planºe color, hãrþi etc.
Cartea mai cuprinde un citat a lui Macarie,
Patriarhul Antiohiei, care de fapt a tradus din
limba greacã în limba arabã aceastã carte scrisã
de Matei al Ciprului, cãci în multe locuri a fost
gãzduitã, din fericire fãrã a se pierde, aceastã
carte intitulatã sugestiv ºi Hronicul Împãraþilor
Creºtini ai Bizanþului.
Redãm acest citat al Patriarhului Macarie
(pag.4) pentru a fi înþeles mai bine acest ªirag al
Mãrgãritarului:
„Cercetarea cãrþilor mare folos aduce ºi
nesmintitã îndreptãciune. ªi la fel ºi cetitul acestei cãrþi, a cãrei podoabã am vãzut-o ºi am sor-

bit-o ºi eu, netrebnicul Macarie, din mila lui
Dumnezeu Patriarh al Antiochiei ºi al Întregului
Rãsãrit. Aceasta s-a petrecut la zilele de am stat
Mitropolit la Alep ºi la Sahba, având eu multã
sârguinþã spre cercetarea ºtirilor despre întâii
domni ai creºtinãtãþii ºi, aºiºderea, nãzuind a
scrie cu mâna mea de cum au fost domniile lor.
Iarã cu spor mi-a sporit mulþumirea, cã în carte am
aflat împlinirea dorinþei mai vârtos decât râvna ce
râvnisem ºi de aºteptarea ce aºteptasem.
ªi tãlmãcirea a fost scrisã cu slove alese
prin osârdia fiului nostru, arhidiaconul Paul din
Alep, la anul una mie ºapte sute optzeci ºi ºase
de la întruparea Domnului Nostru Iisus Hristos.
ªi am botezat cartea ªiragul mãrgãritarului sau
De hronicul împãraþilor creºtini ai Bizanþului.”
(Patriarhul Macarios III Al-Za’im)
Cei interesaþi pot scrie pe adresa: alexandru.stanciulescu.barda@gmail.com.
Cartea ªiragul Mãrgãritarului sau Hronicul Împãraþilor creºtini ai Bizanþului a ajuns
ºi la Biblioteca „Mihai Eminescu”- Cringila,
N.S.W, Australia.

Despre Creºtinismul arab,
între tradiþie ºi teritorialitate (II)
Drd. Stelian GOMBOª
(Continuare din numãrul trecut)
Monofiziþii copþi s-au separat de Bizanþ în
secolul al VI-lea, pentru a scãpa de presiunile
fiscale ºi politice ale Imperiului Bizantin. Copþii, nume ce vine din limba greacã ºi înseamnã
pur ºi simplu „egiptean”, i-au primit în anul 640
pe arabii musulmani, ca pe niºte eliberatori.
Treptat ei au fost arabizaþi, suportând destul de
greu condiþia inferioarã de dhimma, într-un context amestecat de toleranþã ºi persecuþie. Chiar
dacã au reuºit sã-ºi pãstreze credinþa, ei erau
cetãþeni de rangul al II-lea în sânul imperiilor
arabe ºi al celui otoman. O parte din aceºti copþi
se vor ataºa Romei, în secolul al XVII-lea. În
secolul al XIX-lea copþii au participat la trezirea
sentimentului naþional arab-egiptean, care avea
ca principal scop construirea unui mare imperiu
arab, pornind de la Cairo. Aceastã atitudine se
va menþine de-a lungul întregului secol al
XIX-lea, copþii opunându-se ºi prezenþei britanice din secolul al XX-lea. Concentraþi, din

punct de vedere istoric, în nordul Egiptului, modernizarea acestei þãri îi va determina sã se
deplaseze cãtre marile oraºe egiptene precum
Cairo sau Alexandria. Asemenea altor comunitãþi creºtine arabe, rãspândirea lor geograficã
precum ºi amestecul cu alte popoare musulmane
majoritare în zonã, nu vor face altceva decât sã
împiedice orice idee de regrupare naþionalã.
Aceastã situaþie îi va conduce pe copþi spre un
naþionalism laic, multi-confesional. De asemenea, înlocuirea monarhiei cu sistemul republican va deschide pentru ei o perioadã dificilã. În
confruntarea sa cu lumea occidentalã, nasserismul a avut mereu tendinþa de a-i acuza pe
aceºti creºtini cum cã ar fi agenþi ai Occidentului, acel Occident franco-britanic, care în
alianþã cu Israelul va ataca Egiptul, în anul 1956,
ca urmare a naþionalizãrii canalului Suez. Naþionalismul laic al lui Nasser va da dovadã permanent de reþinere faþã de copþi, consideraþi a fi a
V-a coloanã a Occidentului. Aceastã miºcare se

za va deschide ºi calea exilului în afara
Imperiului Otoman. O altã consecinþã ceva mai
îndepãrtatã, dar de care trebuie sã þinem seama,
a fost formarea în sânul inteligenþei maronite, a
unui curent naþionalist arab, care împreunã cu
ortodocºii ºi greco-catolicii, vor forma, alãturi
de mediile musulmane, una din componentele
renaºterii naþionale identitare arabe. Elita maronitã forma o elitã pentru Liban ºi o alta pentru
lumea arabã, un exemplu interesant în acest sens
fiind menþiunea cã primul dicþionar de limba
arabã a fost scris de maroniþi.
Pentru a înþelege mai bine deºteptarea
sentimentului arab, este bine sã ne amintim cã în
anul 1914, dupã emanciparea Balcanilor, o parte
considerabilã din populaþia Imperiului Otoman
era arabã; de aici miza considerabilã reprezentatã de creºterea sentimentului naþional arab
pentru viitorul Imperiului Turc ºi de asemenea
violenþa represiunii turceºti, care s-a abãtut nu
doar asupra armenilor ºi grecilor, dar ºi împotriva arabilor creºtini, în special maroniþi ºi
iacobiþi din regiunea Muntelui Hauran. În anul
1918, regiunea actualului Liban a fost eliberatã
de armatele britanice ºi franceze. De acum înainte
se punea problema viitorului Libanului, care
conform acordului încheiat acum trebuia sã se
gãseascã în zona de influenþã a francezilor. În
acest caz erau prevãzute trei soluþii: prima cu un
Liban care putea rãmâne ca o provincie în cadrul
Siriei, o Sirie mare trecutã de sub controlul otoman sub cel al Franþei, apoi un micro-Liban
limitat la zonele maronite non viabile din punct
de vedere economic º,i în sfârºit, un microLiban extins asupra zonelor non maronite. Spre
dezamãgirea naþionaliºtilor sirieni, cea de a treia
soluþie a fost reþinutã. Identitatea maronitã a fost
astfel teritorializatã datoritã Franþei ºi includea
ºi alte comunitãþi creºtine ºi musulmane, opunându-se practic Siriei care vedea în crearea
Marelui Liban o manevrã a imperialismului
francez. Identitatea maronitã se putea înscrie
într-un teritoriu, dar lua fiinþã o þarã ce cuprindea pe viitor nu mai puþin de 17 comunitãþi
religioase, creºtine ºi musulmane. A urmat o
perioadã de creºtere economicã ºi de dezvoltare
identitarã pentru maroniþi, chiar dacã pentru alte
comunitãþi insatisfacþiile au fost numeroase. De
fapt maroniþii erau minoritari în Liban, iar în
plus statul îi izola în sânul lumii arabe creºtine
deoarece ortodocºii erau tradiþional mai degrabã
favorabili Damascului decât Parisului. În anul
1943, pentru a pregãti independenþa, a fost adoptat un pact naþional care împãrþea competenþele politice între cele mai importante comunitãþi libaneze: maroniþi, druizi, ºiiþi, suniþi ºi
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va radicaliza în vremea lui Sadat, fiind preludiul
unei puternice emigraþii copte spre þãrile occidentale. În anul 1998, mai mult de 2.000.000 de
copþi trãiau în Europa ºi America. Astãzi, creºterea Islamismului în Egipt nu face decât sã
accentueze aceastã tendinþã emigraþionistã,
chiar dacã guvernul doreºte sã se foloseascã de
copþi pentru blocarea extremismului islamic.
De aceea, exodul creºtinilor arabi în afara
lumii arabe este un fapt major al secolului al
XX-lea. Pãrãsind Egiptul, Libanul, Irakul, Siria,
Iordania ºi Israelul, creºtinii arabi sunt astãzi
mai numeroºi în afara lumii arabe decât în locurile istorice de origine. Acest exod al vechilor
arabi creºtini reprezintã una dintre principalele
caracteristici ale istoriei arabo-creºtine actuale
ºi una dintre consecinþele imposibilei teritorializãri ale acestor diferite comunitãþi.
Din partea lor, maroniþii trãiau în Munþii
Liban, amestecaþi cu populaþiile druize care-i
dominau din punct de vedere social. Ruperea
echilibrului comunitãþii se va produce în momentul invaziei Siriei de cãtre trupele lui Mehmet Aii - Paºa Egiptului, susþinut de Franþa ºi
care dorea sã alcãtuiascã un vast Imperiu arab
modern, în detrimentul Imperiului Otoman.
Conducãtorii maroniþi au susþinut tentativa sa ºi
vor colabora cu el în timp ce druizii, sprijiniþi de
Londra, susþineau Istanbulul. Interesele variate
ºi diferite au condus la confruntãri ºi masacre
importante, relaþiile dintre cele douã comunitãþi
fiind puternic afectate. Sub presiunea Marilor
Puteri, neliniºtite de creºterea influenþei Franþei
în Orientul Apropiat, a gãsit un modus-vivendi
între diferitele confesiuni din aceastã zonã. Din
nefericire, în anul 1860, ca urmare a intrigilor
engleze, în dorinþa de a controla drumul Indiilor
ºi a menþine integritatea Imperiului Otoman,
rãzboiul civil dintre cele douã comunitãþi reizbucneºte, aspectul sãu brutal fiind ilustrat de
masacrarea maroniþilor de cãtre druizi. Aceasta
va produce în Europa o emoþie puternicã ºi va
conduce la intervenþia militarã în Liban a Franþei, secondatã de Austria, susþinãtoare a melkiþilor catolici. Cei 20.000 de morþi ai acestui
rãzboi civil a permis recunoaºterea în sânul Imperiului Otoman, a unei specificitãþi maronite cu
o structurã administrativã proprie ºi mai ales
susþinerea continuã a Franþei pe plan politic, cultural ºi religios. Aceastã pace precarã a avut de
asemenea drept consecinþã formarea unei diaspore maronite, caracterizatã prin deplasarea acestei populaþii din zona muntoasã cãtre
Beyrouth ºi spre oraºele de coastã ale actualului
Liban; în acea perioadã Beyrouthul era un oraº
dominat ºi populat de.suniþi ºi de ortodocºi. Cri-
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ortodocºi. Preponderenþa a revenit în cele din
urmã maroniþilor, chiar dacã acest lucru nu corespundea cu situaþia demograficã din þarã.
Dacã maroniþii au reuºit sã aibã un Stat pentru
ei, acesta nu era un Stat al lor, iar pentru a-ºi
menþine preponderenþa s-a apelat la o partajare
de putere cu celelalte comunitãþi.
Între independenþa obþinutã în anul 1945
ºi începutul rãzboiului civil din anul 1975, în
istoria Libanului a intervenit un nou factor: în
raport cu creºtinii, musulmanii au devenit majoritari. În anul 1932, creºtinii reprezentau 52%
din populaþie, faþã de 42% în timpul rãzboiului
civil, iar maroniþii au trecut de la 29% la 24%,
dinamica demograficã musulmanã fiind datã de
comunitatea ºiitã, care a devenit cea mai importantã în þarã. Aceste mutaþii demografice, asociate cu prezenþa refugiaþilor palestinieni, vor
provoca o reconsiderare a puterii maronite, amplificatã de obsesia acestora din urmã, de situaþia încercuirii de cãtre musulmani. Cele douã
fenomene vor declanºa un rãzboi civil, ce va
dura 17 ani. În noile condiþii, strategia maroniþilor a alternat între menþinerea actualului Liban, cu izolarea diferitelor comunitãþi ºi crearea
unei noi entitãþi, cu o suprafaþã mai micã, dar
alcãtuitã numai din creºtini. Ideea transformãrii
Libanului într-un Stat descentralizat, federal, a
apãrut atunci când, în urma rãzboiului civil, þara
s-a transformat în mai multe zone confesionale
omogene ºi izolate una de cealaltã. Creºtinii,
care pânã atunci au trãit în bunã înþelegere cu
musulmanii, s-au refugiat acum la nord de Beyrouth. În urma acestei deplasãri s-au format noi
zone cu populaþie ºiitã, druizã ori sunitã. În afara
satelizãrii Libanului de cãtre Siria, rezultatul
acestui rãzboi a fost consolidarea teritorializãrii
comunitãþilor libaneze, sau ceea ce s-a numit
„cantonizarea Libanului”; caracterizatã prin
existenþa unor zone preponderent comunitare în
detrimentul unui Liban pluralist. Astfel, reconstrucþia unui stat libanez a eºuat, acesta fiind
de fapt transformat într-o confederaþie de regiuni autonome, ce corespundeau principalelor
comunitãþi, fiecare conducându-se dupã propria
lege. Triumful comunitarizãrii ºi teritorializãrii
Libanului va marca, practic, sfârºitul definitiv al
maronismului, sau cel puþin al unui Stat cu o
direcþie preponderent maronitã, marele vis franco-catolico-maronit.
Pe planul identitar, anii de rãzboi au permis reactualizarea unei teme importante: tema
fenicianã. Dornicã de o demarcare de arabism, o
parte a elitei maronite se va prezenta drept descendentã a fenicienilor, ceea ce le-a permis
respingerea propriei arabicitãþi ºi deci o dis-
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tanþare faþã de Islam. Ei vor trece de la un
raaro-nisro? activ în direcþia renaºterii culturale
ºi naþionale arabe de la sfârºitul secolului al
XIX-lea, cãtre un maronism restrâns la un teritoriu protejat de Franþa, sau ceva mai târziu spre
o comunitate care devine minoritarã demografic
ºi politic, din cauza unei importante emigraþii.
Libanul ca þarã deschisã influenþei occidentale,
dar ºi loc de refugiu pentru alte populaþii, venite
din Orientul Mijlociu, a reprezentat o excepþie
în istoria complexã a lumii arabe creºtine. Cazul
libanez aratã imposibilitatea unei teritorializãri
politice viabile ºi durabile, a unei minoritãþi
creºtine pe pãmânt islamic.
Pentru Liban, dar ºi pentru alte þãri din
regiune, în încercarea de a scãpa statutului de
minoritate ºi pentru a gãsi mijloacele de a convieþui cu lumea islamicã, creºtinii au recurs la un
anumit naþionalism local, adicã de consolidare a
sentimentului de apartenenþã la Statele existente
(create pe ruinele fostului Imperiu Otoman). Caracterul multicomunitar le permitea dezvoltarea
unei identitãþi, ce nu se putea confunda cu grupãrile majoritare. În contextul acestei „compartimentãri”, o transformare importantã se producea în planul identitar al majoritãþii, care avea
conºtiinþa apartenenþei la o þarã. La adãpostul frontierelor, trasate în funcþie de interesele marilor
puteri europene, au fost create condiþiile fuziunii
comunitãþilor creºtine cu cele musulmane.
Naþionalismul statal a fost cel mai bine
ilustrat în Egipt. Condiþiile erau ºi favorabile,
deoarece þara avea identitate naþionalã incontestabilã ºi nu se confunda cu Islamul. Între cele
douã rãzboaie mondiale, copþii au militat în mod
activ alãturi de musulmani pentru impunerea
temei naþionalismului egiptean, pentru un Egipt
independent. Fostul Secretar al O.N.U. Butros
Ghali, care aparþine unei vechi familii de copþi, a
fost alãturi de liderul naþionalist musulman Saad
Zaghloul, atât la negocierile din închisoare, cât
ºi la manifestaþiile naþionaliste, care au avut loc
dupã cel de-al II-lea rãzboi mondial în Egipt.
O altã comunitate, victima, de data aceasta a unui veritabil genocid au fost asiro-caldeii.
În secolul al XlX-lea ei trãiau la limita dintre
douã Imperii: cel Otoman ºi cel Persan. Ei erau
descendenþii nestorienilor, Biserica ce a cunoscut o expansiune misionarã deosebitã, pânã în
Tibet ºi Java. Nestorienii au fost distruºi de
invazia mongolã, cei rãmaºi refugiindu-se în
regiunile muntoase. În Evul Mediu ei s-au împãrþit în douã ramuri: cea a asirienilor rãmaºi
nestorieni ºi cea a caldeilor ataºaþi Romei. Originea lor etnicã ridicã ºi astãzi unele probleme
pentru specialiºti: sunt ei descendenþii vechilor

doilea rãzboi mondial, trupele asiro-caldee vor
ajuta armata britanicã în Orientul Mijlociu ºi în
Europa. Pentru asiro-caldeii rãmaºi în regiunea
de nord a Persiei, a Urmiei, aceºtia vor fi antrenaþi în rãzboaiele civile iraniene, care se vor
opune Teheranului, Kurdistanului ºi Azerbadjanului pro-sovietic. În chip paradoxal, odatã cu
venirea la putere a unui regim republican ºi laic,
începând cu anul 1958, lucrurile se vor liniºti.
Regimurile republicane irakiene de diferite tipuri, cele ale lui Kasserh sau ale lui Saddam
Husein, se vor concentra asupra accentului pus
pe unitatea naþiunii irakiene la nivelul diferitelor
componente etnice, arabi sau kurzi, ºi confesionale, suniþi, ºiiþi ºi creºtini. Aceastã stabilitate relativã a problemei asiro-caldee, într-un
regim care predica unitatea naþiunii irakiene în
diversitatea ei, echilibra oarecum situaþia. Numai
cã în faþa unor acte „de zel”, cea mai mare parte a
acestor populaþii asiro-caldee din Irak, va emigra
spre þãri ca: Australia, Statele Unite sau Europa.
Astãzi sunt mai puþin de un milion de
asiro-caldei în Irak, printre care ºi fostul numãrul 2 al regimului Sadam Husein, Tarek Aziz.
Actuala stabilizare a situaþiei nu a fost posibilã
decât prin abandonarea oricãrei revendicãri teritoriale ºi particulare, în schimbul pãcii ºi a unor
concesii de ordin cultural. Aceeaºi situaþie este
ºi în Iran, unde în regiunea Urmia asiro-caldeii
par a se fi acomodat cu regimul islamic, aflat la
putere dupã debarcarea fostului ªah. În raport cu
spaþiul geografic ocupat iniþial, aceastã „naþiune” creºtinã a fost complet lipsitã de teritoriu în
secolul al XX-lea.
Un ultim exemplu al dinamicii comunitãþilor creºtine arabe în istoria politicã a Orientului-Apropiat este cel al creºtinilor palestinieni,
ortodocºi sau melkiþi catolici, în lupta palestinianã. Un sfert dintre palestinieni sunt creºtini,
iar din acest procent jumãtate sunt ortodocºi.
Doi dintre principalii conducãtori ai miºcãrii
palestiniene sunt de origine ortodoxã: Hawatme
ºi Habas, ca de altfel ºi soþia lui Yasser Arafat.
Dacã ortodoxia nu joacã un rol specific între
revendicãrile palestiniene, pluralismul religios,
fenomen mai puþin întâlnit în Europa, ocupã un
rol de frunte în desfãºurarea negocierilor de
pace. În acest caz, iniþiativa naþionalã dintr-o
perspectivã laicã a primat ºi a anulat orice revendicare identitarã de tip comunitar confesional, singurul obiectiv fiind eliberarea Palestinei
arabe, fãrã a-ºi face prea multe probleme pentru
apartenenþa religioasã. Ortodocºii au chiar tendinþa de a se alãtura miºcãrilor palestiniene dure.
Dincolo de strãlucirea lumii bizantine,
creºtinii arabi în secolul al XX-lea nu au reuºit
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asirieni, arabizaþi sau îi reprezintã pe kurzii aramaizaþi, iar apoi arabizaþi? Indiferent de ipotezã,
cea mai mare parte dintre ei au pãstrat limba aramaicã. În secolul al XIX-lea, ei trãiau în trei
zone: Hakari - bastion muntos inaccesibil, printre kurzii din sud-estul Turciei de astãzi, în regiunea Massoul printre arabi ºi kurzi, în regiunea
Urmia din Persia, printre azeri, kurzi ºi persani.
Constant persecutaþi de diferiþii lor vecini musulmani, pe la mijlocul secolului al XIX-lea ei
au fãcut obiectul mai multor solicitudini din
partea misiunilor catolice franceze, anglo-anglicane, americano-protestante, germane ºi
ruse-ortodoxe, mai ales din momentul în care
s-a constatat cã regiunea Massoul conþinea enorme rezerve de petrol. Rusia vedea în minoritatea asiro-babilonianã un eventual punct de
sprijin pentru a avansa în Turcia sau Persia, iar
Biserica Ortodoxã Rusã chiar a reuºit sã recupereze o parte a minoritãþii caldeene din Persia.
În anul 1914, avansarea armatei ruseºti în Turcia
orientalã ºi ocuparea nordului Persiei vor determina deplasarea ºi instalarea asiro-caldeilor în
Rusia. Reacþia turcilor va fi deosebit de violentã: mai mult de 250.000 de asiro-caldei au
fost masacraþi, iar alþii se vor refugia în Rusia ºi
în Persia ocupatã de armata rusã.
Cãderea Imperiului Þarist în anul 1917 a
provocat ºi antrenat un nou masacru în regiunea
Urmia, unde kurzii ºi perºii s-au nãpustit asupra
unei populaþii pentru care foºtii aliaþi nu-i mai
puteau susþine. Dupã noi masacre, asiro-caldeii
au pãrãsit regiunea pentru Mesopotamia, aflatã
sub control britanic. În mijlocul acestor conflicte deosebit de grave, dupã încetarea ostilitãþilor, autoritãþile asiro-caldee au trimis la negocierile de la Versailles mai multe delegaþii, cu
cererea expresã de a obþine crearea unui stat
asiro-caldeean, alcãtuit dintr-o parte a Azerbadjanului pers, a Estului Turciei, a regiunii
Massoul cu ieºire la Marea Mediteranã ºi Golful
Persic. Aceastã tentativã de teritorializare a naþiunii asiro-caldeene dupã genocidul cãruia a
trebuit sã-i facã faþã, a fost fãrã rezultat, deoarece Massoul a fost integrat Irakului, plasat însã
sub mandat britanic, iar regiunea Hakari va rãmâne la turci.
Tot acum armata englezã se va servi de
trupele asiriene pentru a înãbuºi revoltele arabe
ivite odatã cu noua tutelã a Irakului. Irakienii îºi
vor aminti de acest rol represiv ºi, în momentul
obþinerii independenþei în anul 1932, vor avea
loc adevãrate progromuri împotriva asiro-caldeilor, consideraþi colaboratori ai englezilor,
soldate cu mii de morþi ºi un important exil cãtre
Siria francezã ori Persia. În timpul celui de-al
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musulman fãrã un real pericol reducþionist. Dezvoltându-ºi însã propria tradiþie teologicã, arabii
creºtini nu trebuie sã invidieze nici Occidentul
creºtin, nici pe ortodocºii din estul ºi sud-estul
Europei, a cãror tradiþie teologicã le poate fi
complementarã, în fond tradiþia arabã creºtinã,
nãscutã din necesitatea creºtinilor de a reaminti
esenþa credinþei în faþa Islamului, poate ajuta la
o reînnoire a conºtiinþei misionare a Bisericilor
prezente în lumea arabã. Dacã vor rãmâne în
continuare divizate, revenirea la izvoare este
singura cale pentru realizarea unitãþii creºtine în
Orientul Apropiat. La aceasta se adaugã ºi dialogul destul de dinamic cu Europa catolicã ºi cea
ortodoxã, sau relaþia specialã cu musulmanii, ce
sperãm cã va dezvolta în aceastã zonã a lumii o
nouã perioadã de înþelegere, dreptate ºi pace.
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sã depãºeascã statutul lor de minoritate religioasã. Aceasta din motive demografice, iar imposibilitatea de a se teritorializa sub formã de
micro-Stat-Naþiune nu i-a împiedicat sã-ºi pãstreze identitatea, chiar ºi în diaspora din ce în ce
mai numeroasã. De aceea considerãm cã eºecul
lor poate avea ºi un aspect pozitiv, deoarece ilustreazã cã un grup socio-etnic ori socio-confesional se poate menþine în afara Statului sau a unui
teritoriu, pe parcursul a douã sau trei generaþii.
Rãmâne de vãzut dacã aceastã limitã poate fi
depãºitã.
La rândul ei, tradiþia arabã creºtinã ocupã
un rol important în dialogul cu musulmanii, sau
în confruntarea dintre monoteismul absolut iudaic ºi cel islamic. De pildã, cum poate fi explicatã dogma Sfintei Treimi unui evreu ori unui

BISERICI CREªTINE ÎN ETIOPIA - Localitatea
Lalibela se aflã pe o stâncã vulcanicã ºi a fost iniþial
cunoscutã sub numele de Roha. Oraºul a fost mai
târziu numit Lalibela, atunci când regele Lalibela a
construit aici bisericile din piatrã (sfârºitul sec. 12,
începutul sec. 13). În prezent, este consideratã ca fiind una dintre cele mai mari minuni
arhitecturale etiopiene ºi este pe locul al optulea în lume, în topul UNESCO al celor mai
incredibile situri ale istoriei. Sunt peste
200 de biserici în Regiunea Lalibela,
unele ascunse în peºteri adânci, iar 11
dintre ele sunt biserici monolit. Aceste
geniale bijuterii arhitecturale ºi
inginereºti sunt adesea numite ºi „a
opta minune a lumii”. Între ele ºi
Biserica Sf. Gheorghe, care este cea
mai frumoasã ºi completã bisericã în
formã de cruce, sãpatã într-un bloc de
piatrã, simbolizând Arca lui Noe.
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Regina Maria a României, iniþiatoare a
muzeului MARYHILL din Statutul Washington
Corneliu FLOREA
Winnipeg - Canada
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soþia lui se numea Mary, a numit atât ranch-ul
cât ºi mansion-ul MaryHill.
Mansion este o casã foarte mare mare, cât
un palat. MaryHill este o construcþie aºezatã
paralel cu râul, de forma unei cutii de chibrituri
cu trei nivele, având la capetele opuse, rampe
simetrice de automobil ce urcã pânã la etaj unde
sunt intrãrile principale. Astfel, clãdirea are un
aspect curios, unic într-un anumit fel având intrãrile pe laterale când, de regulã, clãdirile impunãtoare au intrarea principalã la faþadã, nu pe
laterale. Proiectul acesta original, absolut american, a fost conceput de niºte valoroºi arhitecþi
aduºi tocmai din capitala Statelor Unite.
Înainte de-a fi terminatã clãdirea arhitecþilor din estul cel avansat ºi luminat, aici în
vestul sãlbatic, Sam Hill s-a rãzgândit din nou, a
renunþat sã o foloseascã drept locuinþã familialã
ºi s-a gândit sã o doneze unor scopuri publice.
Cum în acea vreme, americanii trãiau clocotitor
o perioadã de etalare ºi prin culturã, s-a nãscut
ideea unui muzeu. Ideea a venit din partea unei
prietene, Loie Fuller, o frumoasã ºi celebrã dansatoare americanã, devenitã faimoasã la Paris
prin originalitatea costumaþiei ºi a luminilor de
scenã, o mare ºi de viitor inovaþie la acea vreme.
Loie Fuller ºi-a câºtigat aureola de divã ºi un loc
special în înalta societate artisticã parizianã, devenind o apropiatã a sculptorului Auguste Rodin. A fost prietenã apropiatã a Reginei Maria cu
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Î

n nord-vestul Statelor
Unite, unde Râul Columbia
desparte Statul Oregon de
Statul Washington, unde amerindienii
acestor pãmânturi spuneau cã se
întâlneºte strãlucirea dogoritoare a
soarelui cu ploile binefãcãtoare
venite de pe ocean, pe malul drept al
râului, înalt ºi abrupt, se aflã Muzeul
de Artã Maryhill ce este împlinirea
visului a patru prieteni. A unui
american întreprinzãtor ºi norocos, a
unei dansatoare ce a impresionat
America ºi Europa, a Reginei Maria
a României ºi a unei pasionate colectoare ºi
pãstrãtoare de artã, Alma de Bretteville
Spreckeles.
Americanul Sam Hill s-a nãscut în 1857 în
Nord Carolina într-o familie de quakers (membrii unei societãþi religioase ce se considerã prieteni egali, apãrutã în regatul englez în vremea
aºa zisei disidenþe faþã de biserica anglicanã,
motiv pentru care au fost numiþi quakers în mod
peiorativ, poreclã pe care ei au acceptat-o ºi
chiar o folosesc ca distincþie faþã de alte grupãri
religioase). Era bine înzestrat intelectual, robust
ºi harnic, a muncit chiar ºi în compania de cãi
ferate Great Northern a unchiului sãu. Întreprinzãtor ºi inovator, a devenit un expert în construcþii rutiere ºi feroviare de pe urma cãrora a
prosperat ºi a devenit un bogat om de afaceri. A
cãlãtorit mult ºi, fiind o fire foarte plãcutã, ºi-a
fãcut mulþi prieteni.
În 1907 a cumpãrat pe malul drept al Râului Columbia, deci în Statul Washington, 7.000
de acri de pãmânt (un acru e ceva mai mare
decât o jumãtate de hectar) pe care a vrut sã stabileascã o comunitate agricolã pentru quakers,
care susþineau ºi propagau simplitatea ºi integritatea, pacea ºi armonia, egalitatea ºi caritatea,
fãrã ierarhii politice sau religioase. Minunat,
mai ales partea asta cu ierarhiile. Dupã un timp,
Sam Hill ºi-a schimbat planurile, începând construcþia unui ranch house pentru familia sa. Cum
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care a întreþinut o bogatã corespondenþã, ulterior
publicatã într-un volum.
În cercul prietenilor lui Sam Hill a fost ºi
Regina Maria a României, nepoata Reginei Victoria a Angliei ºi a Þarului Alexandru al II-lea.
În 1926, Regina Maria a fãcut un fastuos turneu
în Canada ºi Statele Unite, l-a vizitat ºi pe Sam
Hill la MaryHill unde, la cererea acestuia, a adus
obiecte personale ºi de artã pentru viitorul muzeu.

Regina Maria

Alma de Bretteville Spreckels, soþia unui
magnat al zahãrului american, prietenã devotatã
a lui Sam Hill ºi a Reginei Maria, a contribuit la
înfiinþarea muzeului, dupã moartea neaºteptatã
a lui Sam Hill în 1931. Acum, dupã atâþi ani,
muzeul nu este numai amintirea acestor prieteni,
dar ºi o comoarã de artã prin donaþiile Familiei
Mary ºi Sam Hill, a Reginei Maria, a dansatoarei Loie Fuller, care a donat toate lucrãrile de
artã primite cadou din partea lui Auguste Rodin,
la care se adaugã ºi donaþiile de artã ale Familiei
Bretteville – Spreckels.
Despre Muzeul de Artã MaryHill din Statul Washington am aflat prima datã în 1988,
când fiul nostru, Florin Tudor, s-a întors de la
Congresul ARA ce a avut loc în Portland – Oregon, unde a prezentat eseul Constituþia de la 29
Februarie. La sfârºitul Congresului ARA, organizatorii au aranjat ºi o excursie, surprizã pentru
participanþi, la acest muzeu unde, într-un anumit
fel, românii s-au întâlnit cu istoria lor, cu regina
lor, cea devotatã întregirii neamului românesc.
Florin Tudor a fost entuziasmat ºi ne-a povestit
cu însufleþire amãnunte despre vizita ºi donaþiile
Reginei pe meleaguri atât de îndepãrtate de România. Ne-a stârnit curiozitatea.

În Iunie 1989, am fãcut un mare tur automobilistic nord american. Am strãbãtut preeria,
am trecut prin ºi peste grandioºii Munþi Stâncoºi
ºi am ajuns la Oceanul Pacific. Din oraºul Vancouver am luat un ferry pânã pe marea ºi frumoasa Insulã Vancouver. Mai departe, dupã câteva zile, cu alt ferry am trecut în Statele Unite
în Olimpic National Park. ªi de aici a mai rãmas
o aruncãturã de bãþ pânã la Muzeul de Artã
MaryHill. Vizitarea muzeului ne-a stârnit interes, amintiri ºi emoþii.
Pentru cã generaþia noastrã, crescutã ºi
îngrijitã ideologic de dictatura comunistã, a fost
foarte ocupatã cu istoria tuturor comuniºtilor de
pe mapamond, în special cu fraþii noºtri de la
rãsãrit, nu a mai rãmas timp ºi de istoria noastrã,
în special cea despre unirea întregului popor
român sub coroana regalã, fiindcã între timp s-a
dus ºi coroana ºi o parte de rãsãrit a României.
Aºa cã, la MaryHill, ne-am pomenit într-un mic
spaþiu de istorie româneascã, în care se afla o
frumoasã colecþie de obiecte personale ale Reginei Maria, printre care ºi o copie a coroanei
purtate la Alba-Iulia la consfinþirea unirii celei
fireºti a poporului român. Tablouri ºi fotografii
ale familiei regale, începând cu cele ale bunicilor pânã la cele ale urmaºilor, sunt expuse cu
gust decorativ rafinat într-un spaþiu amplu rezervat la nivelul principal al muzeului.
Vizitând pe îndelete, citind toate indicaþiile ºi comentându-le între noi, ne-au reverberat
sentimente ºi certitudini cã aparþinem unui popor vechi, de douã milenii, de sine stãtãtor în
spaþiul dacic ºi suntem neolatini ca fire ºi vorbire. Într-un moment istoric poporul român a
reuºit sã se reîntregeascã dupã ce, secole dupã
secole, a fost supus ºi împãrþit între mari imperii. În timpul rãzboiului mondial ºi apoi la
actul reîntregirii, Regina Maria, deºi cu rãdãcini
îndepãrtate de poporul roman, s-a dãruit acestui
moment apoteotic alãturi de întreaga generaþie
româneascã, la împlinirea naþionalã. Cât de pline de personalitate ºi mândrie naþionalã au fost
acele generaþii româneºti în acele vremuri, când
mândria naþionalã fãcea parte din identitatea
tuturor popoarelor europene ºi în ce stare de
degradare am ajuns sub tirania comunistã impusã prin forþã. La ce îndoctrinare brutalã am
fost supuºi, dacã trebuia sã adulãm marele popor
sovietic, comunist, far cãlãuzitor ºi în acelaºi
timp sã dispreþuim ºi sã negãm truda ºi jertfa,
dãruirea ºi înfãptuirea înaintaºilor noºtri, a poporului nostru. Eram obligaþi sã preamãrim pe
strãini ºi alogenii comuniºti aduºi peste noi. În
ce abominabilã tiranie am fost târâþi pentru a fi
sãrãciþi, depersonalizaþi ºi obedienþi.

din California ºi am oprit câteva ore la muzeu sã
îl vadã ºi invitata noastrã din România, colega ºi
prietena noastrã, Dr. Violeta Naghiu.
Între timp s-au schimbat multe la muzeu.
Sculpturile lui Auguste Rodin ºi galeria dansatoarei Loie Fuller, ce avea afiºe de reprezentaþii fãcute de mari pictori parizieni ai vremii, au fost mutate de la upper level la lower
level, unde arãtau mai mult ca îngrãmãdite decât
ca exponate într-o galerie de artã destinatã vizitatorilor. Exponatele Reginei Maria ºi Sam History Room îºi pãstrau, încã, exact acelaºi spaþiu,
la main level, iar colega noastrã a fost uimitã de
amintirea pãstratã a trecerii Reginei Maria pe
aici în urmã cu aproape ºaptezeci de ani. Însã la
gift shop nu am mai gãsit pliante sau cãrþi despre
trecerea ei pe aici. Am avut o strângere de inimã
la gândul cã, în viitori ani, o altã conducere a
muzeului care va face tot mai mult
loc artei americane în muzeu, o va
coborî ºi pe Regina Maria lângã
Loie Fuller ºi Auguste Rodin la
lower floor, care de fapt e un demisol. Mai ales cã Ambasada României din Statele Unite, acum ca
ºi în trecut, nu aratã niciun interes
faþã de memoria Reginei Maria,
deºi ea a reprezentat cu adevãrat
þara noastrã, ceea ce ar trebui sã
facã ºi membrii ambasadei. Poate
or fi aceiaºi diplomaþi ºi diplomate de pe timpuri, dar acum primesc indicaþii preþioase din alte
direcþii…
Când am pãrãsit mansion-ul lui Mary ºi
Sam, ºi al invitatei lor, Regina Maria, ne-am
plimbat prin frumosul parc înconjurãtor, plin de
arbuºti decorativi, flori ºi pãuni, pãsãrile favorite ale Reginei Maria, ºi am plecat cu un sentiment de tristeþe cã lãsãm în urmã evenimente
istorice româneºti, faþã de care, aici ºi peste tot,
noua ochlocraþie conducãtoare este total indiferentã. Ochlocraþia post-decembristã nu este
interesatã de ce trebuie sã refacã dupã îndelungata ºi chinuitoarea îndoctrinare comunistã,
ci cu ce se pot ei procopsi, fiindcã pentru ei
patrimoniul românesc este doar un ciolan: nu
apucat, ci primit pentru cã au fãcut sluj! La noi,
acum, se furã ºi banul public mai ordinar ca
niciodatã! Noi nu avem oameni ca Sam Hill,
care, aici pe proprietatea lui, a înãlþat, din beton,
o replicã a anticului STONEHENGE din Britania, un memorial pentru soldaþii americani cãzuþi în Primul Rãzboi Mondial în Europa.
Cinste acestui OM care ºi-a respectat cu
dãruire semenii.
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La gift shop–ul muzeului, printre vederi ºi
pliante despre muzeu, am gãsit doar un singur
volum referitor la Regina Maria, The last romantic, de Hannah Pakula, apãrut într-o editurã
new-yorkezã în 1984. Un volum de cinci sute de
pagini, în condiþii grafice atrãgãtoare, având pe
prima copertã una dintre cele mai reuºite fotografii ale reginei, care îi aratã din plin frumuseþea regalã. Pe lângã fotografie este ºi subtitlul
The life of the legendary Marie, Queen of Roumania, the most famous beauty, heroine and
royal celebrity of her time - Viaþa legendarei
Maria, Regina României, cea mai faimoasã frumuseþe, eroinã ºi celebritate regalã a timpului ei.
Pe ultima copertã, pasaje din presa americanã
care apreciazã la superlativ autoarea pentru documentaþie, strãdanie ºi reuºitã artisticã.
Cartea a fost un mic cadou pentru Ica. Mai
apoi, în timpul lecturii, îmi nara
mici episoade din acest roman
istoric, iar la sfârºitul lecturii mi
l-a recomandat imperios. L-am citit concentrat, cu sublinieri ºi notaþii. Deºi documentat total, lectura nu are rigiditatea manualelor
de istorie ci e un atractiv roman de
familie scris în bunã manierã literarã. A fost lectura mea preferatã a
anului 1989. Autoarea este o intelectualã evreicã plecatã din România, dupã instalarea dictaturii
comuniste, ºi stabilitã în Statele
Unite. Nu a binevoit sã-mi rãspundã la scrisoarea prin care o felicitam ºi îi ceream permisiunea
unei largi recenzii cu citate. Pãcat, aº fi dorit ca
ºi alþi români sã afle despre cartea ei, în care
descrie, cu amãnunte ºi însufleþire, vizita Reginei Maria la MaryHill în Noiembrie 1926.
Despre surprinderile reginei în faþa peisajului
arid, în faþa mansion-ului, despre emoþiile ei, despre speech-ul ei atât de aplaudat ºi apreciat de
cãtre cei douã mii de invitaþi a lui Sam Hill ºi
multe, multe altele. Poate, dupã Decembrie
1989, autoarea sã fi permis publicarea în România a acestei biografii atotcuprinzãtoare a Reginei Maria. Meritã sã fie publicatã, fiindcã
completeazã fresca din vremurile cu regi ºi regine a României. Poate volumul va fi un exemplu
ºi impuls pentru un istoric sau scriitor român sã
intre în competiþie istorico-literarã cu Hanna
Pakula, ºi apoi sã-ºi trimitã volume la MaryHill
unde, din când în când, mai trec ºi români în
vizitã. Poate ºi un pliant din partea Ambasadei
Române…
A doua vizitã la Muzeul de Artã din Maryhill am fãcut-o în August 1994. Ne întorceam
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ctualul Raion Herþa înfiinþat la 1
octombrie 1940 este unul din cele
11 raioane administrative din Regiunea Cernãuþi. Acesta acoperã în linii mari
teritoriul ÞINUTULUI ROMÂNESC HERÞA.
Un þinut cu totul „de excepþie”, dacã judecãm
faptele istorice care ne aratã cã Þinutul Herþa
nu a intrat nici în componenþa Basarabiei
româneºti stãpânite de Rusia între 1812-1918
ºi nici în componenþa Bucovinei româneºti
stãpânitã de Austria între 1775-1918. În anul
1918 Þinutul Herþa nu s-a unit cu Regatul României deoarece era parte din trupul acesteia
încã de la 1859.
+ Prima atestare documentarã a localitãþii
este din 20 decembrie 1437. La 1672 primeºte
rangul de târg.
+ La recensãmântul din 29 decembrie
1930 s-au înregistrat 29.247 persoane, din care
27.090 români (92,6%), în cele 28 de localitãþi
ale plasei Herþa, judeþul Dorohoi;
+ Târgul Herþa, reºedinþa de plasã, avea
cea mai mare importanþã comercialã pe traseul
dintre Cernãuþi ºi Dorohoi. Iarmarocul se þinea
joia ºi era frecventat de negustori ºi comercianþi
de la mari depãrtãri.
+ În toate localitãþile Þinutului Herþa
funcþionau în perioada interbelicã ºcoli primare
româneºti. În târgul Herþa erau douã ºcoli de stat
ºi una confesionalã.
+ Cãminul cultural Herþa avea ºi o bibliotecã cu peste 4.000 de volume, cu Cerc de
lecturã ºi abonamente la 6 publicaþii.
+ Ca urmare a Pactului Ribbentrop-Molotov, a Protocolului adiþional secret al acestuia
ºi a celor 2 Note ultimative din 26 ºi 27/28 iunie
1940 ale Guvernului URSS, trupele sovietice
ocupã (fãrã a respecta termenul de evacuare de 4
zile!!!) teritoriile româneºti ale Basarabiei ºi
Bucovinei de Nord, invadând ºi anexând ºi Þinutul Herþa, chiar dacã acesta nu fusese cerut de
sovietici în acele documente.
+ A urmat o perioadã de rusificare ºi deznaþionalizare a populaþiei bãºtinaºe. Români vinovaþi doar pentru credinþa româneascã ºi limba
neamului lor au fost deportaþi în lagãrele din Siberia. S-au închis ºcoli ºi biserici, s-au schimbat

denumirile satelor, s-a trecut la grafia chirilicã,
s-a falsificat grosolan istoria de pânã atunci a
acestor locuri istorice. Era marele calvar al unei
populaþii care se ºtia stãpânã pe þinutul sãu, þinut
care nu a cunoscut nicio stãpânire strãinã pânã
în iunie 1940! Era începutul existenþei tragice
pentru generaþiile de români rãmase în vatra lor,
dar sub stãpâniri strãine.
+ În acest colþ de românism fervent au
venit în Lumea Adevãrului – Binelui – Frumosului importante personalitãþi. Sau, altfel
spus, aºa cum scrie deosebit de frumos Ion
Gherman în Cronica Þinutului Herþa (1996) „...
acest autentic ºi vechi colþiºor de þarã româneascã s-a dovedit a fi în timp, depozitarul unui
real potenþial de inteligenþã, de talent ºi de vitalitate ce ºi-au gãsit expresia atât în literaturã cât
ºi în artã ºi ºtiinþã”.

GHEORGHE ASACHI (1788–1869),
poet, prozator ºi dramaturg, cãrturar ºi patriot,
spirit renascentist, iluminist ºi enciclopedist, cu
pãrinþii (Lazãr Asachi ºi Elena Ardeleanu) de
origine transilvãneanã. Face studiile elementare
în Herþa ºi cele superioare la Lvov (Lemberg),
Viena ºi Roma. Cunoºtea la perfecþie româna,
latina, polona ºi rusa ºi suficient pentru a se
folosi de acestea – franceza, germana, engleza ºi
italiana. A fost considerat de cãtre unii cercetãtori drept românul cu cel mai larg orizont
ºtiinþific ºi literar din România Veche. Avea atât
înclinaþii ºi preocupãri artistice cât ºi tehnice
(arhitecturã ºi inginerie). A profesat ca diplo-
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mat, profesor, ziarist, grafician, arhivist, arhitect, tipograf. Este recunoscut ca organizator al
învãþãmântului din Moldova (1813 – 1849), al
Seminarului de la Socola (1820), al primei ªcoli
primare de fete (1841). A pus bazele învãþãmântului politehnic la Iaºi ºi a Institutului litografic (1832). La iniþiativa sa ia fiinþã în 1836
Conservatorul filarmonic-dramatic.
Pe cale de consecinþã, pentru toate contribuþiile sale în acest domeniu, este considerat
unul dintre întemeietorii miºcãrii teatrale ºi muzicale româneºti. Vârful realizãrilor sale a fost
Academia Mihãileanã, instituþie inauguratã în
1835.
Este deschizãtor de drumuri ºi în domeniul presei româneºti, fiind apreciat ca întemeietor al presei în Moldova, prin editarea publicaþiei Albina româneascã (1829) dar ºi a unor
foi sãteºti, calendare, almanahuri, suplimente º.a.
S-a preocupat ºi de recuperarea istoriei în
maniere diferite, prin strângere de informaþii,

documente, artefacte, prin scrierea de articole,
prin versificãri etc..
În literaturã este considerat „întâiul sonetist român” (G. Cãlinescu). Traduce ºi adapteazã piese de teatru din literatura altor popoare,
organizând ºi primele reprezentaþii teatrale în
limba românã (1816). În poezie abordeazã toate
genurile ºi speciile: sonete, elegii, ode, imnuri,
meditaþii, satire, balade, fabule, epigrame, versificã legende istorice cunoscute în popor. Este
gratulat de istoricii literari ºi cu titlul de creator
al mitologiei literare româneºti de inspiraþie folcloricã în poezia sa epicã. Cultivã cu perseverenþã ºi patos poezia patrioticã ºi nuvelele istorice. Pionier al picturii româneºti ºi iniþiator al
învãþãmântului artistic în ºcolile moldoveneºti.
ªi-a închinat întreaga viaþã ºi operã simþirii româneºti, limbii române, þãrii sale, poporului român, pãmântului strãbun, spiritului autentic, românesc, propãºirii ºi emancipãrii neamului. Exemplul sãu este modelator ºi animator,
provocator ºi mobilizator pentru toate spiritele
româneºti ulterioare, pânã ºi în zilele noastre.

Limba româneascã

Saltã inima-n plãcere
Când o ascultãm,
ªi pe buze-aduce miere
Când o cuvântãm.
Românaºul o iubeºte
Ca sufletul sãu,
Vorbiþi, scrieþi româneºte,
Pentru Dumnezeu.
Fraþi ce-n dulcea Românie
Naºteþi ºi muriþi
ªi-n lumina ei cea vie
Dulce vieþuiþi!
De ce limba româneascã
Sã n-o cultivãm?
Au voiþi ca sã roºeascã
Þãrna ce cãlcãm?
Limba, þara, vorbe sfinte
La strãmoºi erau;
Vorbiþi, scrieþi româneºte,
Pentru Dumnezeu!
(George Sion)

GEORGE SION (1822-1892), memorialist, poet, dramaturg, traducãtor, militant paºoptist, membru de onoare al ASTREI, membru
al Academiei Române. Este cel mai autodidact
intelectual român din toate timpurile, neavând
atestate decât douã clase, la Liceul Sf. Sava din
Bucureºti, dar beneficiind de instruirea pe care
i-o acordã un „învãþat” dascãl grec, româna ºi
greaca fiindu-i limbi materne.
Traduce din greacã ºi francezã, scrie peste
o sutã de fabule, publicate în 1869, are o bogatã
creaþie liricã, poeziile sale fiind de mare interes
pentru toþi trãitorii în spirit naþional, chiar dacã
de mai mic interes pentru istoricii literaturii române (Titu Maiorescu, G. Cãlinescu, Al. Piru).
Este foarte apreciat ca memorialist, volumul
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Mult e dulce ºi frumoasã
Limba ce-o vorbim,
Altã limbã-armonioasã
Ca ea nu gãsim.

ÞINUTUL HERÞA - fotoreportaj de actualitate
Fotografiile reflectã starea actualã a târgului Herþa, reºedinþa raionului cu cea mai
mare densitate de români din Regiunea Cernãuþiului, strãvechi pãmânt românesc.

1. Casa familiei Verona a devenit sediu
pentru conducerea raionului Herþa; 2. Biserica Ortodoxã, monument istoric a intrat
în renovare; 3. Dupã ce a stat câþiva ani
într-o râpã, unde a fost aruncat de sovietici
în 1940, bustul lui Gh. Asachi troneazã în
mijlocul parcului orãºenesc; 4. „Conducãtorul de trãsurã” Nicolae Muntean ne-a spus
povestea bustului; 5. Clãdirea Primãriei Herþa;
6. Casa lui Gheorghe Asachi este în prezent
sediu pentru biblioteca raionalã; 7. În loc de
Orar… „biblioteca lucreazã”…; 8. …iar pereþii exteriori mãrturisesc despre degradarea
casei; 9. ªcoala româneascã, impunãtoare ca
edificiu, este situatã la marginea orãºelului, la câþiva km de centru; 10. Sala de sport a ºcolii; 11. Din
pãcate lipsa banilor se vede bine în modul de gospodãrire a clãdirilor; 12. Mobilier distrus, geamuri fãrã
sticlã, iatã doar douã dintre durerile înãbuºite în aceste fotografii.

Suvenire contimporane fiind considerat „o galerie de tablouri de un pitoresc fastuos” (G.
Cãlinescu). Bun povestitor, abil mânuitor cu
subtilitãþile limbii, stãpân pe elementele mitice
ºi mistice, portretist ºi artist al peisajului, obiectiv ºi figurativ, George Sion ºi-a demonstrat ºi
virtuþile sale literare, dar mai ales sufletul sãu
tumultos închinat spiritului românesc. Pentru
meritele sale pe acest tãrâm, ASTRA l-a ales
membru de onoare în 1862, la cea de-a doua
Adunare generalã de la Braºov, iar în 1868 a fost
ales membru al Academiei Române.
Fiu foarte vrednic al acestui pãmânt sfânt
românesc al Herþei, George Sion a fost omagiat
de cãtre Societatea culturalã Þinutul Herþa, fiind
desemnat membru de onoare ºi fiindu-i rãspânditã opera în mod pragmatic. Ar fi rãmas în
memoria românismului chiar ºi dacã ar fi scris
numai Limba româneascã, poezie ce constituie
o PERLÃ a liricii noastre naþionale, importanþa
sa crescând mai ales acum, când duºmanii românismului cultivã „moldovenismul” ºi „limba
moldoveneascã”.
Dacã ar fi sã fie românul mai conºtient de
soarta sa în istorie, atunci tot românul ar învãþa
pe de rost Limba româneascã a lui George Sion,
aºa precum au fãcut-o mii ºi mii de înaintaºi.
Vom reproduce din când în când aceastã
poezie sfântã pentru sufletul românesc, ca ºi
altele din creaþia poetului George Sion, care
meritã a fi citite, cunoscute, recitite, învãþate.
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VASILE BOGREA (1881–1926), filolog
ºi lingvist de mare clasã, elinist ºi latinist, poet ºi
traducãtor, membru al Academiei Române.
Studii la Iaºi ºi Berlin. Profesor suplinitor
al lui Garabet Ibrãileanu, colaborator la Neamul
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Românesc al lui Nicolae Iorga, care îl considerã
„un erudit fãrã pereche”.
Profesor de filologie clasicã (1919 –
1926) la Universitatea din Cluj. Membru fondator al Muzeului Limbii Române din Cluj
condus de marele lingvist Sextil Puºcariu. De
asemenea a pus bazele Societãþii Etnografice
din Cluj (1923). Scrie peste 300 de studii ºi
articole publicate în diferite reviste rãmase în
manuscris. Unele au fost adunate mai târziu în
format de carte de cãtre discipolii sãi: Pagini
istorico-filologice (1971, Mircea Borcilã ºi Ion
Mãrii) ºi Sacra via (1973, Mircea Borcilã ºi V.
M. Ungureanu). În plus, la Chiºinãu s-a publicat
volumul Opere alese în anul 1998.

ARTHUR G. VERONA (1968-1946) Frecventeazã cursurile Academiei militare din Viena,
dar la scurt timp îºi dã demisia din armatã ºi se
apucã de picturã în micul orãºel Herþa, unde îºi
gãseºte cele mai bune mijloace de inspiraþie.
Câþiva ani mai târziu la München îl cunoaºte pe
Simon Hollosy ºi pe Fritz von Uhde care îl orienteazã spre pictura de tip „plein-air” pe care o va
practica la întoarcerea în satul natal. Codrul Herþei
grupeazã nouã plugari ce ascultã o poveste a unui
chihaia. Lucrarea a fost foarte apreciatã încã de la
primul vernisaj, fãcând parte din salonul Oficial al
Franþei în 1897 ºi fiind reprodusã în cunoscuta
revistã L’illustration. În acelaºi an este alãturi de
Simon Hollosy la Baia Mare. A fost prezent cu
tablouri ºi la expoziþii organizate la Bucureºti,
Atena, Viena, Veneþia, Paris, München, Bruxelles.
Lucrarea sa Tehnica picturii (1943) este o carte de
referinþã în domeniu. A predat ºi picturã bisericeascã la ªcoala Superioarã de specialitate de pe
lângã Patriarhia Românã.
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CUNUNA DE AUR A ROMÂNIEI
Volohii din Carpaþii Pãduroºi – o ruinã
de românitate ºi/sau un paradox identitar
cole de-a rândul de cenuºa imperiilor care s-au
succedat, de uitare ºi nepãsare.
Odatã identificaþi ºi acceptaþi în orizontul
de interese al românismului, tabloul asumãrii
ºi/sau denigrãrii acestor „nepãstuiþi ai sorþii”
începea sã capete diferite nuanþe, în funcþie de
vectorii diferitelor interese pe care urmau sã se
suscite. Tot mai des aceste grupuri de volohi au
fost studiate de cãtre diverse colective de „cercetãtori”, iar definirea lor a evoluat de la „etnie
de origine româneascã”, la cele de „þigani albi”,
criminali sau altfel de rãufãcãtori.
Evantaiul acestor atribute a fost apoi rãsfirat ºi etalat, cu o anumitã „superioritate” ºi la
nivelul unor pseudocercetãtori români, reprezentând anumite instituþii de culturã din þarã sau
strãinãtate, preluând inventarul denigrator ucrainean, înþeles pânã la un punct din perspectiva
aºa-numitei teorii a „raþiunii de stat”, conaþionalii noºtri devenind mai „dihai” ºi considerând
cã „nu este posibil” ca noi sã ne înrudim cu o
astfel de populaþie, „nu se poate”, „nu este convenabil”, iar limba românã vorbitã de aceºtia
n-ar fi decât o limbã de piaþã, de comerþ, „secretã” º.a.
Pãrãsind inventarul tematic al acestui cvazirechizitoriu etnologic, identitar ºi rãmânând,
totuºi, în cuprinsul tematic al paradigmei identitare vom constata cã adepþii teoriei „þiganilor
albi” ar trebui sã lãmureascã anumite aspecte
propuse ca „acuze” ºi, care, dintr-o altã perspectivã, devin chiar argumente forte. Ca atare, cum
s-ar putea explica oare faptul cã trãind ºi evoluând atât de izolaþi, vorbind o limbã românã
rudimentarã, doar în familie ºi intercomunitar,
ºi-au conservat-o atât de bine? Cum se face apoi
cã fãrã tradiþii, obiceiuri ºi folclor consolidate,
fãrã schimb ºi transfer de astfel de bunuri de
patrimoniu identitar, fãrã bisericã, fãrã educaþie
organizatã (niciunul nu are mai mult de 7 clase
primare, majoritatea fiind analfabeþi) au dezvoltat, totuºi, o conºtiinþã identitarã proprie, dis-
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a graniþa occidentalã a fostului comitat Maramureº în Carpaþii Pãduroºi, la aproximativ 200 km nord-vest
de oraºul Sighetu Marmaþiei, sãlãºluiesc ºi convieþuiesc în jur de 10.000 de volohi. Rãmaºi
„fãrã soartã”, „decãzuþi din destin”, volohii din
Carpaþii Pãduroºi s-au deºteptat ca o etnie românofonã, dar pânã mai ieri orfanã, abandonatã
istoric, ignoratã de autoritãþi, dar rezonând româneºte, pendulând disperat între apelativele de
„þigani albi” ºi româno-volohi.
Filmul descoperirii acestui grup etnic pare
de necrezut pentru primele douã decenii ale mileniului III creºtin ºi începe prin interceptarea
unor conversaþii într-o limbã cunoscutã de cãtre
o profesoarã de limba românã, din Ucraina, d-na
Domnica Marina, într-o piaþã din Mucacevo.
Încet - încet enigma a început sã se dezvãluie,
iar expediþiile cvaziºtiinþifice desfãºurate ulterior, mai mult din curiozitate decât din raþiuni
ºtiinþifice au fãcut sã iasã la ivealã existenþa în
peste zece localitãþi din aceastã zonã a unor
grupuri etnice care-ºi ziceau volohi, dar care nu
auziserã de România, de poporul român sau de
limba românã. Cu totul izolat, în fosta armatã a
U.R.S.S.- ului, unii tineri au mai aflat cã pe
teritoriul republicii mai sunt ºi alþii care vorbesc
o limbã asemãnãtoare cu a lor, sau pe fostele
ºantiere ºi în fostele colhozuri. În sfârºit, la
începutul anilor 90, în localitatea Poroscovo,
unde trãiesc aproximativ 1600 de suflete, un
tânãr venit din armatã a adus cu el un tranzistor
la care, cu uimire, au auzit vorbindu-se româneºte,
dar „foarte greu”, în comparaþie cu graiul lor.
De la începutul anilor '90 ºi pânã în 1998
lucrurile au stagnat, iar la 12 martie 1998, intrând pe firul acestei poveºti, Radio România
Actualitãþi realiza prima emisiune din ciclul
„Ora românilor de pretutindeni”, în sânul acestei comunitãþi, promovând în eter ºi botezând,
cu acte în regulã ºi cu ceremonialul sacru al
undelor o realitate istoricã ineditã, acoperitã se-
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tinctã, fie ea ºi de grup, numindu-se pe sine
volohi, rumâni sau, mai nou, româno-volohi?
Respectându-le condiþia, consãtenii lor ucraineni îi numesc exclusiv volohi, de asemenea
ºi „mãgrãunii” (þiganii) care locuiesc în enclava
separatã îi numesc tot volohi.
Riscând anumite consideraþii privitor la
aceastã dilemã identitarã românofonã din ºaua
Carpaþilor de Asfinþit, vom constata cã în timp ce
comunitãþile de þigani sunt sub autoritatea unui
„baron”, obºtea sãteascã a volohilor recunoaºte
drept lider paralel un „birãu”, care pe lângã rezolvarea, în general, a treburilor curente, comunitare, a constituit în timp, dupã pãrerea
noastrã, ºi un impediment al asimilãrii prin anihilarea nevoii de implicare a administraþiei oficiale (maghiarã, cehã, sovieticã sau ucraineanã).
Acest sentiment de autonomie, conservat
ºi respectat pânã azi, poate fi o rãmãºitã istoricã
de organizare socialã, cãci s-a întâlnit în Evul
Mediu, în localitãþile româneºti de atunci, peste
care se suprapun parþial comunitãþile de volohi
de azi: „Cnezii – cum rezultã din aceste Diplome – aveau un însemnat rol, fiind adeseori
întrebuinþaþi în scopuri de colonizare, îndeosebi
acei care erau aºezaþi pe pãmânturile regale.
Regele cãuta sã le mãreascã veniturile pe care le
încasau din satele supuse administrãrii lor, apoi
acorda – el sau nobilii, - dreptul de cneziat „jus
heneziatus”, fie pe timp limitat, fie pe viaþã, cu
dreptul de moºtenire pentru urmaºii lor direcþi”.1
Referitor la aºezarea volohilor de-a lungul
Carpaþilor Nordici în perioada în care istoriografia maghiarã nu era speriatã de perspectiva
României Mari, aceasta recunoºtea: „Istoricii
unguri care s-au ocupat de trecutul judeþului
Bereg, - pe bazã de cercetãri de arhive – ajung la
concluzia cã românii au fost aºezaþi aici înainte
de venirea ungurilor, întinzându-se pânã în regiunea
Munkacs-ului, Beregszasz-ului ºi Hatszeg-ului.2
Atestaþi documentar în Evul Mediu, în
aceste locuri unde azi gãsim doar vagi reminiscenþe, cauza românilor nord-carpatini pãrea
una pierdutã încã din secolul al XIX lea: „Românii din lungul Carpaþilor nordici ºi nord-vestici, sunt pomeniþi în documente pânã în a doua
jumãtate a veacului al XVII lea. De acum înainte
apar tot mai rar, fiind pe încetul deznaþionalizaþi
de cãtre populaþia numeroasã ruteanã ºi slovacã”.3
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Ademeniþi oarecum complicitar de farmecul medieval al documentelor referitoare la istoria Maramureºului recte ºi istoria volohilor, vom
ilustra cele de mai sus cu un document autentic,
referitor la românii din Bereg, aparþinând reginei Elisabeta a Ungariei, emis la 28 octombrie
1366, în Buda: „… Ne relateazã nouã Clement ºi
Ioan, fiii lui Maxim, Nicolae ºi Valentin, fiii lui
Crãciun, românii noºtri cã în timp ce românii ºi
iobagii lor vin pe moºiile voastre, pe proprietãþile ºi în mijlocul vostru în cãutarea hranei lor,
voi îi judecaþi ºi le confiscaþi fãrã încetare lucrurile, proprindu-le persoanele.
Asupra acestui lucru pretindem credicioºiei voastre, poruncindu-vã cu toatã strãºnicia,
ca de acum înainte sã nu mai îndrãzniþi în niciun
fel sã îi judecaþi pe pomeniþii români ºi pe iobagii pomeniþilor români, pe moºiile voastre ºi
în mijlocul vostru, în orice pricini, afarã de hoþie, tâlhãrie ºi alte fapte obºteºti criminale sau sã
îi siliþi sã stea la judecatã înaintea voastrã. Iar
dacã unii dintre voi au vreo pricinã sau vreo
plângere împotriva acestor români ºi iobagi sau
vor avea, o vor urmãri în prezenþa aceloraºi
domni ai lor, care vor arãta, din partea lor, împlinirea dreptãþii oricãrui pricinaº, dupã cum se
va cere ordinea legii, fãrã ca voi sã îndrãzniþi a
face altceva”.4
Purtând cu mândrie, pânã azi nume vechi
de familii româneºti, evident slavizate ºi maghiarizate în timp (Voloºin, Horvat, Canaloº,
Simocico, Stanchevici) ei þin la forma lor îndãtinatã, precizând, ca ºi în cazul muncitorului de
pãdure, întâmplãtor întâlnit pe stradã cu drujba
în spate, Canaloº, cã nu este Konoloº, cã el îi
român voloh. (?)
Predate cu totul muncii ºi vieþii aproape
mizere, în condiþiile unui record absolut de natalitate pentru tot spaþiul locuit de români, femeile, exclusiv casnice acum, îºi mai gãsesc
timp pentru a cânta câteva versuri, ca ºi în cazul
Iuliei, care a nãscut 15 copii dar a fost ºi brigadierã colhoznicã, inclusiv în Kazahstan:
„Ai, du-te dor ºi iar vinã
Nu ºãde-n þarã strãinã.
Toatã lumea-i dintr-un neam
Numa io pe nime n-am,
ªi pã cine am avut
O pus faþa la pãmânt”.5

Manciulea, ªtefan, Graniþa de Vest, Ed. Gutinul S.R.L., Baia-Mare, 1994, p. 56-57
Ibidem, p. 53
Ibidem, p. 63
Mihaly de Apºa, Dr. Ioan, Diplome maramureºene din sec. XIV ºi XV, Ediþia a IV a, Ed. Dragoº Vodã, Cluj –
Napoca, p. 76
5 Marchiº, Adrian, La volohii din Transcarpatia, în „Familia Românã”, an III, nr. 1 (8), martie 2001, p. 51
1
2
3
4

vechiul ºi neobositul efort al istoriografiilor histrionice central europene referitoare la noi, cum
cã am fi în Ardeal „un popor fãrã soartã”, „decãzut din destin”, au cam dat roade, mãcar pe
alocuri.
În cu totul alþi termeni ar trebui, poate,
reconsideratã ºi întreaga filozofie istoricã a etnonimului de valah (valah, vlah, voloºen, voloºin); în cazul de referinþã el având un istoric
mult mai dramatic, purtat ºi asumat pânã azi.
Mai mult decât atât, în paºapoartele volohilor
este fãcutã tot timpul precizarea cã sunt voloºin
ºi canaloº, adicã român lingurar, realizându-se
prin aceasta nu numai o identificare mai precisã
ci ºi o uºoarã stigmatizare în aceeaºi linie istoriograficã denigratoare.
Afectaþi, mai mult sau mai puþin, de multitudinea de scenarii, care încep sã-i conþinã în
ultimul timp pe cei peste 10 000 de volohi din
Carpaþii Pãduroºi nu ne rãmâne decât sã încercãm un prinos de recunoºtinþã faþã de aceastã
comunitate, angajatã într-o disputã acerbã dintre
statuia firavã a identitãþii lor care abia mai rezoneazã istoric ºi monumentul unei alteritãþi
mereu ostile, concretizatã deocamdatã într-un
provocator paradox identitar.

Români-volohi din Ucraina,
pentru prima oarã în România
Anca GOJA
23 iunie 2010 e o datã de însemnat cu roºu
în calendar: este ziua în care, pentru prima oarã
în istoria României, o delegaþie de români-volohi din Ucraina a ajuns pe teritoriul þãrii noastre. Evenimentul s-a petrecut la invitaþia Uniunii
Regionale „Dacia” a românilor din Transcarpatia (preºedinte, Ion Botoº) ºi a Asociaþiei Culturale „Familia Românã” din Baia Mare (preºedinte, dr. Teodor Ardelean), primii sosiþi la
Sighetu Marmaþiei, apoi la Baia Mare ºi Satu
Mare, fiind Maria ºi Vasile Horvat din Poroscovo.
5.000 de români izolaþi
în 4 raioane ucrainene
Poroscovo este o comunã situatã la 200
km de frontiera cu Sighetul, pe malul stâng al

Maria ºi Vasile Horvat din Poroscovo

Lucãcel, Ioana, Criºan, Mircea, ªocanta descoperire a GAZETEI: „insula românilor”, în Gazeta de Maramureº,
anul VII, nr. 309, 1-7 noiembrie 2008, p. 281
2 Ibidem
1
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Arhaicitatea limbii, precum ºi farmecul ei
de calendar sentimental ni se relevã ºi din cele
câteva versuri încercate de o altã femeie de 74
de ani, mãtuºa birãului, Iulia Voloºin:
„Ioi, fost-o bine, fi-va iarã
Numai capu meu nu piarã.
Dirimã, dirima me
Fã dirimã cum îi vre
D-apoi de-oi fi-n þara me”.1
Identificând în versurile de mai sus un
filon al unui adevãrat zãcãmânt de dor de þarã ºi
de neam, convinºi fiind cã omul gândeºte ºi cu
sufletul, cu inima nu-þi rãmâne decât sã te înfiori
în faþa unor oameni, prãvãliþi mereu din istorie ºi
de lângã fiinþa lor dragã, neamul românesc, precum, încã o datã, Vasile Gorvat, „birãul” lor:
„Mi-i greu cã al meu sânge dã înapoi. Cade
înapoi, ºi mã doare când alþii îºi bat joc de el”.2
Scrutând dubitativ elongaþia descrisã de
cele douã obiective istoriografice diametral opuse, respectiv etnonimul de „þigani albi” ºi/sau
cel de român-voloh sau voloh lingurar, nu ne
rãmâne decât sã constatãm cã pe la margine de
vatrã româneascã ºi de latinitate ne mai urnim
din Istorie, cã într-adevãr România îºi are trasate
graniþele prin interiorul trupului sãu etnic, iar
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râului Turii, la 23 km de centrul raional Perecin,
la poalele Carpaþilor Pãduroºi. Comunitatea românilor-volohi din acest raion numãrã în jur de
1.600 de suflete, dar în total, în raioanele Perecin, Svaliana, Ujgorod ºi Mucacevo existã,
conform unor surse, 5.000 de suflete de români.
Modalitatea prin care ei au ajuns acolo necesitã
cercetãri mai amãnunþite, însã douã sunt, la ora
actualã, cãile presupuse. Astfel, prima posibilitate, menþionatã ºi de Ion Botoº în micromonografia publicatã chiar în revista „Familia românã” (nr. 4/2009), este ca românii sã fi ajuns
acolo odatã cu trupele puse în slujba imperiului
austriac, diferite documente certificând existenþa a 10 posesiuni militare româneºti la sud de
oraºul Mucacevo. O altã posibilitate vehiculatã
de specialiºti ar fi ca aceºti români sã fie urmaºii
ciobanilor plecaþi cu turmele în cãutarea unor
locuri noi de pãºunat.
ªi-au pãstrat limba românã în ciuda
condiþiilor vitrege
Cert este cã aceºti români ºi-au pãstrat
limba pânã în ziua de azi, în ciuda faptului cã nu
au beneficiat de ajutorul instituþiilor statului.
Atât la ºcoalã, cât ºi la bisericã, limba utilizatã
este cea ucraineanã. Influenþa acesteia asupra
limbii vorbite de volohi este puternicã - Maria ºi
Vasile Horvat presarã multe cuvinte slave în
frazele lor a cãror melodie este, totuºi, româneascã. În graiul lor se regãsesc, de asemenea,
termeni cu rãspândire regionalã în România,
precum ºi cuvinte arhaice. Maria Horvat însãºi,
când a auzit prima oarã români din România
glãsuind, a exclamat: „Vai, dar ce rãu vorbiþi
româneºte!”... Acest lucru se explicã ºi prin izolarea totalã de realitãþile româneºti a comunitãþii
de români-volohi din Ucraina pânã în urmã cu
câþiva ani. Oameni sãrmani, fãrã carte, ei nici nu
aveau cunoºtinþã de existenþa þãrii-mamã. Însã,
mai târziu, ascultând la radio folclor românesc,
simþeau cã sângele li se înfierbântã. Din pãcate,
tradiþiile nu s-au conservat în aceastã comunitate. Astãzi, volohii nu mai ºtiu cânta româneºte, pot doar sã reproducã melodii auzite la
televizor - cãci acum prind ºi posturile TV româneºti.
Fac mulþi copii ºi nu divorþeazã
În urmã cu 12 ani, jurnaliºtii Adrian
Marchiº ºi Gheorghe Pârja descopereau aceastã
fascinantã comunitate de români-volohi din Poroscovo. Ca urmare, ei au fost, pentru prima
oarã în istorie, subiectul unei emisiuni radiofonice, la postul românesc public de radio, unde
Marchiº lucreazã. Dar ºi Ion Botoº a depus eforturi pentru a-i ajuta pe aceºti fraþi de sânge,
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înfiinþând la Poroscovo, mai recent, o filialã a
Uniunii Regionale „Dacia”, al cãrei preºedinte
este chiar Vasile Horvat. Om cu vazã în comunitate, cu atât mai mult cu cât este printre cei
mai înstãriþi, deþinând, împreunã cu soþia sa, un
magazin sãtesc. Aceasta, în condiþiile în care
majoritatea volohilor se ocupã cu agricultura ºi
cu tãiatul lemnelor. Mulþi (inclusiv Vasile
Horvat) ºtiu sã ciopleascã lemnul, confecþionând linguri, „troci” (coveþi) ºi alte obiecte necesare în casã. Volohii sunt oameni sãrmani.
Nimeni din comunitate nu a absolvit nici mãcar
liceul... de facultate nu poate fi vorba. Sunt,
însã, oameni credincioºi. Întrebaþi ce religie au,
dacã sunt ortodocºi sau neoprotestanþi, Maria ºi
Vasile Horvat au spus doar atât: „Suntem creºtini”. Femeile fac atâþia copii câþi le dã Dumnezeu. Maria are puþini copii: doar patru, în
schimb are 18 nepoþi, la doar 50 de ani. În
medie, însã, femeile nasc între 8 ºi 12 copii, dar
din cauza condiþiilor grele de trai mulþi mor
înainte de vreme. În Poroscovo, media de vârstã
este destul de scãzutã; bãtrânii sunt puþini, iar
volohi care sã trãiascã mai mult de 70 de ani nu
prea sunt. O altã „ciudãþenie” este cã, pentru
volohi, noþiunea de divorþ nu existã. „Femeia ºi
bãrbatul nu se lasã”, ne-au asigurat soþii Horvat.
Volohi primiþi de autoritãþile
maramureºene
Toate aceste lucruri le-am aflat cu ocazia
primei vizite a soþilor Horvat în România. Însoþiþi de Ion Botoº ºi de istoricul Ilie Gherheº
(care, în trecut, i-a vizitat pe volohi la ei acasã ºi
a scris un studiu pe aceastã temã), Maria ºi
Vasile Horvat s-au oprit mai întâi în Sighetu
Marmaþiei, dupã care au sosit în Baia Mare. Aici
au vizitat sediul Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu”, la invitaþia directorului dr. Teodor Ardelean, dupã care au fost primiþi de autoritãþile
judeþene la Palatul Administrativ. Întâlnirea a
avut loc în cabinetul prefectului Sandu Pocol,
alãturi de acesta fiind prezenþi Mircea Man, preºedintele Consiliului Judeþean, dr. Teodor Ardelean, Ion Botoº, Ilie Gherheº, lingvistul ªtefan Viºovan, de la Universitatea de Nord, jurnalistul Adrian Marchiº, alþi ziariºti. Atât Ion
Botoº, cât ºi dr. Teodor Ardelean au subliniat
faptul cã momentul este unul istoric, fiind
pentru prima datã în istoria României când reprezentanþi ai comunitãþii româno-volohe din
Poroscovo ajung aici. Urându-le oaspeþilor bun
venit, Mircea Man a atins un punct sensibil,
precizând cã „noi avem o populaþie ucraineanã
foarte numeroasã pe teritoriul Maramureºului,
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Cea mai mare dorinþã:
o ºcoalã în limba românã
Ilie Gherheº ºi-a amintit cã, atunci când
i-a vizitat acasã, volohii i-au mãrturisit cã tot ce
vor sã li se aducã din România este puþinã muzicã româneascã ºi „o învãþãtoriþã româncã”. De
altfel, Maria ºi Vasile Horvat au confirmat fap-

tul cã cea mai mare dorinþã a lor este sã aibã o
ºcoalã în limba românã, iar autoritãþile maramureºene au luat cunoºtinþã de acest fapt. Totuºi, înfiinþarea unei astfel de ºcoli la Poroscovo
ar putea fi problematicã, cel mai dificil fiind de
obþinut nu atât fonduri, cât acordul autoritãþilor
ucrainene. O altã problemã pusã pe tapet a fost
posibilitatea ca o echipã de specialiºti de la
Universitatea de Nord din Baia Mare sã întreprindã o cercetare etno-socio-lingvisticã în cadrul comunitãþii de români-volohi din Ucraina,
care sã se finalizeze cu o monografie a graiului
vorbit de aceasta. În finalul întâlnirii, Mircea
Man le-a oferit soþilor Horvat, din partea Consiliului Judeþean Maramureº, un CD cu muzicã
folcloricã din Maramureº ºi albume consacrate
frumuseþilor acestui judeþ. „Sã le puneþi pe un
raft în magazinul vostru: acesta e începutul bibliotecii!”, a spus, mai în glumã, mai în serios,
Teodor Ardelean. De asemenea, Maria ºi Vasile
Horvat au primit câte o „diplomã de recunoaºtere” care certificã prezenþa lor cu ocazia primei
vizite oficiale a unei delegaþii de volohi din
Ucraina la Prefectura ºi Consiliul Judeþean
Maramureº, la invitaþia Uniunii Culturale a Românilor din Transcarpatia ºi a Asociaþiei Culturale „Familia Românã” din Baia Mare.
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Ioan M. Botoº, Ilie Gherheº,
Maria ºi Vasile Horvat
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pe care o sprijinã toate autoritãþile, ºi am dori ca
ºi românii din Ucraina sã fie ajutaþi”.
Români, nu þigani
Pânã sã îi ajute autoritãþile ucrainene, însã, un mic ajutor va veni din partea fraþilor din
România. Astfel, în urma discuþiilor avute s-a
hotãrât organizarea, pe cheltuiala autoritãþilor
maramureºene, a unei tabere pentru 20 de copii
volohi, inclusiv oferirea de sprijin pentru ca
aceºtia sã primeascã paºapoarte ºi vizele necesare. O altã idee care s-ar putea sã prindã
contur a fost ca douã-trei clase de copii maramureºeni sã meargã în Poroscovo pentru
douã-trei zile ºi sã viziteze ºcoala de acolo.
„Putem sã ducem cãrþi, douã-trei calculatoare,
alte lucruri folositoare”, a supralicitat Mircea
Man. Aflând cã volohilor le place folclorul românesc, Man le-a promis soþilor Horvat cã se va
organiza un spectacol al Ansamblului Folcloric
Naþional „Transilvania” la Poroscovo, pe cheltuiala maramureºenilor, astfel încât românii din
Ucraina sã descopere muzica, portul ºi tradiþiile
din Maramureº. În schimbul acestor daruri, dr.
Teodor Ardelean le-a cerut oaspeþilor sã promitã cã la urmãtorul recensãmânt se vor declara
români ºi nu volohi, întrucât aceºtia din urmã nu
constituie o minoritate recunoscutã ºi statul român nu îi poate ajuta. Problema este realã: autoritãþile ucrainene nu îi recunosc pe volohi ca
fiind români, considerându-i „þigani albi”. Imaginea românilor-volohi printre ucraineni nu este
prea bunã, ei fiind acuzaþi de hoþii, de agresiuni
împotriva pãdurarilor ºi de fapte de corupþie.
Dat fiind cã volohii nu ºtiu carte (cei mai mulþi
nu ºtiu nici mãcar sã îºi scrie numele), nu îºi
cunosc drepturile ºi nu se pot apãra.
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Biserica Albã

Comemorarea martirului pr. Grigore Moyº,
un simbol care uneºte cele douã maluri ale Tisei
Florentin NÃSUI
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otrivit hotãrârii arbitrajului de la Viena
din noiembrie 1938, o parte din
Transcarpatia a fost cedatã Ungariei.
În cealaltã parte a Transcarpatiei, la 15 martie
1939 a fost proclamatã o nouã formaþiune statalã
– Ucraina Carpaticã, cu reºedinþa în oraºul Hust,
care, doi ani mai târziu, este ocupatã de statul
ungar, în componenþa cãruia intrase ºi Transcarpatia.
Grigore Moyº, preot în Biserica Albã între
anii 1930-1940, a fost membru al ªOIM-ului din
Ucraina Carpaticã, pentru independenþa cãreia
luptase.
În amintirea sa, a fost dezvelitã o placã
comemorativã la intrarea în Centrul Multicultural din comunã, unde a fost cândva casa în care
a locuit 20 de ani preotul greco-catolic devenit
martir.
Slujba de pomenire a fost oficiatã de preotul paroh al Bisericii Greco-Catolice din localitate, preotul Dumitru Petrovan, ºi preotul
greco-catolic Marius Viºovan din Sighetu Marmaþiei. Dupã sfinþire, s-au adresat mulþimii adunate la eveniment: primarul Gheorghe Berinde,
preºedintele Administraþiei Raionale Rahãu, Victor Medvid, adjunctul ºefului Consiliului Raional, Petrov Ferenc prof. drd. Dorel Todea de la
Radio Sighet, dr. Mihai Dãncuº, directorul Muzeului Maramureºului din Sighetu Marmaþiei.
De la Administraþia Raionalã au mai fost prezenþi ºefii secþiilor de Culturã ºi Învãþãmânt,
Volodimir ªepeta ºi Bogdan Grivirceac.
Preotul Dumitru Petrovan este originar
din Dragomireºti ºi pãstoreºte parohiile greco-

catolice din Slatina, Apºa de Jos ºi Biserica
Albã. Dacã în primele douã localitãþi, numãrul
greco-catolicilor este mai mic decât al ortodocºilor, la Biserica Albã, 200 de familii sunt greco-catolice (10 procente), restul fiind Martorii
lui Iehova (30 de procente), baptiºti, ortodocºi
sau… atei. Total populaþie: 3050 de locuitori în
926 fumuri. De vârstã ºcolarã sunt 250 de elevi,
care învaþã la ªcoala Româneascã, cu 32 cadre
didactice conduse de directorul Mihai Clementev.
Nãscut la 10 mai 1903, la Biserica Albã,
cel omagiat reprezintã simbolul luptei pentru
independenþã al Ucrainei, fiind singurul român
membru al primului parlament liber carpatoucrainean, dar ºi un simbol al luptei pentru pãstrarea credinþei strãmoºeºti, pentru care a pãtimit în închisorile politice comuniste dupã
1950. Dupã anexarea Ucrainei ºi Transcarpatiei
de cãtre URSS, preotul s-a mutat în România,
slujind la ªieu, Medieºul Aurit etc. Dupã interzicerea cultului greco-catolic, în 1949, ºi-a
desfãºurat activitatea pe ascuns, dar este arestat
ºi condamnat la an grei de temniþã. Moare la
Gherla, la 6 ianuarie, 1961.
Mihai Dãncuº a reamintit numele marilor
personalitãþi române nãscute în aºezãrile din
dreapta Tisei, savanþi, academicieni, înalþi prelaþi greco-catolici.
Dorel Todea: „Meritã toate felicitãrile
acest tânãr primar Gheorghe Berinde, care a
reuºit sã înalþe în centrul comunei un simbol
naþional, bustul lui Mihai Eminescu ºi sã readucã în memorie un simbol local, preotul Grigore Moyº, care uneºte cele douã maluri ale
Tisei. Mã bucur cã am transmis mesajul urmaºilor preotului Grigore
Moyº. Anume al fiicei acestuia, Antonia, nãscutã la Biserica Albã în urmã cu 87 de ani (trãieºte la Sighet) ºi
al nepotului Gellu Moyº, medic chirurg la Sighetu Marmaþiei”.
La pomana de dupã parastas,
oficialitãþile ucrainene raionale ºi invitaþii din România au constatat existenþa bunelor relaþii statornicite între
comunitãþile româneºti ºi ucrainene
de pe cele douã maluri ale râului de

SEPTEMBRIE 2010

75

ROMÂNII DIN VECINÃTATEA IMEDIATÃ – O iniþiativã a Institutului „Fraþii Golescu”

Valea Dunãrii (Bulgaria)
între Timoc, Vidin ºi Silistra
Expoziþie foto: Dorin Lozovanu ºi Emil Þîrcomnicu
Muzeul Þãranului Român, Bucureºti

„D

incolo de Dunãre, în imediata
vecinãtate, gãsim o lume româneascã în grai, obiceiuri ºi credinþe. Indiferent dacã sunt urmaºi ai þãranilor
fugiþi de pe moºiile boierilor, cum este cazul
„þãrenilor” din satele din Valea Dunãrii, sau ai
celor fixaþi „de când lumea” acolo, cum este
cazul românilor timoceni, li s-a refuzat identitatea în ultimii 100 de ani. N-au avut ºcoli,
n-au avut biserici, dar bãtrânii ºi-au pãstrat limba în care „s-au pomenit”. Sunt atât de
aproape, dar totuºi foarte departe. Lipsiþi de orice sprijin, ei încã mai sperã în
ajutorul României, ºi se bucurã dacã
românii „din þarã” mai trec ºi pe la ei”.
În nordul Bulgariei existã douã
comunitãþi româneºti, care se diferenþiazã etnografic. În regiunea dintre Vidin ºi Timoc, în zona bulgãreascã, localizaþi compact în 31 de sate ºi un
oraº, Bregova, punctul de graniþã cu
Serbia, inclusiv în oraºul Vidin (numit
de români Dii) trãiesc românii timoceni. Din estimãrile asociaþiilor româneºti, numãrul acestora ar fi fost de

125.000-130.000, iar în întreaga Bulgarie
300.000. Cifrele nu mai sunt actuale întrucât
peste 50% din populaþia ruralã din regiunea nordicã a Bulgariei a emigrat în strãinãtate sau a
plecat cãtre marile oraºe din Bulgaria. De la
Lom cãtre Silistra, în regiunile Montana, Vraþa,
Pleven, Lovech, Veliko Târnovo, Ruse ºi Silistra, cu preponderenþã în Vraþa, Plevna ºi Veliko Târnovo, se aflã aproape 100 de sate locuite, în proporþii diferite, de la 10 % la 80 %, de
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staþie în centrul orãºelului în care s-au adunat ca
din senin o seamã de vechi prieteni: Victor Roja,
Ion Huzãu, Gheorghe Grin, Gheorghe Þiplea,
dr. Vasile Cerbanic. Vasile Ona Jotu, tocmai
plecase de la „Maramureºul” sã ducã „Graiul
Maramureºului” la Primãrie ºi la Liceul românesc.
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frontierã, râu pe care, din curtea Bisericii l-am
zãrit printr-un gard de sârmã ghimpatã, rãmas de
pe vremea URSS. Ori gardul e trainic, ori e
pãstrat ca amintire, ori n-au dat ai noºtri de el!
La întoarcere spre podul istoric Slatina Sighetu Marmaþiei, împreunã cu Mihai Dãncuº,
Dorel Todea ºi Ilie Gherheº am fãcut musai o

76

SEPTEMBRIE 2010

FAMILIA ROMÂNÃ

CUNUNA DE AUR A ROMÂNIEI

tului autohton. Astfel, pãdurenii se aseamãnã cu
populaþia româneascã de dincolo de Timoc, din
Serbia, câmpenii cu oltenii din zona Mehedinþi,
iar vãlenii cu oltenii din judeþul Dolj. Referitor
la populaþia româneascã din Valea Dunãrii, ºi
aici existã mai multe straturi: populaþia mai veche, stabilitã în stânga Dunãrii, nu se ºtie de câtã
vreme, dar ºi þãrani fugiþi în urma aplicãrii Regulamentului organic, a asupririi boierilor, sau
din alte cauze. Aceºti din urmã sunt cunoscuþi
sub numele de þãreni, adicã þãrani veniþi din Þarã.
DR. EMIL ÞÎRCOMNICU, etnolog, cercetãtor la Institutul de Etnografie ºi Folclor „C.
Brãiloiu”, Academia Românã, este autor al mai
multor lucrãri dedicate românitãþii sud-dunãrene (aromâni, meglenoromâni, români timoceni). Fotografiile realizate în Bulgaria fac parte
din proiectul IDEI, finanþat de UEFISCSUCNCSIS, prin care încearcã sã completeze datele
etnografice cu cercetãri la românii din jurul graniþelor, extinzând metodologia Atlasului Etnografic Român în acest areal.
populaþie având origine românã. La recensãmântul din anul 1905 au fost recenzaþi 89.847
români, iar în anul 1910 – 96.502. Conform recensãmântului din anul 1920 existau 75065 români, iar în anul 1926 – 83.746. În recensãmintele oficiale actuale din Bulgaria populaþia
româneascã apare divizatã în douã categorii
distincte: vlahi ºi români. Numãrul acestora în
2001 era de 10.566 de „vlasi” ºi 1088 de
români.
În spaþiul timocean existã, din punct de
vedere etnografic, trei comunitãþi, la nivelul cãrora se semnaleazã mici diferenþieri etno-lingvistice: câmpeni, vãleni ºi pãdureni. Populaþia
româneascã este autohtonã în acest spaþiu, micile deosebiri constând în influenþe diferite în
funcþie de ariile de contact sau datoritã unor
valuri de populaþie româneascã suprapuse stra-

DR. DORIN LOZOVANU, etnolog ºi
geograf, cercetãtor la Muzeul Naþional de Etnografie ºi Istorie Naturalã din Moldova este
preºedintele asociaþiei de Geografie ºi Etnologie din Moldova. A strãbãtut ºi cercetat satele
româneºti din Istria pânã în Caucaz, realizând ºi
teza de doctorat despre situaþia actualã a populaþiei româneºti din Balcani, deseori ascunsã
de statistici ºi oficialitãþi, dar prezentã în realitate ºi formând comunitãþi importante cu tradiþii bogate. Este autor al mai multor cãrþi, articole ºi hãrþi, în special dedicate spaþiului etnogeografic românesc. Românitatea nativã aratã
unitatea noastrã ca neam indiferent de dezbinarea artificialã datã de frontierele actuale. Fotografiile prezentate fac parte din cadrul numeroaselor cercetãri de teren pe parcursul anilor
1998 - 2009.

6 Invitatul vernisajului: Dr. Robert Stãnciugel (istoric).6 Institutul „Fratii Golescu”
este organizaþie neguvernamentalã, dedicatã relaþiilor cu românii din strainãtate. Contact: fratiigolescu@yahoo.com 6 Proiectul Românii din vecinãtatea imediatã este
susþinut de Fundaþia Naþionalã pentru Românii de pretutindeni, Organizaþia Studenþilor
Basarabeni Bucureºti, Asociaþia Onoare ºi Patrie, Clubul Maramureºenilor din Dreapta
Tisei. 6 Parteneri media : Romanian Global News, basarabeni.ro, Familia românã .
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La Boian, lângã Cernãuþi

27 august 2010 - Zi istoricã pentru
românii care locuiesc în Ucraina.
Lângã Cernãuþi, în satul românesc
Boian, în sala de conferinþe a hotelului
Bucovinska Zirka (proprietar- românul
Ion Semenic, director Florin Dîrda)
s-au desfãºurat, mai întâi ªedinþa
Consiliului Naþional ºi apoi Congresul
Uniunii Interregionale a Comunitãþii
Românilor din Ucraina.
A fost o întâlnire sobrã, elevatã ºi elegantã. Plutea în aer seriozitatea delegaþilor, râvna, ambiþia ºi dãruirea se putea citi uºor pe feþele
liderilor de comunitãþi româneºti. Se împlineau
cinci ani de la momentul în care s-a reuºit adunarea într-un singur for a asociaþiilor ºi organizaþiilor etnicilor români din aceastã mare republicã europeanã, fostã mare republicã sovieticã,
în care sovietismul ºi europenismul coexistã ºi
consistã.
S-a început reuniunea, cum era ºi firesc,
cu atribuirea unor diplome de excelenþã unora
dintre conducãtorii de asociaþii ºi unor contributori, susþinãtori sau organizatori remarcabili.
Apoi au fost înmânate Legitimaþiile de membri
colectivi (26 la numãr deocamdatã). Aceste acte
festive, ca de altfel ºi Salutul de deschidere au
fost îndeplinite cu uºurinþã diplomaticã de cãtre
domnul dr. Ion Popescu, preºedintele Uniunii.
Din rapoartele comisiilor ºi din luãrile de
cuvânt s-au putut observa cu uºurinþã atât problemele cu care se confruntã comunitãþile româneºti din Ucraina cât ºi eforturile care se fac,

soluþiile care se certificã prin efecte benefice,
cãile ºi metodele care trebuie adoptate pentru
optimizarea activitãþii. Sigur cã existã probleme
diferite de la o zonã la alta, dar în principiu ele
pot fi aºezate dihotomic. Pe de o parte organizaþiile care activeazã în comunitãþile compacte de români au un gen de probleme, iar cele care
reunesc vorbitorii de limbã românã aºezaþi disparaþi în zone compact ucrainene sau ruseºti se
confruntã cu un alt tip de probleme. Pentru prima categorie vorbim de organizaþiile din unele
raioane ale Regiunii Cernãuþi (Herþa, Noua Suliþa, Hliboca), din Transcarpatia (românii din
dreapta Tisei), sau din cele trei raioane din sudul
Basarabiei. În cea de-a doua categorie se gãsesc
organizaþiile românilor din Republica Autonomã Crimeea, Regiunea Odessa, din Kiev, sau
din Cernãuþi ºi raioanele acestei regiuni unde
românii sunt minoritari la ora actualã.
În ciuda acestor diferenþe, esenþialã rãmâne CHESTIUNEA FUNDAMENTALÃ a fraþilor noºtri români din Ucraina - supravieþuirea
ca NEAM!!! Cãci procesul de integrare în naþiunea politicã ucraineanã nu trebuie sã excludã
conservarea ºi dezvoltarea specificului etnico cultural românesc, mai ales acolo unde istoria a
reþinut faptul cã românii sunt populaþia autohtonã, cã trãiesc compact ºi tradiþional.
Spicuind câteva idei din alocuþiunile
rostite la Congres, aº menþiona:
Vasile Cazacu – Societatea „Petru Movilã” Kiev: „Cel mai rãu e faptul cã pruncii
noºtri nu învaþã limba românã... Lucrul nostru se
face aºa cã trebuie sã ne întâlnim mai des unii cu
alþii, sã profitãm de ocazii ºi sã creãm ocazii de a
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ne întâlni. Noi, la Kiev, mergem mai mult la
organizarea unor conferinþe ºtiinþifice ºi expoziþii. De exemplu, conferinþa Citiþi-l pe Eminescu ºi veþi cunoaºte legile moderne ale ºtiinþei, þinutã la Politehnicã s-a bucurat de un mare
succes. Tot aºa, expoziþia venitã din România,
de la Suceava, cu cele 33 de biserici ºi mãnãstiri
ctitorite de ªtefan cel Mare. Sau, expoziþia de
documente despre Nicolae Titulescu, care a trebuit prelungitã cu o sãptãmânã, datoritã audienþei...”
Nicolae Untilã – Asociaþia moldo - românã din Republica Crimeea: „Noi suntem
foarte împrãºtiaþi geografic, nu avem niciun sat
compact. Am deschis mai multe ºcoli duminicale, dar vin prea puþini elevi. Lipseºte interesul pentru limba românã. Cei de la Consulat au
încercat sã-i stimuleze cu ideea de a continua
studiile în România, dar sunt prea puþini doritori... Eu zic cã uneori trebuie apãsat oleacã ºi
pe întrebãri politice...”
Ion Botoº, care conduce „cea mai organizatã asociaþie româneascã din Ucraina” (Ion
Popescu), a relatat Congresului situaþia VOLOHILOR, a celor 10.000 de români împrãºtiaþi în
circa 11 sate, despre venirea primilor volohi în
România, în Maramureº, la Baia Mare, unde au
fost primiþi cu multã cãldurã de cãtre autoritãþile
judeþene (Mircea Man - preºedinte, Sandu Pocol
- prefect) ºi acum se încearcã realizarea unor
cercetãri etnolingvistice în zonã, de cãtre câþiva
specialiºti, sub egida revistei Familia românã.
Anatol Popescu din Regiunea Odessa (un
tânãr ºi foarte bun jurist): „Cea mai mare problemã a noastrã cred cã este... Moldovenismul.

Scriitorul Vasile Tãrâþeanu
rãsfoind revista „Familia românã”

Ca sã fim mai puþini ne aºeazã la recensãminte
în casete separate «români» ºi «moldoveni». Se
vorbeºte despre „limba moldoveneascã”, despre
«moldovenism» º.a. Sunt toate doar abuzuri.
Cãci, spre exemplu, în raionul Reni se zice cã
românii sunt 50 %, dar împreunã cu «moldovenii» suntem peste 80%, Ismail 27% º.a.m.d.
N-avem nici bac, nici pod peste Dunãre, nici o
relaþie cu Þara! În legãturã cu viitorul recensãmânt din 2012, ar fi bine sã ºtim ºi fiºa de
anchetare... Întrebare: Ce se aude cu deschiderea Institutului Cultural Român de la Cernãuþi? Vrem filialã a acestuia la Ismail. Cãci
avem nevoie de culturã româneascã lângã satele
noastre româneºti!!!”
Iuri Lepcic de la Centrul Bucovinean de
Artã pentru conservarea ºi promovarea culturii
tradiþionale româneºti, Cernãuþi: „Propun ca zi
de întâlnire a tuturor românilor perioada 24-26
septembrie 2010 când se va desfãºura la Cernãuþi Festivalul «În gradina cu flori multe». [...]
Noi desfãºurãm 10 manifestãri de mare amploare, din care 3 cu caracter internaþional. Am
implementat 10 proiecte transfrontaliere ºi drept
urmare a unuia dintre acestea la Cernãuþi va
apãrea ºi un studio TV cu finanþare internaþionalã […] Propun ca activitatea Senatului Uniunii sã fie organizatã pe departamente specifice.”
Dumitru ªova, ºeful administraþiei de stat
raionale Noua Suliþa: „Noi avem în raion 60 %
români ºi moldoveni. Cu toate acestea înaintea
mea conducãtorii raionului erau de altã limbã
(!). În toate satele sunt clase cu limba de predare
românã. Avem 70 de naþii în raion, dar naþia
noastrã este cea mai importantã!”
Victor Crâºmaru, ºeful administraþiei de stat raionale Herþa: „În
raion la noi românii reprezintã 95 %
din populaþie. E un raion mic. Din 33
de ºcoli, în 31 avem limba de predare
românã”.
Aceste câteva decupaje sunt revelatoare pentru a înþelege atmosfera
de lucru ºi dialog din Congres. O înºiruire a tuturor ideilor vehiculate ar fi
imposibilã, dar tocmai pentru faptul
cã problematica e atât de complexã ºi
vastã vom veni ºi vom reveni cu alte
materiale tematice, în acest numãr al
revistei ºi în altele urmãtoare. Mai
ales pentru cã se simte chiar ºi în aerul
respirat prin vecinãtãþile României, iz
de multã ºi mare disputã pe chestiuni
legate de Românism ºi „pericolul”

ºi atunci când sunt bine trataþi, dar ºtim ºi cã cel
mai adesea problemele lor sunt uitate sau amânate de autoritãþile ucrainiene. ªtim ºi simþim
multe, nu pe toate le povestim, pentru cã trebuie
sã ºtim ºi sã tãcem uneori...
Personal am convingerea cã, în ciuda ultimelor evoluþii politice ºi diplomatice, „pe frontul de est” se insinueazã un spirit nou, acolo jos
la talpa þãrii. Grãnicerii ucraineni ºi vameºii sunt
mult mai senini, poliþiºtii mai respectuoºi, oamenii de rând mai deschiºi... Vin alegerile ºi la
ei ºi poate cã în curând ºi exponenþii autoritãþilor
vor fi mai în rând cu poporul!

Românii din Ucraina cer declararea limbii române
ca limbã oficialã în Republica Moldova

S

enatul Consiliului Naþional al Uniunii Interregionale „Comunitatea Româneascã din Ucraina”, întrunit în
localitatea Boian de lângã Cernãuþi în data de 27
august, a transmis conducerii Republicii Moldova un document prin care cere schimbarea
Constituþiei þãrii, în sensul în care aceasta sã

specifice faptul cã limba oficialã a statului moldovean este limba românã ºi nu aºa-zisa „limbã
moldoveneascã”. Scrisoarea a fost adresatã lui
Mihai Ghimpu, preºedintele Parlamentului ºi
preºedinte interimar al republicii, respectiv lui
Vladimir Filat, primul-ministru al Moldovei.
Redãm mai jos textul integral al documentului.

În baza recomandãrilor Congresului al II-lea al Uniunii Interregionale „Comunitatea
Româneascã din Ucraina” (UI CRU) ºi a deciziei Senatului UI CRU din 27 august 2010,
Senatul Uniunii Interregionale „Comunitatea Româneascã din Ucraina” (la care au aderat
deja 27 ONG-uri care întrunesc atât persoanele care se considerã români, dar ºi pe mulþi
dintre cei ce se declarã moldoveni din Republica Autonomã Crimeea, regiunile Cernãuþi,
Odesa, Transcarpatia, precum ºi din oraºele Kiev ºi Sevastopol din Ucraina) în numele celor
27 membri-colectivi, precum ºi al populaþiei românofone din Ucraina se adreseazã cãtre
Excelenþele Voastre pentru a susþine schimbarea textului din articolul 13 al Constituþiei, în
care sã se specifice cã limba oficialã a R. Moldova este limba românã.
Faptul cã în prezent limba oficialã a Moldovei este consideratã „limba moldoveneascã”, afecteazã grav situaþia instituþiilor de învãþãmânt din Ucraina, în special a ºcolilor
din regiunile Cernãuþi ºi Odesa. Oficialitãþile ucrainene portocalii din sistemul de învãþãmânt, susþinute de iniþiativa uneia dintre Comunitãþile Moldovenilor din Ucraina (preºedinte dl. A. Fetescu), au realizat în perioada aflãrii la guvernare în Ucraina a forþelor
naþionaliste portocalii oficial introducerea „limbii moldoveneºti” în ºcolile româneºti din
regiunea Odesa, editând deja ºi manuale de limba ºi literatura moldoveneascã.
În prezent numita Comunitate a moldovenilor deja s-a adresat ºi noilor oficialitãþi
ucrainene cu rugãmintea de a înlocui limba de predare românã cu „limba moldoveneascã”
ºi în raionul Noua Suliþa din regiunea Cernãuþi. Cererea lor este justificatã prin faptul cã în
Constituþia Moldovei „limba moldoveneascã” este limbã de stat, iar în localitãþile respective
majoritatea populaþiei s-a declarat la ultimul recensãmânt ca fiind moldoveni. Ei cer insistent ca în Cernãuþi sã se inaugureze ºi posturi de radio ºi televiziune în limba moldoveneascã, în paralel cu cele existente în limba românã. Astfel aceastã situaþie echivocã
împarte românii din Ucraina nu numai în douã naþionalitãþi, români ºi moldoveni, dar ºi în
douã comunitãþi lingvistice diferite, provocând în mass-media ucraineanã dezbinarea
noastrã ºi prin multe din acþiunile noastre culturale etc.
Argumentele ºtiinþifice, susþinute ºi de acad. R. Budagov (Moscova) ºi acad V. Semcinski
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acestuia. Chiar în zilele cât am stat la Cernãuþi,
mai precis sâmbãtã 28 august a.c., un ziar local
avea pe frontispiciu o caricaturã, din care rezulta
cã o caracatiþã ameninþã Europa de Rãsãrit ºi
integritatea teritorialã a Ucrainei. Am fost declaraþi în ultimele luni „cel mai mare duºman al
Ucrainei”. Nu vom vorbi nici de reacþii, noi nu
facem politicã, autoritãþile române vor rãspunde
cum cred de cuviinþã. Noi trãim sau încercãm sã
trãim aproape de sufletele acestor români împrãºtiaþi de vreme ºi de aºa - zise „Congrese de
pace” prin alte spaþii. Chiar dacã aceste spaþii le
aparþineau. Noi simþim cât le este de greu chiar
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(Kiev), care confirmã cã pe teritoriul balcano-romanic sau romano-oriental existã o singurã
limbã neolatinã – româna ºi în aceastã zonã a rãmas o singurã limbã romanicã – româna
sunt trecute cu vederea de cãtre oficialitãþi, care fac trimitere directã la Constituþia Moldovei.
Menþionãm cã afirmaþiile celor ce susþin existenþa a douã limbi (româna ºi moldoveneasca) sunt extrem de contradictorii. Încercând sã respecte oarecum criteriile ºtiinþifice
de clasificare ºi vorbind despre înrudirea geneticã a limbilor romanice, la capitolul limba
românã / limba moldoveneascã exemplele sunt absolut identice, dacã nu vom lua în
considerare doar alfabetul pe care îl întrebuinþeazã: chirilic (în prezent folosit doar în zona
Transnistriei), pentru aºa-zisa limbã moldoveneascã, ºi latin, pentru limba românã.
Lingvistul italian, Carlo Tagliavini, în amplul sãu studiu „Originile limbilor romanice”,
face o amplã analizã a lucrãrilor lingviºtilor sovietici, evidenþiind contradicþiile existente ºi
propune o clasificare modernã a limbilor romanice în baza particularitãþilor lingvistice ºi
genetice, analizând ºi conjunctura politicã în care a apãrut etnonimul de „limba moldoveneascã”. Savantul constatã cã pe teritoriul balcano-romanic (balcano-oriental) existã o
singurã varietate neolatinã – limba românã.
Carlo Tagliavini este un romanist cu profunde cunoºtinþe de limba românã, cu contribuþii considerabile ºi în domeniul balcanisticii, în special a limbii albaneze ºi a raporturilor
albano-române, a limbii române, mai ales în domeniile lexicologiei ºi a istoriei limbii. A
cercetat limba vechilor Psaltiri în limba românã ºi a influenþelor slave asupra ei. Cartea lui,
„Originile limbilor romanice”, este o lucrare de referinþã, una dintre cercetãrile de seamã ale
limbii române, un important instrument de lucru pentru publicul ºtiinþific larg ºi de afirmare
a adevãrului ºtiinþific, este o lucrare care indicã ºi limitele bunei cuviinþe în ºtiinþã, istorie ºi
lingvisticã.
Un alt nume important în cercetarea limbii române ca limbã romanicã este A.
Armbruster, care a demonstrat cã nucleul fundamental al limbilor neolatine, atât în ceea ce
priveºte tezaurul lexical, cât ºi structura gramaticalã a limbii române este de origine latinã.
Termenii de limbã valahã sau limbã moldoveneascã, care au circulat la diferite popoare ºi
în diferite perioade istorice nu demonstreazã existenþa mai multor limbi, ci definesc doar o
tradiþie istoricã.
În virtutea acestui adevãr ºtiinþific, vã rugãm respectuos sã urgentaþi discutarea în
Parlamentul R. Moldova a acestei probleme vitale pentru Neamul nostru, sã restabiliþi
adevãrul ºtiinþific ºi sã adoptaþi ca limbã oficialã – limba românã."

„Zilele Uzdinului” – ediþia a II-a
Vasile BARBU
O manifestare culturalã de amploare
În perioada 28-31 iulie, la Uzdin, SLA
„Tibiscus” a organizat în incinta complexului
cultural „Casa Româneascã”, ediþia a II-a a „Zilelor Uzdinului”, manifestare culturalã de amploare, care s-a bucurat de o numeroasã prezenþã
a oamenilor de culturã de la noi ºi din România
(Cluj Napoca, Câmpia Turzii, Timiºoara, Baia
Mare, Chelinþa, Moldova Veche, Reºiþa, Drobeta Turnu Severin, Fãget, Lugoj, Târgoviºte,
Rãcari, ªopotul Vechi, Bãnia, Bocºa, Bãile Herculane º.a.).
ªirul manifestãrilor a început miercuri, 28
iulie, când, sub genericul Ni-i dor de Dvs. Domnule Lifa, au fost depuse jerbe de flori de cãtre
membrii SLA „Tibiscus” la mormântul distinsului om de culturã, poet, folclorist Gheorghe
Lifa (1929-2006), precum ºi la învãþãtorul Petru

Mezin, ambii fiind fondatorii societãþii „Tibiscus”. Un cuvânt de pioasã aducere aminte despre
regretatul prof. Gh. Lifa a fost rostit de cãtre subsemnatul, preºedinte al SLA „Tibiscus”.
Pe tot parcursul lunii iunie, imediat dupã
încheierea anului ºcolar, copiii de ºcoalã
generalã au fost învãþaþi de cãtre prof. Daniel
Susa, unele jocuri vechi, toate aproape dispãrute
sau pe cale de dispariþie. Astfel, au fost scutite
de patima uitãrii jocuri precum: Ipiciopa,
Necabie, D-an orbãþu, Sãritoaria, D-an patru
focuri, D-an chip, D-an molãritu, Capra noauã.
În total, 30 de copii din Uzdin, Vârºeþ ºi
Zrenianin au învãþat aceste jocuri de odinioarã ºi
deja au început sã le practice.
Joi, 29 iulie la Galeria „Torna, torna fratre” a avut loc vernisajul expoziþiei de fotografie
artisticã Ochi dincolo de curcubeu a lui Trifu
ªoºdean ºi Daniel Susa.

(Mesici) ºi Arcadie Chiºbaum (Fãget). Un alt
premiu pentru poezie Pelerin pe meridiane româneºti a fost conferit poeþilor Tiberiu Popovici
din Bocºa ºi Florian Copcea din Drobeta Turnu
Severin.
Premiul pentru debut editorial a fost acordat poetului în grai bãnãþean Trifu ªoºdean care
anul acesta a debutat în volum la editura „Tibiscus” din Uzdin cu placheta intitulatã Naincea
cãºî mielie.
Tot la „Casa Româneascã” s-a desfãºurat
ºi o seratã literarã, moderatã de cãtre poetul
Ionel Stoiþ. Au participat poeþii: Ela Bãlescu
(DTS), Vasile Morar (Chelinþa, Maramureº), Aurel Turcuº (Timiºoara), Floria Copcea (DTS),
Arcadie Chirºbaum (Fãget), Teodor Groza Delacodru (Mesici), Trifu ªoºdean (Uzdin),
Tiberiu Popovici (Bocºa), Gheorghe Puiu Rãducan (Bãile Olãneºti). Cu aceastã ocazie au
fost lansate ºi câteva cãrþi ºi publicaþii Oameni
de seamã ai Banatului 2009 de cãtre Gheorghe
Rancu ºi Vasile Barbu, romanul Ahab de cãtre
autorul Florian Copcea, cartea de poezie a lui
Vasile Morar Vremea fariseului de cãtre Aurel
Turcuº, cartea de poezie în grai bãnãþean
Naincea cãºî mielie a lui Trifu ªoºdean de cãtre
Vasile Barbu ºi nr. 221 al foii Tibiscus.
Poetul Vasile Morar,
Plãcutele momente muzicale au fost dãlaureat al Festivalului de poezie de la Uzdin ruite de cãtre cantautorul Vasile Gondoci din
Lugoj. La festivitatea de premiere tinerii reciLa festivitatea de premiere a celei de-a tatori Anelia Bãbuþ ºi S.V.Radu ne-au încântat
XVII-a ediþie a Festivalului Internaþional de Po- cu poeziile lui Vasile Morar.
ezie „Drumuri de spice” marele premiu pentru
poezie „Sfântul Gheorghe” ºi titlul de laureat a
Spuitori de bancuri
festivalului a fost conferit poetului Vasile Morar
• Alte evenimente la Casa Româneascã
din Chelinþa, judeþul Maramureº. Despre acest
Sâmbãtã, 31 iulie, manifestãrile de la „Capoet modernist ºi despre opera sa a vorbit poetul
sa
Româneascã”
au debutat cu ediþia a III-a a
timiºorean Aurel Turcuº.
Campionatelor
spuitorilor
de bancuri. Juriul alPremiul pentru merite culturale deosebite
„Gheorghe Bulic” a fost acordat postului de Ra- cãtuit din: Dan Vlaicu, Tiberiu Popovici ºi Eledio Reºiþa, un post de radio foarte îndrãgit de na Maria Barbu a acordat urmãtoarele premii:
I –Vasile Morar (Chelinþa, Maramureº)
cãtre românii din þara noastrã. Premiul interculII – Pavel Sever Smadu (Bãile Herculane)
tural „Podul lui Traian” a fost conferit domnului
III – Vasile Gondoci (Lugoj), Ghiþã Rancu
Ioan Ciama din Timiºoara, cronicarului Iancu
Murãrescu din Sãrcia ºi poetei Maria Mãrginean (ªopotul Vechi) ºi Vasile Barbu (Uzdin)
din Alba Iulia. Premiul „Tibiscus”, pentru merite
Menþiune – Arcadie Chirºbaum (Fãget)
faþã de SLA „Tibiscus”, a fost conferit domnului
A urmat vernisajul expoziþiei de desene
dr. Tiberiu Ciobanu din Timiºoara, profesorului intitulatã Beþia la români a pictorului academic
Gheorghe Rancu din ªopotul Vechi ºi scriitorului Daniel Susa. Expoziþia a fost inauguratã de cãtre
Sabin Badea din Arad. Premiul cultural „Casa domnul Aurel Turcuº, publicist, poet, editor ºi
Româneascã” a fost conferit doamnei Augusta jurnalist din Timiºoara. Iar în faþa Muzeului
Anca din Timiºoara, Societãþii culturale „Avram Memoriei Uzdinului a avut loc cea de-a V-a
Iancu” din România ºi domnului Geo Popescu ediþie a Festivalului berii „FEST (cu) BEREA”
(Târgoviºte).
la care au participat (la disciplina: triatlonul
Premiul literar „Eminescu la Uzdin” a fost berist) 11 competitori din: Uzdin, Torac, Puacordat poeþilor în grai Teodor Groza Delacodru tnicovo ºi din România. Aici juriul a urmãrit
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În faþa plãcii de marmorã de pe Terasa
poeþilor „Târgoviºtea” oamenii de culturã din
Târgoviºte, în frunte cu Geo Popescu, au conferit Societãþii „Tibiscus”, pentru a doua oarã,
Premiul pentru merite culturale „Mihail I.
Vlad”. Iar S.L.A. „Tibiscus” a conferit diploma
de membru de onoare domnului Marin Florea
din Rãcari, un vechi ºi devotat prieten ºi sprijinitor al Uzdinului cultural.
Seara, la „Casa Româneascã”, a avut loc o
seratã muzical-distractivã avându-i protagoniºti
pe excelentul muzician Daniel Lazãr (la violinã)
ºi tatãl sãu, umoristul Ionel Lazãr din Ovcea. În
program au mai evoluat muzicieni din Uzdin ºi
România.
Vineri, 30 iulie, în incinta Complexului
„Casa Româneascã”, a avut loc un moment de o
mare însemnãtate, am zice istoric, pentru oamenii Uzdinului. Este vorba de sfinþirea troiþei
de cãtre pãrintele protopop Teodor Miclea din
Uzdin. Troiþa amplasatã la colþul strãzilor Mihai
Eminescu ºi Coriolan Doban a fost dãruitã societãþii „Tibiscus” de cãtre Mãnãstirea „Sf. Dimitrie Izvorâtorul de Mir” din Dumbrava, comuna Unirea, judeþul Alba, prin intermediul
S.C.P. „Avram Iancu” din România.
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concursul la cele trei discipline: consumarea
rapidã a unei sticle de bere, identificarea berii ºi
consumarea unei halbe de bere fãrã ajutorul
mâinilor.

Consiliu
Naþional
al
Românilor
din
Serbia
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Alte evenimente la Uzdin:
? Prietenii Uzdinului, Ghiþã Rancu din
ªopotul Vechi ºi Dan Vlaicu din Bãnia au dãruit
placa de marmorã Muzeul Memoriei Uzdinului /
Muzej secánja na Uzdin;
? În ultima zi a „Zilelor Uzdinului” în
itinerarul sãu prin Europa a sosit la Uzdin pelerinul român Vasile ªoimaru din Chiºinãu, însoþit de fiul sãu Tudor. Vasile ªoimaru este
recunoscut prin albumele sale de fotografie
despre românii rãspândiþi în toatã lumea.
? Cu prilejul celei de a V-a ediþii a Fes-

Daniel PETROVICI,
preºedintele
Consiliului Naþional al
Românilor din Serbia

tivalului „FEST (cu) BEREA” de sub tipar a
apãrut pe 16 pag. publicaþia Berea nr. 3 care a
fost zãmislitã ºi realizatã de cãtre Vasile ºi Elena
Maria Barbu.
? Diploma „Însemn de preþuire” din partea societãþii noastre a fost acordatã: Prea Cuviosului pãrinte Vasile Criºan, stareþul Mãnãstirii Dumbrava, domnului Petru Boleanþu (Satu
Nou), cantautorului Vasile Gondoci (Lugoj) ºi
domnului Vasile Todea (Câmpia Turzii).
? Redacþia Revistei „Almãjul” a conferit
S.L.A. „Tibiscus” o diplomã de excelenþã pentru
perseverenþa tratãrii problemelor românilor de
pretutindeni.
? Prietenii din Târgoviºte au conferit uzdinenilor 32 de Hrisoave de excelenþã pentru
apartenenþa la patria comunã – Limba românã.

În luna iunie, la Zrenianin, în sala de ºedinþe a Adunãrii comunale a
fost constituit noul Consiliu Naþional al Românilor din Serbia, ales în data
de 6 iunie ºi care numãrã 23 de membri aleºi pe cele ºase liste electorale.
Numãrul mandatelor este urmãtorul: Românii independenþi: 2 mandate,
Unitatea româneascã pentru un viitor european: 12 mandate, Unirea: 3
mandate, Comunitatea Românilor din Serbia: 4 mandate, Unirea Românilor din Serbia: 1 mandat, Românii uniþi: 1 mandat
ªedinþa a fost convocatã de cãtre Ministerul pentru drepturile omului
ºi minoritãþile naþionale ºi în prima parte (verificarea mandatelor ºi alegerea
Preºedinþiei de lucru) a fost condusã de cãtre doamna Gordana Govedarica
din partea acestui minister republican. În lucrãrile ºedinþei au luat parte ºi
doamna Rozalia Torde din partea Comisiei centrale electorale, doamna
Dušanka Popoviæ din partea Ministerului pentru drepturile omului, domnul
Aleksandar Marton, preºedintele comunei Zrenianin ºi domnul Andor Deli
noul secretar provincial pentru minoritãþile naþionale din Voivodina.
Componenþa noului C.N.R.: Speranþa Minea-Cocora (Zrenianin);
Vasilie Crãinean (Satu Nou), Daniel Petrovici (Torac), Marcel Drãgan
(Novi Sad), Rodica Almãjan (Alibunar), Ion Omoran (Vârºeþ), Todorel
Raºa (Torac), Nicu Ciobanu (Novi Sad); Lenuþa Þãran (Vârºeþ), Daniel
Kiºmarton (Petrovãsâla), Nicoleta Oprea (Sân Ianaº); Nelu Ardelean (Sân
Mihai), Ion Cizmaº (Vârºeþ), Mãria Miclea (Seleuº), Romulus Nicolaevici
(Vârºeþ), Valentin Velia (Satu Nou), Peruþã Muncean (Vârºeþ), Marinel
Bugar (Ecica), Dorinel Stan (Pârneaora), Valeriu Pinton (Vârºeþ), Pavel
Baloº (Torac), Mariana Rachitovan (Vârºeþ) ºi Vasile Barbu (Uzdin). La
ºedinþã au fost prezenþi 20 de membri.
Noua conducere a C.N.R. este urmãtoarea: preºedinte: Daniel Petrovici (14 voturi pentru), vicepreºedinte: Daniel Chiºmarton (12 voturi
pentru), secretar: Marcel Drãgan (13 voturi pentru).
Coordonatorii departamentelor: Informaþii: Nicu Ciobanu; Culturã:
Marinel Bugar; Învãþãmânt: Rodica Almãjan.
În ºedinþã a mai fost aleasã o comisie care, în viitoarele trei luni de
zile, va pregãti o nouã variantã a Statutului C.N.R. în conformitate cu noua
lege a consiliilor naþionale. (Vasile BARBU)
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Trãim ca printre dune miºcãtoare

În þara ta calci pe toatã talpa,
într-o þarã strãinã calci pe vârfuri
Vavila POPOVICI
Raleigh, North Carolina, SUA
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– regizor ºi Ilie Marinescu – psiholog. Emisiunea a fost motivatã de Hotãrârea Curþii
Constituþionale referitoare la cuantumul pensiei
care este un drept câºtigat ºi nu poate fi diminuat, deci legea propusã este neconstituþionalã. Imediat, a susþinut realizatoarea, a urmat
suita de informaþii referitor la ce ne aºteaptã:
Creºterea taxei pe valoare adãugatã, creºterea
impozitelor, devalorizarea leului, mãrirea preþurilor, scãderea consumului, concluzia fiind cã
oamenii vor fi afectaþi la fel de rãu sau chiar mai
rãu dupã aceastã Hotãrâre, iar românii au început sã-ºi pune problema emigrãrii.
Subiectul discuþiei a fost deci EMIGRAREA, întrebãrile esenþiale fiind: cum sã te pregãteºti pentru emigrare, dacã este bine sau nu sã
emigrezi, ce sfaturi pot fi date oamenilor?
Regizorul a vorbit despre impresia sa în
urma vizitei fãcute cândva în Franþa, spunând cã
a constatat o înstrãinare a oamenilor, o lipsã de
comunicare, menþionând, printre altele, cuvintele lui Buda: „Cea mai mare suferinþã este sã nu
fii alãturi de cei dragi”. Românul din þarã, spunea dumnealui, se conduce dupã zicala: „Când
construieºti o casã, tu însuþi devii o fereastrã ºi
atunci te desprinzi mai greu, nu pleci, nu o poþi
lãsa”. În general când ajungi în strãinãtate, toþi
aºteaptã sã fii docil, cu capul plecat ºi sã accepþi
o leafã micã. Ori, sunt tineri care se uitã în ochii
tãi ºi spun adevãrul ºi nu acceptã orice. Românii
au o inteligenþã nativã, sunt ºi ºmecheri mulþi;
cãruþa oricum este trasã de cei capabili, „pe un
tâmpit îl treci o datã strada, dar nu merge la
infinit”, apropo de pilele ºi relaþiile existente, de
promovãrile care se fac. Dar, mai spunea dumÎn data de 25 iunie a avut loc emisiunea nealui, în România pãrinþii au învãþat un lucru
Adevãr sau baliverne la Antena 2, invitaþii reali- bun, cã singura investiþie realã sunt copiii. Duzatoarei Irina Corduneanu fiind: Ioan Cãrmãzan reros i se pare cã nu a reîntâlnit oameni plecaþi,
migrarea înseamnã plecarea din þara
ta, înseamnã o schimbare a vieþii cu
repercusiuni în plan psihologic. Este
un proces care rupe într-un fel linia vieþii. Unii
cred cã este o boalã, un curent ce rãstoarnã ºi
modificã valorile existente pânã în acel moment
al vieþii ºi „ne usucã rãdãcinile”. Putem spune
totuºi cã este o provocare, puþini având curajul
s-o încerce, ca o probã de atletism - sãritura în
lungime sau înãlþime, de exemplu -, de teama
unei dezamãgiri, dar putem vorbi ºi de rãdãcinile adânci care îi þin pe unii legaþi de pãmântul din care s-au nãscut, au crescut, s-au format. Aceastã desprindere pentru unii este uºoarã, pentru alþii este grea, pentru alþii chiar
imposibilã.
Schimbãrile locului de trai, locuinþei, serviciului, chiar dacã se fac în condiþii mai avantajoase, ele impun „reajustãri psihologice” foarte dificile, afirma Toffler în cartea sa ªocul
viitorului. Omul trece prin diferite stãri: de anxietate ºi depresie chiar, de frãmântare, comparaþie sau nemulþumire ºi numai dupã aceste
stãri începe adaptarea, la unii realizându-se mai
curând, la alþii mai târziu, la alþii poate niciodatã. Oricum, omul fãrã rãdãcini se pare cã trãieºte în nesiguranþã, ca „printre dune miºcãtoare”.
El se poate consola cu cuvintele unui critic: „Nici unul dintre noi nu are un locaº sigur,
un adevãrat cãmin. Toþi suntem la fel, oameni în
camere de închiriat de pretutindeni, încercând
cu disperare ºi înfrigurare sã stabilim relaþii sufleteºti cu vecinii noºtri”.
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pe faþa cãrora sã citeascã fericirea. În timpul
discuþiilor, la un moment dat, realizatoarea a
fost întrebatã câþi prieteni ºi-a fãcut în ultimii 5
ani? Dovadã cã ºi la noi s-au schimbat mentalitãþile: „Ai un grup de prieteni pe care i-ai format într-o perioadã a vieþii tale, când exista o
anumitã disponibilitate ºi aceia îþi rãmân ca un
Patrimoniu.” „Oricum, în þara ta calci pe toatã
talpa, într-o þarã strãinã calci pe vârfuri”. La
întrebarea ce trebuie sã-ºi ia românul care pleacã, regizorul, scriitorul a spus cã este suficient sã
se uite la cele 10 porunci…
Psihologul, la întrebarea: „Vremurile pe
care le trãim vã înþeapã cãtre a pleca în strãinãtate?”, a dat un rãspuns negativ, ca ºi regizorul de altfel, argumentând cã are o stabilitate
emoþionalã, psihicã, are o familie, o vârstã, dar
pentru copilul sãu gândeºte altfel, fiindcã în þarã
la noi dacã încerci sã faci ceva, nu poþi din cauza
nonvalorilor. Îºi face un Masterat aici în Statele
Unite, colaboreazã la revistele: Mioriþa USA
(Sacramento, California) ºi Phoenix Mission
Magazine (Arizona), a scris un articol despre
„Psihologia emigrãrii”; a adus vorba despre cei doi
jurnaliºti de seamã „oameni admirabili, fiind vorba
de jurnaliºtii Octavian Curpaº ºi Viorel Nicula”.
La întrebarea realizatoarei: „Poþi fi acasã
ºi sã-þi mãnânci pâinea cu lacrimi pentru cã sunt
promovaþi proºtii ºi puturoºii, ce sfat le daþi
oamenilor?” acesta a vorbit despre emigrarea
definitivã care implicã mai mulþi factori: Adaptarea, asimilarea, alienarea (opusã asimilãrii),
stratificarea (dacã mã voi adapta la alt sistem de
referinþe), sindromul strãinului (nu ai pe nimeni,
apar frustrãri, nu-þi gãseºti imediat serviciu, cu
un cuvânt un cumul de frustrãri); omul când
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pleacã din þarã îºi ia problemele pe care ºi le
transferã, ºi acolo ele nu se mai caleazã pe cele
întâlnite; vor pleca oamenii cu spirit de aventurã, ei vor fi cei care vor lua o decizie sub
impulsuri. Munca în afara þãrii poate genera:
nevrozã, neofobia (teama de nou), anxietatea,
depresia ºi sindromul strãinului.
Referitor la rãspândirea culturii române în
þãrile strãine, psihologul a exemplificat pe domnul V. Necula, care organizeazã spectacole cu
actori din România, bucurându-se ºi dumnealui
de o astfel de invitaþie la Ambasada românã. A
intervenit ºi regizorul Cãrmãzan, concluzia
fiind aceea cã nu reuºim sã depãºim graniþele
zidului românesc, adicã spectacolele numai
pentru românii din strãinãtate.
11 milioane de români pe diferite perioade
de timp au trãit, muncesc în strãinãtate, au emigrat temporar ºi în aceastã cifrã se includ ºi cei
emigraþi definitiv. „Ce s-ar cere unui om care se
pregãteºte de emigrare?”
– Rigoare, corectitudine, profesionalism.
De ce doresc românii sã plece din þarã? – Nu atât
din motive economice, cât din motive morale.
Mesajul venit din partea unei telespectatoare în cursul emisiunii, a ajutat la concluzionarea dezbaterii: „Iubirea de þarã ºi de Dumnezeu existã în inima fiecãruia ºi cu ajutorul
acestor sentimente poþi sã te duci oriunde în
lume ºi poþi sã gãseºti un oarecare echilibru, sã
munceºti, sã revii acasã, sã fii aproape de cei
dragi”.
N.R. Emisiunea „Adevãr sau baliverne”
din data de 25 iunie, 2010 poate fi vizionatã:
http://www.antena2.tv/arhiva/adevar-sau-baliver
ne/2010-06-25
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Despre frumuseþea
interioarã între
cuprinsul ºi necuprinsul
unui stih
Octavian CURPAª
Phoenix, Arizona

Poet, teolog ºi eseist de facturã
creºtin-ortodoxã, membru al Uniunii
Scriitorilor din România, stabilit la
New York, S.U.A, din anul 1988.
Theodor Damian s-a nãscut la
28 decembrie 1951, Botoºani, este
absolvent al Institutului Teologic Bucureºti (1975) ºi Doctor în Teologie
(Fordham University, New York,
1993; Universitatea Bucureºti, 1999).
Dupã stabilirea în Statele Unite a fondat Institutul Român de Teologie ºi Spiritualitate Ortodoxã ºi revista bilingvã, Luminã linã, revistã
de spiritualitate ºi culturã româneascã/ Gracious Light: Review of Romanian Spirituality and Culture.
Este un important promotor
cultural (conduce Cenaclul Cultural
„Mihai Eminescu” din New York ,
de 14 ani) ºi editor, el însuºi autorul a
numeroase lucrãri.
Principalele volume publicate:
Liturghia cuvântului, (ed. biligvã) Oregon, SUA, 1989; Lumina cuvântului, Ed. Libra, 1995; Roua cãrþilor
- O hermeneuticã teologicã în context literar, Ed. Danubius, 1998;
Semnul Isar (ed. bilingvã), Paralela
45, 2006; Stihiri cu Stânjenei, Iaºi,
2010
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„Am ferma convingere despre
chemarea mea de scriitor aºa cum o
am pentru cea teologicã.”

C
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itind titlul volumului de versuri Exerciþii
de înviere, scris de Theodor Damian, te
întrebi dacã nu cumva ai de-a face cu o
carte de teologie sau cu o culegere de predici pe tematica nemuririi sufletului. Dar de îndatã ce deschizi
aceastã carte, îþi dai seama cã vocaþia teologicã ºi poeticã a lui Theodor Damian s-au îmbinat într-un mod
armonios, pentru a da naºtere unei poezii cu totul speciale în literatura românã.
Theodor Damian este autorul volumelor Introducere în istoria creºtinismului, Primul mileniu (2008),
Filosofie ºi literaturã: O hermeneuticã a provocãrii
metafizice (2008), Pasiunea textului (2003), Semnul
Isar (2006), Nemitarnice (2005) etc.
Descoperind mistere
Codificarea sub formã de poezie a unei cugetãri
filosofice ºi de multe ori religioase poate sã surprindã
pe un cititor neiniþiat în acest meºteºug, dar chiar ºi în
acest caz, efectul va fi benefic fiindcã, pânã la urmã, o
poezie este mai expresivã decât o mie de cuvinte spuse
altfel. De aceea, prin volumul Exerciþii de înviere,
autorul ni se oferã drept cãlãuzã în descoperirea ºi acoperirea misterelor pe care le întâlnim de-a lungul cãrãrii vieþii, a temelor fundamentale ce stau la graniþa
dintre luminã ºi întuneric, viaþã ºi moarte.
Foamea de unu
„Foamea de unu a intrat în lume/ din nou,/ ceea
ce n-am vãzut/ aceea am cunoscut/ lumea murea ºi
învia/ într-o coajã de ou.” Aceastã foame de unu, de
refacere a unitãþii primordiale se constituie ca miºcare
fundamentalã a întregului univers ºi chiar a întregii
lumi, trecând prin diferite faze de evoluþie, prin diferite
cicluri de „moarte ºi înviere” pentru ca în final, mirajul
cojii de ou sã se arate.
Scrisorile pelerinului
Trãind într-o lume fracturatã de o geografie nemiloasã, ce desparte teritorii întinse de uscat cu oceane
adânci, dar ºi cu o diversitate, uneori, aberantã, de
tradiþii, culturi ºi istorii, cel care cãlãtoreºte constatã cã
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Interviu cu scriitorul ºi publicistul Ioan Miclãu,
din Cringilla, Australia

Sunt Român ºi Punctum!
Oriunde aº trãi în lume

***
A.B.: Multdragule domn, Uriaº Patriot, Paznic cu Sabie de
Foc, tot arãtând, cu vârful cãtre Cãrþile Bibliotecii dvs. Româneºti,
cãreia i-aþi pus numele Aminului Românesc, „Mihai Eminescu”,
bunule prinþ al Byblos-ului Valah, transferat la Antipozi, Ioan
MICLÃU, ne cunoaºtem, parcã, de o vecie! ªi când te gândeºti cã
nu ne-am vãzut decât în poze (internetistic, dar ºi intuitiv)! Sunteþi
un Preot, un Apostol, dar ºi un „Manole” al Duhului Românesc,
ajuns cu propovãduirea în Australia, la capãtul Pãmântului.
Ce anume cataclisme ale istoriei (naþionale ºi personale)
v-au adus tocmai de cealaltã parte a pãmântului pe care-l iubiþi cu
atâta nesecatã disperare? Eu sunt bucovinean, dvs. sunteþi ardelean – ºi amândoi ºtim, cât de amarã este desþãrarea… martiriul
rupturii de locurile sfinte ale româno-dacismului…
I.M.: Orgoliul meu de român curat la inimã ºi fapte, mã face
sã þin fruntea sus, cãci este o frunte care a transpirat în muncã ºi nu
am a o apleca. Am legate în sfoarã groasã toate scrisorile mele ºi ale
familiei – atât cele din Lagãrul de Emigranþi din Traischirken-Austria unde m-am refugiat în 1979, cât ºi cele din Australia, când
ceream reîntregirea familiei. Soþia ºi trei copii mici. Din aceste
scrisori chiar sper sã scot o carte, dar pânã atunci, oricine va ceti
aceste scrisori se va convinge. Nu am fost un hoþ, nu am fost prin
puºcãrii, nu am fost un vânzãtor de colegi, am fost aºa cum sunt ºi
azi, familist, truditor ºi mândru de sorgintea mea româneascã. Din
copilãrie am iubit cartea, îmi plãcea sã citesc poveºtile lui Petre
Ispirescu, mã fascinau într-atâta, încât noaptea visam cã eram ºi eu
alãturi de Fãt-Frumos, prin pãdurile de aur ºi argint ºi colindam pe
alte tãrâmuri, urmãrind zmeii ºi balaurii. ªi azi, la ai mei ºaptezeci
de ani, citesc cu nesãturare poema lui Mihai Eminescu Cãlin, file
din poveste, cutremurându-mã de frumuseþea versurilor.
Pãrinþii mei erau români sãraci, neºtiutori de carte, dar mã rog
ºi azi Cerurilor ºi Pãmântului sã le odihneascã sufletele ºi osemintele, pentru cã de la ei am învãþat ceea ce n-am învãþat la toatã
ºcoala comuniºtilor. Pãrinþii mei, din dragostea lor curatã, m-au

Ioan MICLÃU
(n. 1940), scriitor
român din Australia,
poet, dramaturg,
jurnalist, autor de
memorialisticã literarã,
bibliotecar, promotor
cultural de seamã. Cãrþi
reprezentative: Poezii
alese (vol. I, II), Teatru,
Fiica Zeiþei Vesta,
nuvelisticã. Ioan Miclãu
s-a distins drept
principalul animator al
grupãrii scriitorilor
români de la Antipozi ,
având o acþiune
cetãþeneascã, uimitor de
tenace ºi de echilibratã .
Fondator al Bibliotecii
„Mihai Eminescu” din
Cringilla, Australia,
ridicatã ºi înzestratã cu
efortul sãu generos ºi
neprecupeþit, Ioan
Miclãu a dat un
exemplu de român
printre strãini ºi a
devenit un model ce va
trebui luat în seamã,
întotdeauna, când se vor
aminti faptele mari.
Pentru aceasta,
scriitorul a fost distins
cu Premiul de Excelenþã
al Patrimoniului
Românesc, decernat de
revistele ARP-Artur
Silvestri, în 2006.
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espre Ioan Miclãu ªtefan Dumitrescu scria: „Ioan
Miclãu este din acei patrioþi rari, cu mare greutate, pe
care îi dã un popor spre creºterea ºi continua lui
lucrare în vremi [ ...] El este un Badea Cârþan care a trecut oceanele
ºi mãrile cu desaga plinã de cãrþi (în care se gãsesc osemintele
strãmoºilor sãi ºi sufletul neamului sãu) în spate, ºi s-a dus în Australia ca sã facã acolo cunoscutã demnitatea, frumuseþea, tragedia,
omenescul ºi mãreþia neamului sãu”.
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adus în lumea asta în anul 1940, m-au botezat la
Biserica Ortodoxã Românã din satul natal, dându-mi numele Ioan, dar la primãria vremii, unde
ordonau cei cu pene de cocoº la pãlãrie, m-au
trecut Ianoº, lucru ce nu avea sã fie fãrã importanþã, mai târziu.
Nu gândea mama sã mã vadã mai târziu ºi
„pionier” ºi „utecist”, dar am ajuns la aceste
„mândrii”, aduse obligatoriu în ºcoli. Cine a citit
sau va citi eseul meu Pãdurea, universul copilãriei mele, va înþelege de îndatã calea destinului meu. Eu crescusem la vite, dar eram
fericit ºi liber, bucuros de copilãria mea, mai
ales când îl vedeam pe tata zâmbind ºi el satisfãcut, atunci când mama ne umplea blidele cu
mãmãligã ºi lapte de caprã. La terminarea ºcolii
primare, devenitã deja „generalã”, tata mi-a zis:
„Tu te du de te fã tâmplar, cã e meserie bunã, ca
a lui Hristos! „ ªi aºa a fost. Am lãsat satul meu
natal, Gepiu. În anii 1959, mã înscrisesem la
ªcoala de Meserii din Beiuº. Dupã terminarea
meseriei, am muncit la TRCLO – Oradea
(Trustul Regional de Construcþii Locale).
La aceastã nefericitã hotãrâre am ajuns la
maturitate când mi-am vãzut zdrobite visele,
precum ºi ceea ce era mai greu de suportat:
pierderea libertãþii de a gândi ºi activa liber, cu
frica rãsãritã la tot pasul, sã nu scoþi vreo vorbã
rea împotriva orânduirii, neavând siguranþa cã
nu te va turna chiar cel mai bun prieten. Iatã
rezultatele creºterii pionierilor ºi uteciºtilor cinstiþi ºi devotaþi. Terminasem, prin 1977, ªcoala
de Maiºtri în prelucrarea lemnului, tot la Beiuº;
m-am reîntors la noua Fabricã de Mobilã ALFA Oradea. Planuri mãreþe comuniste, cincinale,
dezvoltãri multilaterale, totul la export, nu numai mobila, dar inclusiv roºiile ºi castraveþii
serelor Oradiei. Securitate la toate porþile, mici
sau mari. O muþenie generalã. Sãrbãtori, Duminici, nimic! Numai o muncã absurdã, la un
plan de producþie aberant. Începusem a-mi face
gânduri negre. Încotro, omule?
Veni momentul nesperat. În 1979, am fost
trimis, la o reclamaþie a unei firme vest-germane, pentru repararea unor defecþiuni de calitate a mobilei importate de la noi. Am muncit
bine ºi conºtiincios, dar la sfârºitul reparaþiilor
m-am oprit la Lagãrul de Emigranþi din Traischirken, de lângã Viena, unde am cerut azil
politic, economic, cum o fi! Era în toamna anului 1979. Pe data de 4 ianuarie 1980 eram în
Australia, unde cerusem sã emigrez. La controalele ambasadei australiene din Viena care
avea, desigur, ºi rapoartele Poliþiei vest-germane, nu am avut niciun impediment, în ceea ce
privea persoana mea.
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A.B.: Pentru cititorii noºtri, tare vã rog
sã-mi ziceþi: acolo, în adâncate depãrtãri, cum
aþi învins strãinãtatea, cum aþi reuºit de v-aþi
re-clãdit, cu atâta vigoare, românismul? Regretatul Artur Silvestri v-a încununat cu „laurii
maximi” ai românismului – Premiul revistelor
ARP! V-aþi simþit onorat, sau aþi luat-o ca pe o
fireascã recunoaºtere a unor merite atât de evidente, în lupta pentru neuitarea de Neam?
I.M.: La aceastã întrebare a Domniei
Voastre, vreau sã încep, rostind numele venerabilului scriitor Artur Silvestri, Românul incontestabil, genialã personalitate a culturii ºi
literaturii române. El însuºi cãuta dinadins oamenii de talent, încurajându-le eforturile creative, împrejurare care, de fapt, mi-a creat ºi mie
fericita apropiere de acest om de geniu. Da,
aveþi dreptate, în acea carte minunatã, Mãrturisire de Credinþã Literarã, antologie cu scriitori ºi poeþi care, prin eseurile lor, au fãcut
posibilã împlinirea ideii arturiene, am ºi eu publicat eseul Sunt Român ºi Punctum, oriunde aº
trãi în lume. De fapt, prin acest eseu pot sã-mi
întocmesc acum ºi un rãspuns cât de cât mai
întreg, referitor la întrebarea Dvs. Spuneam la
un moment dat: „Când încerci a face o mãrturisire despre tine ca individ, ºi încã trãitor
departe de locurile tale natale, dus de destin ºi
împrejurãri, psihologia ta capãtã valenþe ceva
mai interesante. Personalitãþii tale i se adaugã,
sau i se desprind valori care rãbufnesc spre a fi
exteriorizate, adicã spre a te regãsi pe tine, în
raport cu lumea din jur”.
Deci, bunule profesor dr. Adrian Botez,
cam în ce raport mã puteam gãsi eu - desigur
când zic eu, zic familia mea - eu, soþia ºi trei
copii, cinci fiinþe omeneºti, fãrã un ban în buzunar, fãrã un acoperiº, fãrã a ºti un cuvânt în
limba englezã. Luând în seamã însã cãldura ºi
bunãvoinþa cu care ne-a întâmpinat Australia,
ºtiam din învãþãturile celor 7 ani de acasã, cã
trebuie sã muncesc. Pe data de 24 ianuarie 1980,
deci în aceeaºi lunã de sosire, eram angajat la
Oþelãriile din Port Kembla, oraº vechi, pe coasta
sud-esticã a Australiei. Am acceptat locul oferit,
aº fi mers ºi la pãdure, minã, oriunde, aveam 39
de ani împliniþi, aveam responsabilitatea familiei. Anii pensionãrii tot la Port Kembla m-au
ajuns, muncind, dar acum eram împlinit, copiii
mari, pe la casele lor.
Acum sã revin, din nou, la întrebarea
dumneavoastrã, deci pe la începutul anilor 1981,
când de fapt pornisem calea studiilor mele, ca
urmare a chemãrilor interioare, o cale ce mergea
paralel cu munca fizicã la oþelãrii. Deci, acea

Australia. Sã fie ºi ei la fel! Baza de referinþã o
vor constitui aceste cãrþi ce le scriu acum.
A.B.: Scrieþi atins fiind, mereu, de aripã
de înger… dar ºi de învolburãri de viscol: poezie, prozã, dramaturgie. Cât despre jurnalisticã,
sunteþi un veritabil rug aprins! În volumul Poezii alese (Ed. „Cuget Românesc”, 2006), ziceþi
aºa: „Dar luaþi Letopiseþii ãstui neam ce îl
distrugeþi/ Mai amarnic ca duºmanii despre
care vã tot plângeþi!/ Ridicaþi un suflet mare,
cârma Þãrii sã o þie,/ Cel puþin ca sã rãmâneþi
c-o fãrâmã de mândrie!” Chiar credeþi cã Neamul nostru va fi capabil sã-ºi aleagã „un suflet
mare, cârma þãrii sã o þie”?
I.M: Stimate Domnule Profesor, aceste
reflecþii la care faceþi întrebare, regãsite de fapt
în lumea româneascã de pretutindeni, au într-adevãr o valoare enormã, la care se aºteaptã rãspunsuri, bineînþeles, ºi, în primul rând, de la acei
din România, care se zice ca hotãrãsc destinele
acestui Neam al nostru: sociologi, politicieni,
economiºti, pedagogi etc., plus marea opinie
publicã, despre care se ºtie a fi albia acelui
fluviu viu, prin care sã se filtreze totul înspre un
viitor naþional ºi european, cât mai favorabil
unei vieþi trainice ºi umane. Dar, pentru cã mã
întrebaþi în calitatea mea de poet, departe de
locurile natale, dacã eu cred în puterea ºi clarviziunea Neamului românesc înspre viitor, voi
rãspunde DA, dupã acelaºi rãspuns pe care l-a
oficializat deja Sfântul nostru Mihai Eminescu:
„vom înainta cu toatã ticãloºia noastrã, fiindcã
nu avem încotro”, adicã numai a urma calea
Crucii noastre sfinte. Tudor Vladimirescu mai
face, practic, o specificare categoricã: „Patria se
cheamã norodul, iar nu tagma jefuitorilor” deci, din învãþãtura acestor istorii sã ia norodul
aminte; aº alege „un suflet mare, cârma þãrii sã o
þie”. Dar, cum în zilele noastre norodul nu se
prea grãbeºte la votare, este un fel de rãspuns
care nu-i deloc prea folositor, dupã cum nici a se
învrãjbi între ele etniile nevinovate nu este de
folosinþã, fapt ce trebuie sã-l aibã în vedere
politicienii zilei, mass-media ºi confesionalii,
pentru cã într-adevãr în judecata urmaºilor
noºtri „sã rãmânem c-o fãrâmã de mândrie”.
Asta-i tot ceea ce cred eu astãzi!
A.B.: Ce anume vã determinã, în tot scrisul dvs., nu doar în poezie, sã adoptaþi un ton
epopeic, de o gravitate senatorialã romanã?
Cum v-a venit dumnezeiasca inspiraþie de a
scrie în aºa fel, încât sã „coaseþi” marginile
destrãmate, de istorie ºi chiar de (uneori) greºitã înþelegere, din partea unora, a Ortodoxiei
noastre, sã re-faceþi puntea între zalmoxianism
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sãmânþã de har pusã de Dumnezeu, striga în
mine, îºi cerea eliberare, împlinire! Familia mi-a
fost recunoscãtoare ºi m-a înþeles. Adunam, de
pe oriunde gãseam, cãrþi. Mi-au dãruit prietenii
ºi cunoscuþii, binevoitorii, am cumpãrat pe banii
mei - oricum, îmi improvizasem o micã bibliotecã, dar care avea sã creascã, cu anii. În 1996,
am declarat-o deschisã cititorilor români, gratuit, ºi am botezat-o Biblioteca „Mihai Eminescu”. La numai un an, în 1997, am deschis
Revista de artã ºi culturã „Iosif Vulcan”, care a
apãrut pe hârtie un întreg deceniu. În aceastã
perioadã am urmat ºi cursurile unui Institut Tehnologic, din oraºul Wollongong, iar în 1999, am
obþinut admiterea la Universitatea din Wollongong, Facultatea de Istorie Modernã, pe care
n-am terminat-o, din motive de sãnãtate.
Prima poezie scrisã am dedicat-o Port
Kemblei ºi se intituleazã Port Kembla’s Fire
Fortress – Cetatea de foc a Port Kemblei. A fost
publicatã în Quarterly, o publicaþie a Societãþii
P.E.N - Sydney Centre, al cãrei membru devenisem. În 1989, am devenit membru al ASA -S
ydney (Australian Society of Authors), iar în
anii urmãtori, membru al Societãþii Literare
SCWC - Wollongong (South Coast Writers’
Centre). La pensionarea mea, aceastã Societate
Literarã mi-a acordat onoarea de „Life Member”, adicã Membru pe viaþã.
În toatã perioada asta scrierile ºi cãrþile
mele prindeau viaþã. Mã bucuram în cadrul comunitãþii româneºti din zonele Wollongong,
Sydney, Melbourne, învolvându-mã, cum se zice modern, ºi în viaþa comunitãþii mele româneºti, simþind astfel cã trãiesc în legea neamului
meu. Cu bucuriile ºi tristeþile aferente vremilor
respective. Volumul meu de poezii, intitulat
Poezii alese, a fost prezentat pe data de 21 ianuarie 2006, la Consulatul General Român din
Sydney, într-o salã arhiplinã de români. Consulul General la Sydney pe acea vreme era Ovidiu Grecea. Mi-au urmat apoi, cartea de teatru,
cu cele douã piese tragi-comice: Mitrea Sucitu
ºi mireasa ºi Limbuþã Strugurel pe post de director. Poezii alese vol. II, Scrieri în prozã vol.
I, II., Bunã ziua, bade Ioane, o carte de facturã
folcloricã, plus nenumãrate articole cu diferite
tematici. Pentru mine, un lucru era limpede:
eram convins cã faptele mele trebuie sã aibã
direcþii precise: mândria mea de român respectabil pentru propria-mi familie, pentru imaginea
României celei tainice, cum o numea Artur Silvestri, ºi apoi o referinþã, pentru nepoþii nepoþilor mei, cã am emigrat din România ºi cã nu
i-am fãcut de ruºine, nici în România, nici în
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ºi creºtinism, între „pãgânismul” greco-roman
ºi creºtinism?
I.M.: Am mai rãspuns la aceastã întrebare,
recunoscând întotdeauna sincer, cãci doar Pronia Cereascã ar fi rãspunzãtoare de ceea ce primim fiecare! Dar cum n-am studii teologice,
doar numai prin bun simþ ºi bunã creºtere pot sã
afirm, cu deplinã credinþã, cãci ºi atunci când
pornesc a scrie, aºtept mai întâi dezlegarea îndemnului, chemãrii interioare, ºi numai atunci
reuºesc a scrie, desigur dupã puterile mele, dar
fãrã a mã gândi la ceva epopeic sau la a statua
vreo anume gravitate senatorialã! Spre exemplu, cartea mea recentã, Bunã ziua, bade Ioane
are tendinþa sa þãrãneascã, cu toate înþelepciunile folclorului nostru românesc, care mã iniþiazã în „a coase marginile destrãmate” ale vieþii
de zi cu zi!
Vorbind despre acea metaforicã punte de
legãturã, între zalmoxianism ºi creºtinism, cât
mai ales despre acele origini ºi tradiþii de sihãstrie ºi cult monahal practicate, observãm o
continuitate sacralã specificã Daco-Geþilor.
Astfel, izvoarele credinþei noastre creºtine Ortodoxe îºi au rãdãcini adâncite în istoria formãrii
Neamului, este o religie vie, nu a apãrut aºa, pe
un gol oarecare, Apostolul Sfânt Andrei, Patriarh ºi Întemeietor al Bisericii Constantinopolitane, ºtia despre faima ºi bunãstarea vechii
Dacii, atunci când ºi-a început misiunea de
creºtinare a daco-geþilor. Nici viitorii împãraþi ai
Romei antice nu erau prea liniºtiþi de vecinãtatea lor cu un stat dacic, puternic economic ºi
militar, aºa cum era Statul lui Burebista ºi al lui
Decebal. Cu toate legiunile lor militare ºi zeitãþile lor pãgâne (zeitãþi pe care le-au avut ºi
grecii) - nu au zdrobit acest Neam dacic. Dimpotrivã, prin certurile interne de tot felul mai
ales pentru putere, se ajunge la scindarea Imperiului roman în douã: Imperiul Roman de Apus
ºi Imperiul Roman de Rãsãrit, ultimul cunoscut
ºi sub numele de Imperiul Bizantin.
A.B.: Care credeþi cã ar fi cele dintâi
mãsuri ce ar trebui luate, ca într-o casã care
arde, pentru a salva ceea ce meritã salvat în
sistemul educaþional din România, ºi sã nu se
mai zicã, precum zice actualul nostru preºedinte, cã „sistemul de învãþãmânt românesc e
prost. Sau vor fi voind ei sã fie prost ºi tot mai
prost, pentru cã peste cei fãrã de ºcoalã mai
uºor „domneºti”?! Prin ce anume ar fi, de exemplu, învãþãmântul din Australia, superior
celui românesc?
I.M.: Stimate Domnule Profesor Adrian
Botez, poate cã nu sunt eu cel mai în mãsurã a
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face aprecieri ºi a da îndrumãri sistemului educaþional din România, cu atât mai puþin a cântãri
valoarea politicã, în discursurile prezidenþiale,
în condiþiile în care azi nici „mama sãrãciei” nu
mai înþelege ce se vrea, ce viziuni educaþionale
de viitor au politicienii Terrei, în general. Ordinea fireascã se înfãþiºeazã asemenea unui val
spumos de mare, ce tot vine ºi iar se retrage, fãrã
a ieºi însã din albia sa veche, aºa ºi unii oameni
în lumea veºnicelor lor interese de îmbogãþire
acceptã minciuna ºi dezumanizarea. Fiind de
fapt vorba tocmai de acel efect datorat, cum bine
sesizaþi, slãbirii calitãþii sistemului de educaþie,
la un moment dat. Dar lipsit de inteligenþã românul nu este, tinerii români, elevi ºi studenþi,
dovedesc suficientã „materie cenuºie”. Doar sã
dea Dumnezeu sã pãtrundã ºi în viaþa politicã
româneascã asemenea tineri, care sã punã preþ
pe valoarea acestui popor harnic ºi supus ºi nu
pe cea a arginþilor, vânzãrilor de tot felul, inclusiv a identitãþii proprii... Dacã am înþeles eu
bine întrebarea, referitor la învãþãmântul din
Australia, comparativ cu cel din România, atunci pot spune cã atât dascãlii, profesorii de liceu,
cât ºi universitarii români - nu sunt cu nimic mai
prejos la pregãtirea ºi capacitate profesionalã,
aspectul de superioritate ar consta, eventual, în
faptul cã învãþãmântul australian nu e sub o
apãsãtoare ºi continuã politizare, la fiece moment.
A.B.: Cum se þine cultura în Australia?
Cã, pe la noi, artiºtii am ajuns ultimii milogi…
A fi „sponsorizat” echivaleazã, de cele mai
multe ori, cu „a cerºi”.
I.M.: Dragã Profesore, ca oriunde, ºi pe la
noi, cultura este ca o fatã frumoasã, dar sãracã.
De fapt, întrebarea asta e tot mai frecventã
în interviurile devenite la moda în ziua de azi,
dar când vorbim de cultura australianã, trebuie
sã amintim câte ceva ºi despre forma de constituire a însuºi statului australian, care are o structurã etnicã atât de bogatã, încât aproape cã nu
existã þarã din lume din care sã nu fi emigrat
câteva familii. Deci, Australia e o þarã nãscutã
pe principiul de imigrãri, poate unica þarã din
lume, grãdina Edenului, unde adevãratul multiculturalism corespunde definiþiei. Libertatea
manifestãrilor culturale etnice e asiguratã prin
legile Statului.
Guvernul australian îºi prevede un fond
financiar pentru culturã ºi arte, distribuind, prin
Ministerul Culturii, fondurile alocate fiecãrei
comunitãþi etnice, pentru a-ºi organiza festivaluri culturale, pentru editarea de ziare ºi reviste,
în limba proprie, staþii de radio ºi televiziune.

minciuni e, în realitate, una foarte micã, pe când
o revistã simplã, dar care aduce adevãr ºi luminã
opiniei publice, aºa cum mi se pare mie a fi
revista Contraatac, este una de foarte mare valoare, adicã utilã comunitãþii ºi vieþii de zi cu zi!
Dumnezeu sã vã dea sãnãtate ºi voinþã, iar pãmântenii ajutor ºi iubire, ca aceastã revistã, care
aduce cinste Adjudului, sã fiinþeze în continuare!”
A.B.: Vã simþiþi aparþinãtor de douã culturi (românã ºi australianã), sau veþi purta,
pânã la moarte, nostalgia unei singure culturi
posibile? Ce anume din valorile australiene este
imposibil sã nu influenþeze pe un român, oricât
de „acordat ” ar fi el la Carpaþii lui Orfeu?
I.M: Excepþionalã întrebare! Dupã cum
s-a putut observa din cele zise mai sus, eu începusem împlinirea chemãrilor mele înspre ale
scrisului, prin a mã apropia ºi înþelege, a cunoaºte ºi a mã integra noii culturi, în care cãzusem ca din cer. Azi, judecându-mi gândurile
ºi socotinþele acestea, gãsesc cã am procedat
bine. Iubesc, în egalã mãsurã, cultura, limba ºi
locul australian, cum mi le iubesc pe cele natale.
Principal este sã fii OM, oriunde ai trãi. ªi dacã
îmi daþi voie, însãºi revista fondatã de mine, ºi
numitã dupã numele lui Iosif Vulcan, face o
legãturã de afecþiune consimþitã, între mine ºi
concepþiile acestuia, despre viaþa ºi condiþia
noastrã de fiinþe umane.
O operã artisticã, zice Vulcan, are darul de
a vãrsa luminã, de a rãspândi cultura, de a ne
face sã cunoaºtem mai bine frumosul, sã dispreþuim urâtul, sã ne închinãm moralei ºi sã ne
îngrozim de pãcat. În viaþa mea literarã m-am
strãduit sã nu pãrãsesc albia acestor principii
vulcaniene. Iar prin metafizica fiinþei mele, aud
versuri ce îmi ºoptesc cu mândrie despre Eminescu cel Sfânt, despre acea voinþã titanicã, orfeicã, a acestuia, pânã la sacrificiul pentru identitatea neamului sãu! Mereu voi purta dorul
doinelor noastre, pentru cã în leagãnul lor m-am
nãscut ºi am crescut, dar nu voi dispreþui niciodatã mama adoptivã Australia, ci am sã-i port
iubire ºi respect, fiindcã ea mi-a fost Mamãbunã, care m-a primit la necaz, ºi va fi la fel
copiilor ºi nepoþilor mei. Deci, în aceasta constã
corola valorilor umane australiene de care se
bucurã un imigrant: posibilitatea realizãrii familiei sale, material ºi spiritual, acces la toate
drepturile sociale, doar sã le respecte.
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Cei cu reale aptitudini artistice sunt promovaþi ºi
recunoscuþi, indiferent de etnie. În Australia
sunt români de înalte valori profesionale, care,
în comuniune cu alte comunitãþi etnice, alcãtuiesc un liant de unitate australianã de admirat.
În fiecare familie etnicã existã libertatea vorbirii
limbii naþionale, existã servicii de translatare
peste tot în serviciile publice dar, bineînþeles,
Limba oficialã pentru toþi cetãþenii australieni
fiind Limba de Stat, Engleza.
A.B.: ªtiu cã nu aveþi decât 1-2 numere
(ultimele) din revista noastrã, Contraatac (care
se vrea mai mult decât ºcolarã ºi mult mai mult
decât localã: se vrea româneascã!) – ºi, eventual, posibilitatea sã vedeþi, pe Internet, câteva
numere, pe care regretatul Artur Silvestri, le-a
postat, într-un parteneriat între revistele ARP ºi
Contraatac-ul „sãrãcuþ”… Ce pãrere v-aþi format, prin comparaþie cu cele de la Antipozi?
I.M.: Iubite domnule profesor Adrian
Botez, de aici de departe, prind rezonanþã frãmântãrile, iubirile ºi dorinþele dumneavoastrã,
afecþiunea sufleteascã pentru revista Contraatac, ca pentru un adevãrat prunc cãruia i-aþi dat
viaþã – ºi, ca orice pãrinte bun, nu l-aþi lãsa sã
moarã! Eu vreau sã vã spun un adevãr de care sã
fiþi sigur cã vã este ca o luminã de interior - ºi
care sã vã lumineze conºtiinþa ºi inima, în faþa
tuturor celor ce vor sã vã priveascã ºi sã vã
înþeleagã: Întotdeauna marii oameni de culturã,
arte, ºtiinþã, politicã, atunci când sunt curaþi ºi
dezinteresaþi, fac fapte mari în profesia lor, iar
când trebuie, natural, sã se retragã, lãsând cârma
celor mai tineri, o jale sfântã îi apasã. Sã dau un
exemplu - potrivit ar fi momentul în care Iosif
Vulcan avea sã înfãºoare filele revistei sale, Familia, la anii 1906; el se destãinuia prietenului
sãu Ioan Bianu, care era profesor de Filologie la
Universitatea din Bucureºti, referindu-se la situaþia revistei sale: „I-am oferit munca unei vieþi
ºi i-am jertfit aproape tot capitalul ce am avut.
Decenii lungi, nimeni nu mi-a dat drept ajutor
nici un gologan, nici n-am cerut, am pus tot din
al meu, pânã ce am avut. ªi am dat bucuros, cãci
vedeam cã nu muncesc degeaba (…)”.
La întrebarea referitoare la anumite valori
comparative între reviste, eu am îmbãtrânit,
domnule Adrian, la ideea cã nu sunt reviste mari
ºi mici, dar fiind vorba de valorile acestora,
orice revistã mare care publicã neadevãruri ºi
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„RO-CHance”continuã tradiþiile culturale
româneºti începute în Elveþia la sfârºitul sec. XIX
- interviu cu doamna Cornelia Saurer Dragoº A consemnat Liliana MOLDOVAN
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O-CHance este numele unei binecunoscute platforme de competenþe
pentru România, care îºi desfãºoarã
activitatea în Elveþia. Platforma a funcþioneazã
de aproape 20 de ani ca „instrument” de promovare a culturii ºi limbii române în rândul
comunitãþii elveþiene din Berna.
Receptivi la nevoile de informare, educaþie, socializare ºi recreere specifice cetãþenilor
care prezintã interes pentru cultura ºi civilizaþia
românã, Cornelia Saurer Dragoº ºi Dorin Dragoº, fondatorii platformei, au conceput ºi organizat acþiuni culturale ºi comunitare variate. Din
complexul activitãþilor organizate în perioada
2004 ºi 2008 dar ºi a celor cu caracter permanent
meritã menþionate:
0 Dezbaterea publicã „Mergi la vot”;
0 Week-end-urile de iniþiere în cultura ºi
arta contemporanã româneascã;
0 Tabere de varã pentru copii români din
strãinãtate;
0 Cursurile de limba românã;
0 Organizarea unor recitaluri de muzicã
ºi poezie româneascã;
0 Pregãtirea unor standuri de carte;
0 Întâlniri lunare pentru elveþienii care
doresc sã cunoascã România prin turism sau îºi
propun „sã se instaleze profesional” pentru câtva timp în România;
0 Festivalul Filmului Independent, organizat cu sprijinul ICR;

0 Crearea unui fond de carte româneascã,
în colaborare cu biblioteci de stat din România,
cu Kornhausbibliothek din Berna, cu Librariile
EOS (Timiºoara), LibRomania ºi Voirol din
Berna precum ºi cu sprijinul Bibliotecilor Interculturale elveþiene.
Odatã cu iniþierea ºi coordonarea acestor
manifestãri Cornelia Saurer Dragoº ºi Dorin
Dragoº au reuºit, împreunã cu colaboratorii lor,
sã ofere cetãþenilor elveþieni oportunitãþi legate
de:
0 Învãþarea ºi aprofundarea limbii române ºi pentru tinerii sau copiii de a doua generaþie, care doresc sã reînnoade relaþiile cu
limba ºi cultura românã, prin înscrierea lor la un
cerc de lecturã,
0 Participarea la întâlniri cu organizaþii
elveþiene care activeazã în România,
0 Încurajarea comunicãrii publicului elveþian cu scriitori, artiºti ºi alþi reprezentanþii ai
culturii române,
0 Constituirea ºi aprofundarea cunoºtinþelor legate de tradiþia ºi cultura româneascã,
0 Cuprinderea persoanelor interesate în
diferite proiecte destinate româncelor care trãiesc în Elveþia,
0 Oferirea unor servicii de traducere ºi
publicare de documente,
0 Promovarea unor valori specifice democraþiei europene ca: integrarea ºi toleranþa.
Desigur, sprijinul acordat de Platforma
„Ro-CHance” întãririi legãturilor româno-elveþiene ºi promovãrii imaginii pozitive a României s-a concretizat prin multe
alte acþiuni ºi programe destinate: „locuitorilor Elveþiei pe
care îi intereseazã cultura românã, limba românã ºi viaþa româneascã sub toate aspectele ei
istorice ºi tradiþionale [ºi] românilor de prima sau de a doua
generaþie care locuiesc în Elveþia ºi în þãrile limitrofe, care doresc sã îºi actualizeze, sã îºi

formei „Ro-CHance” dovedeºte, încã o datã, cã
oriunde s-ar afla, românii sunt capabili sã dezvolte
frumoase parteneriate interculturale, reuºesc sã
pãtrundã în comunitãþile din strãinãtate cu activitãþi ºi proiecte atractive ºi utile.

***
— Am fost ºi sunt mereu alãturi de ro- pierea Genevei de cãtre diplomaþia româneascã
mânii care luptã pentru salvarea limbii române rãmasã pe lângã Societatea Naþiunilor ºi aproºi pentru consolidarea identitãþii noastre na- piatã prinþeselor Bibescu, Cantacuzino, aproþionale în afara graniþelor þãrii. Salut cu respect piatã de asemenea artiºtilor români ºi românofili
ºi bucurie iniþiativa Corneliei Saurer Dragoº ºi de la Vevey (Dinu Lipatti, Clara Haskil). Aceºti
a lui Dorin Dragoº de a înfiinþa o platformã pionieri ai promovãrii culturale au creat o asoculturalã destinatã cetãþenilor români care trã- ciaþie de prietenie elveto-românã.
Emigraþia româneascã din anii ‘50-‘80 fiind
iesc în Elveþia ºi încep prin a-i întreba când au
în
mare
parte de elitã - în Elveþia nu puteai
luat decizia constituirii Platformei RO-CHance
ºi din ce considerente s-a nãscut acest proiect? rãmâne dacã Elveþia nu avea nevoie de com— Platforma de competenþe RO-CHance petenþele tale - a rãmas în contact apropiat cu
este un instrument complex ce s-a dezvoltat în acel prim val de imediat de dupã rãzboi ºi a
vreo 20 de ani. Nu e deloc o platformã destinatã început o tradiþie a balurilor ºi a chermezelor
doar cetaþenilor români, este o platformã de pro- populare, trãind de fapt dintr-o profundã nostalmovare a limbii, culturii ºi a civilizaþiei româ- gie a valorilor lãsate sau pierdute în þarã. La
neºti, completatã cu o ºcoalã de limbã ºi un Berna, ani de zile a existat o întâlnire sãptãbirou de traduceri. La bazã a funcþionat o ºcoalã mânalã a bãrbaþilor (!) români ºi românofili
de limbã românã care are anual între 5 ºi 25 de pentru a pune þara la cale într-unul din cele mai
studenþi de origine elveþianã, sau care sunt sta- nobile restaurante din capitala elveþianã. Ele
biliþi în Elveþia ºi care s-au înscris la cursurile aveau loc joi seara, când era nocturna magaoferite. Platforma s-a extins în paralel cu biroul zinelor ºi soþiile târguiau.
Am fãcut acest excurs istoric pentru a vã
de traduceri care funcþioneazã plurilingv, una
spune
cã RO-CHance nu s-a nãscut peste noapdin limbile de bazã fiind româna.
te,
ci
a
continuat tradiþia organizãrii activitãþilor
Amploarea culturalã, s-a produs o datã cu
sosirea în Elveþia a soþului meu, actorul Dorin culturale româneºti. Comunitatea românilor din
Dragoº, în 2003, care prin interesul sãu pentru Geneva fãcea pânã acum câþiva ani acelaºi lucultura româneascã a dat un impuls artistic acti- cru, dar a fost victima unor lupte interne ºi din
vitãþilor ºi a intensificat activitatea de lobby cul- pãcate activitatea e mai puþin unitã în zilele
tural, el gãsind ºi numele platformei „RO- noastre.
De aceea întrebarea legatã de reacþia roCHance”.
mânilor e o întrebare cheie. Care români? Emi— Care a fost reacþia comunitãþii româ- graþia de dupã ‘90 e de altã facturã, mult mai
neºti din zona în care funcþionaþi atunci când au dinamicã, lupii tineri ai societãþilor bancare ºi de
aflat despre existenþa platformei culturale informaticã, ce se considerã cetaþeni ai lumii, au
„RO-CHance”?
puþin de spus, vin câteodatã însã cu plãcere la
— Pentru a putea evoca reacþia românilor, acþiunile noastre. Tinerele mame sau neveste
trebuie precizatã natura emigraþiei româneºti în aduse cu valul modei de a se cãsãtori în strãiElveþia, e total diferitã de cea produsã în alte nãtate de multe ori s-au adaptat atât de bine în
zone ale Europei. Imediat dupã cel de-al doilea Elveþia încât nici nu mai ºtiu limba românã ºi le
rãzboi mondial s-a întors în Elveþia un grup de refuzã sistematic copiilor lor aceastã limbã, nu
elveþieni românizaþi. Aceºtia, mai bine zis fa- de multe ori din.... ruºine... din jenã faþã de
miliile lor, la sfârºitul secolului XIX ºi la înce- mizeria trãitã în România devenitã acum miputul secolului XX emigraserã în România în zerie interioarã...
Pentru a concluziona, activitãþile ROdiverse regiuni (Galaþi, Bucureºti, Tîrgu Mureº)
ºi exersau diferite profesiuni (ingineri, profesori CHance sunt destinate în primul rând publicului
particulari în ilustre familii nobile ºi princiare, elveþian, el constituind 90% din participanþii la
cofetari ..). La instaurarea comunismului s-au evenimentele noastre. Ne bucurãm de fiecare
reîntors în Elveþia, au avut relaþii apropiate cu prezenþã româneascã dar din pãcate ea este rarã.
protipendada româneascã constituitã în apro- Un lucru însã fundamental este prezenþa în ulti-
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amelioreze sau sã aprofundeze cunoºtinþele de
limbã sau culturã româneascã, sã (re)integreze
valori din tradiþia româneascã în cotidian”.
Invocarea, în interviul ce urmeazã, a unor
aspecte legate de constituirea ºi funcþionarea Plat-
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mii 5 ani a reprezentanþilor Ambasadei, care
sunt convinsã cã vin la acþiunile noastre nu numai din obligaþie, ci pur ºi simplu din plãcere.
— ªtiu cã organizarea unor acþiuni ºi proiecte culturale este dificilã ºi nu aduce decât
beneficii sufleteºti. Cine v-a ajutat sã susþineþi
acest proiecte? Aþi atras parteneri care sã implice în activitãþile de promovare a limbii ºi
culturii române?
— Folosiþi limbajul managerial din obijnuinþã? Nu e vorba de „proiecte”, ci sunt zeci de
mici acþiuni fãcute de degeþele mici, cusãtoare
de iniþiative personale. În culturã, dacã nu e de
masã ºi nu produce beneficiu manelist sau de
Hollywood, (care pe undeva tot acolo e...) nu te
ajutã nimeni, decât vreun mecena sau pur ºi
simplu niºte entuziaºti. Pentru a constitui un
proiect care sã fie sprijinit de o autoritate româneascã, fie ºi de cel mai firav partener, ai
nevoie de o energie imensã, cheltuitã în van,
fãrã de nici un folos cultural sau comunitar.
Dacã românului, oricare instituþie ar reprezenta-o, nu îi picã nimic, nu face nimic. Punct.
Activitãþile sunt în 90% din cazuri iniþiativa
noastrã, pe banii noºtri - avem o clauzã de la
orele de românã ºi de la traduceri care finanþeazã aceste proiecte, în rest nimeni. Doar poveºti. Tipic, nu? Iar organizaþiile de români din
strãinãtate care sunt ajutate, sunt ajutate de guvernele þãrilor în care funcþioneazã pentru a integra românii de acolo ºi pentru a nu le da bãtãi
de cap autoritãþilor. Sincer, sunt de naturã publicã proiectele sprijinite de organizaþii guvernamentale? Geme incompetenþa ºi clientelismul.
Dupã câteva uºoare tentative am renunþat,
pentru cã astfel de proiecte ne-au adus doar
datorii personale sau jena cã nu au funcþionat ºi
mai mult a trebuit sã ne scuzãm la participanþi
decât sã ne bucurãm cã iatã, am reuºit sã facem
ceva cu autoritãþile române, care nu au o coordonare a proiectelor în strãinãtate ºi nici un fel
de viziune. Se promoveazã pe gaºcã, pe prietenii
ºi aceasta este ºi imaginea pe care o dau celor din
afarã. Evident cã sunt câteva cercuri de oameni
deºtepþi, cu multã creativitate ºi cu care ne-ar face
plãcere sã colaborãm. Uºa noastrã e deschisã.
— V-a tentat ideea colaborãrii cu asociaþii similare din þarã ºi din strãinãtate?
— Da, ºi cu mult entuziasm. Am fost invitaþi de la o întâlnirea românilor din diaspora de
la Mangalia - extrem de bine organizatã, unde
am avut onoarea sã ne întâlnim cu alte organizaþii, doar cã problematica susþinutã de noi
este total diferitã de cea cu care se confruntã
românii din þãrile vecine ºi comunitãþile istorice
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româneºti din America, din Canada sau Australia, iar noi suntem o entitate neglijabilã, într-o
þarã neglijabilã. Ce e minunat e cã o astfel de
întâlnire îþi confirmã faptul cã activitatea asociativã este ºi va rãmîne benevolã, cã oamenii au
un imens entuziasm ºi ne consoleazã cã ºi alþii
suferã din aceleaþi cauze...
Comunicãm cu asociaþii din Belgia, Franþa, Germania, Spania ºi participãm în fiecare an
la ForumRomania din Viena - o platformã academicã.
— Pasiunea pentru cultura ºi arta româneascã v-a îndemnat sã creaþi o oazã de culturã
româneascã pe meleaguri elveþiene. Pe lângã
faptul cã sunteþi ambasadori ai culturii noastre
naþionale, care sunt celelalte preocupãri ale
dumneavoastrã?
— Repet, nu noi am creat aceastã oazã. Ea
a existat, noi am încercat doar sã activãm poate
mai vizibil decât alþii, graþie relaþiilor personale
pe care ni le-am format ºi mai ales pe care le-am
cultivat. Acum 22 de ani, când am ajuns eu în
Elveþia, ºi la Berna ºi la Geneva exista o miºcare
culturalã ºi asociativã româneascã ºi românofilã
de peste 40 de ani. Anul viitor se vor împlini 100
de ani de relaþii diplomatice stabilite între România ºi Elveþia. Chiar dacã ajutorul autoritãþilor româneºti este ca ºi inexistent, faptul cã
existã aceste relaþii sensibilizeazã publicul. Eu
am trimis la Berna 20 de studenþi la o conferinþã
absolut extraordinarã a unei doamne, fost secretar de stat din Ministerul de Externe, care
fiind omul potrivit la locul potrivit a provocat
interesul pentru România la alþi 5 participanþi
care au venit la cursurile noastre RO-CHance.
Prin urmare, atunci când relaþia inter-socialã
funcþioneazã apar persoane de calitate ºi pregãtite care pot promova indirect activitãþile
noastre.
Activitatea RO-CHance e punctualã, de
câteva ori pe an facem o acþiune vizibilã, importantã, în care de mare ajutor ne e portalul
www.casa-romanilor.ch animat benevol, de ani
de zile, prin entuziasmul domnului Cosmin
Pãun, care a fãcut un brand din acest site ºi
meritã toatã cinstea, pentru cã sunt ore ºi ore de
muncã investite. În rest scriem articole cu ºi
despre România sau existãm pur ºi simplu româneºte la întruniri de naturã mai mult familialã
extinsã la prieteni ºi românofili.
Preocupãrile noastre cotidiene sunt cele
ale tuturor românilor ne-exilaþi fiscal în Elveþia:
lupta pentru supravieþuire ºi carierã profesionalã într-o þarã care nu e a ta ºi în care criza chiar
dacã nu se manifestã strigãtor, ea este endemicã.

tirilor. Povestiþi-ne, vã rog, când s-a produs
întâlnirea cu Elveþia. Ce impresie v-a fãcut „þara cantoanelor”? Aþi întâmpinat dificultãþi de
integrare în societatea elveþianã?
— Am fãcut parte din cei care au putut sã
aleagã la momentul potrivit. A fost o alegere
dificilã, care, ca orice alegere, a implicat sacrificii. Ceea ce pot spune e cã ºcoala româneascã ºi educaþia banato-transilvãneanã cosmopolitã, în spiritul unei munci asidue cu mult
respect faþã de cei din jur ºi faþã de munca lor
(de la punctualitate ºi pânã la a ºti sã îþi þii casa ºi
gospodãria) mi-au fost armele integrãrii. Dacã
nu aº fi vorbit bine 5 limbi strãine de la 10 ani,
pentru cã în Timiºoara copilãriei mele ºi în Banatul copilãriei mele aºa se trãia, nu aº fi fãcut
faþã. ªi aici nu vorbesc despre clasa de mijloc, ci
de tot „poporul ostrogotic” din cel mai îndepãrtat sat.
Adaptarea, când eºti pregãtit pentru viaþã
ºi pentru un anumit tip de efort nu pune nici o
problemã de integrare. Þara cantoanelor e aºa
cum o ºtim descrisã în toate cãrþile ºi realitatea
zilnicã e ºi mai frumoasã, pentru cã lucrurile
funcþioneazã. Disciplina, modestia, lucrul bine
fãcut sunt valorile majore.
Evident cã între integrare ºi asimilare e o
linie foarte subþire, dar ea trebuie sã rãmânã.
Altfel cãdem în criza de identitate ºi ea nu e mai
uºoarã în Elveþia decât în alte þãri. Pentru boemul latin placiditatea localnicilor e un element
greu de îndurat, dar dacã se compenseazã cu
calitatea vieþii de zi cu zi... Strãmoºii noºtri la fel
de oportuniºti, romanii, spuneau cã „Ubi bene,
ibi patria”. Dacã emigraþia în Elveþia este aleasã
ºi nu impusã, ea nu prezintã niciun dezavantaj.
O lecturã utilã e textul pe care l-am scris acum
un an, când s-a deschis libera circulaþie a persoanelor spre Elveþia prin vot popular ºi pe care
poate oricine sã îl citeascã pe www.casa-românilor.ch ºi chiar ºi pe alte site-uri care au preluat textul.
— Din perspectiva platformei culturale pe
care o conduceþi, cu ce proiecte îi întâmpinaþi
pe românii care doresc sã se stabileascã în
Elveþia? Dar pe turiºtii români care ajung sã
viziteze aceastã þarã?
— Platforma nu e culturalã, e de competenþe. Textul la care fac referinþã e primul instrument pe care îl furnizãm: informarea. Apoi
facem consiliere gratuitã telefonic ºi personal
pentru situaþii concrete. Vom dezvolta în acest
an o platformã de consiliere educaþionalã în
România pentru familiile care doresc sã îºi tri-
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Soþul meu, Dorin Dragoº e actor, trãieºte din
asta ºi bântuie Europa sã îºi gãseascã angajamente, iar eu sunt profesor de limba francezã,
cercetãtor în lingvisticã ºi traducãtor plurilingv mediator cultural, angajatã a statului elveþian.
— Se ºtie cã diaspora româneascã din
Elveþia a avut un destin aparte încadrându-se
în categoria elitelor. Se justificã, în momentul
de faþã, aceastã afirmaþie?
— Diferenþa de mentalitate între straturile
migratorii din Elveþia este foarte mare. Dacã cei
care au venit acum 40 - 50 de ani au reticenþe
faþã de o parte a emigrãrii recente e parþial justificat. Cei care însã au venit în ultimii 20 de ani ºi
au rãmas, înseamnã cã au un imens potenþial
personal ºi profesional. Da, sunt oameni de elitã
pentru cã altfel nu ar fi putut rãmâne într-o
societate supusã 100% unui darwinism social.
E bine însã de înþeles ce înseamnã pentru o
societate civilizatã elita. Elita o formeazã nu
numai cercetãtorii din programe mondiale de
investigaþii fundamentale în medicinã sau fizicã
nuclearã. La fel de excepþional este un suflãtor
de sticlã sau un ºef de salã de restaurant unde
clienþii vin ºi pentru el, nu numai pentru calitatea
produsului ce i se pune în farfurie. ªi atunci când
omul îºi face impecabil datoria pentru care a fost
angajat, reuºeºte sã îºi creeze o reþea socialã
realã, nu numai pe Facebook, când copilul este
perfect educat ºi pregãtit sã iasã în lume, chiar
fãrã diplomã universitarã, vorbim de o elitã. Da,
cei care au reuºit în Elveþia sunt o elitã, chiar
dacã nu în accepþiunea restrâns româneascã a
cuvântului. Este de adãugat cã ºi la nivelul...
rãufãcãtorilor sunt tot elite... dar despre ele ne
vorbeºte o altfel de presã.
Capitolul þigani, cerºetori, hoþi ºi alþi marginalizaþi ai sorþii, despre care vedem reportaje
mai mult decât debile, este un capitol pe care
trebuie sã îl rezolve autoritãþile locale cu discernãmânt ºi atenþie. Dacã legea locului permite
oamenilor sã cerºeascã cu patalama de la primãrie (cazul multor oraºe elveþiene) mi se pare
normal ca oamenii sã o facã. Dacã o fac în reþea
de tip mafiot e tot o problemã a autoritãþilor care
nu sunt pregãtite sã reacþioneze la astfel de situaþii. Hoþi, cerºetori ºi nenorociþi au existat din
toate timpurile ºi au constituit o bazã a migraþiilor ºi a emigraþiilor, dar toposul social al
identificãrii lor cu cetãþeanul român reprezintã
un amalgam al unei prese circumstanþiale, gratuite ºi care se adreseazã unui anumit public care
o face sã trãiascã.
— Mã voi abate puþin de la ºirul firesc al
întrebãrilor pentru a aluneca pe fãgaºul amin-
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mitã copiii la studii în Elveþia ºi pentru studenþii
care vor sã vinã la studii în Elveþia.
Toate activitãþile „RO-CHance” sunt publicate pe siturile de informare localã ºi la biroul
de turism din Berna, unde avem sediul. Pentru
turiºti de multe ori am dat sfaturi de cãlãtorie ºi
avem un text în pregãtire pentru site-ul oficial al
turismului bernez în limba românã. Din pãcate
mulþi dintre cei care ne solicitã doresc un loc de
muncã. Noi nu intermediem aºa ceva, dar le dãm
instrumentele pentru ca ei sã poatã sã o facã prin
forþe proprii. E foarte greu într-o societate de tip
rural, ca Elveþia.
— Dacã ar fi sã vi se împlineascã 3 do-

rinþe, care ar fi cele trei lucruri pe care le-aþi
lãsat în România ºi pe care aþi vrea sã le aveþi cu
dumneavoastrã la Berna, în Elveþia?
— Expansiunea timpului social, dar care
înþeleg cã s-a modificat ºi în România. Bucuria
de a suna la cineva la uºã sau cineva care îþi sunã
la uºã spontan. Masa pregãtitã pentru nu se ºtie
câte persoane vor veni. Acest tip de ospitalitate
ºi de mândrie de a primi pe cineva cu braþele
deschise e rar întâlnitã în societãþile foarte civilizate care mai sunt ºi protestante pe deasupra.
În rest, în lumea de azi nu mai sunt distanþe
decât cele pe care le impunem noi sau ne sunt
impuse.

Zâmbete de peste Ocean
Antoaneta TURDA

D

eºi toate subiectele legate de diaspora românã, la prima vedere, incitã, totuºi, noi, trãitorii acestui
spaþiu balcanic, dintr-o iubire prea mare (de
altfel logicã ºi cât se poate de fireascã) pentru
spaþiul în care trãim ºi pe care suntem hotãrâþi a
nu-l pãrãsi niciodatã definitiv, suntem destul de
ignoranþi atunci când suntem puºi în situaþia de a
aprofunda aceastã noþiune de diaspora românã,
desigur din lipsa experienþei de emigrant, cu
voie sau fãrã voie. Aceastã ignoranþã argumentatã de lipsa propriei experienþe, nu ar trebui
însã sã ne acapareze atât de tare încât sã îi privim
pe cei plecaþi cu acel dispreþ suveran care sã ne
provoace tot felul de întrebãri rãutãcioase care,
pe lângã cã nu îºi gãsesc rãspuns la noi, românii
statornici, ar deschide multe rãni celor ce au
pãrãsit România cãutând Pãmântul Fãgãduinþei.
Fãcutã cu înþelepciune ºi fãrã prejudecãþi, abordarea acestei chestiuni desigur presupune, pe
lângã bunãcredinþã, lecturi acumulate în timp
pentru cã ele, indiferent de valoarea lor literarã,
au o mare valoare documentarã, toate genurile

literare abordate de românii din diaspora, oglindind experienþa acumulatã ºi cadrul social în
care au fost duºi de destin. Privitã prin prisma
literarã, experienþa strãinãtãþii oglinditã în prozã, poezie ºi dramaturgie primeºte conotaþii speciale tocmai datoritã sensibilitãþii cu care este
surprinsã viaþa în diversele sale ipostaze care
variazã de la individ la individ, fiecare experienþã în sine purtând pecetea unei ambiguitãþi
ce þine de psihologia dezrãdãcinatului care încercã, fãrã a-ºi uita þara, sã se acomodeze cu
lumea mult râvnitã care, din pãcate, nu pare a
avea nimic din ceea ce pãrea sã aibã, vãzutã din
România comunistã ºi chiar democratã. Nu voi
aborda în acest context ideatic niciun subiect
legat de marile opere literare ale diasporei române pentru cã deja ele sunt suficient de bine
receptate de cãtre cititorii care, citindu-le, ºi-au
putut da seama de viaþa acestor români aflaþi în
toate colþurile Pãmântului, ci aº dori sã mã opresc asupra unui volum de poezii umoristice,
catrene ºi epigrame intrat în colecþiile Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu”, în 25 mai 2010 ca

De nu mai ai succes la dame
ªi þi-ai suit sculele-n pod,
Nu te boci ca un nerod;
Apucã-te de epigrame!
îndrãznind sã formuleze chiar definiþia epigramei în Ce mai este epigrama:
Epigrama-i proiectil
Încãrcatã cu trotil
ªi dacã eºti bun tunar
Nimiceºti orice mãgar
ªi cum ar trebui sã fie:
Îndrãzneaþã dar haioasã,
Nu prea mult, dar veninoasã,
ªi sã dea fãrã cruþare,
Însã nu din rãzbunare.
Odatã emisã definirea ºi menirea epigramei de cel mai vârstnic din cei cinci autori, ea se
contureazã, treptat, la fiecare dintre ei, dezvãluind universuri emoþionale ce se amestecã, formând un amalgam ce are totuºi, dincolo de diferenþe, o trãsãturã comunã tuturor, exprimatã în
diverse epigrame: dorinþa ca România sã capete
o altã imagine în lume, mãcar prin ceea ce românii au din plin: inteligenþa ºi talentul artistic,
dorinþã exprimatã cel mai bine în parodia lui
Sorin Olariu, fãcutã dupã poezia La noi de Octavian Goga, el fiind epigramistul cu cel mai acut
spirit ironic dintre cei prezenþi aici, ironie care
atinge apogeul în Românul s-a nãscut poet:
Românii noºtri, cum vedeþi,
Din naºtere sunt mari artiºti:
Cei sãnãtoºi se nasc poeþi,
Ceilalþi se nasc... epigramiºti
Gustând savoarea ironiei care totuºi taie în
carne vie, poate ne-ar veni greu sã realizãm cã
Sorin Olariu poate avea, dincolo de sarcasm, un
dramatism copleºitor, aºa cum o dovedeºte în
Sfat pãrintesc:
De-ai sã înveþi, copile, carte,
Ai s-ajungi ºi tu departe
ªi-o sã ai atunci de toate...
În Canada sau în State!
Dramatismul emigrantului pare sã rãzbatã
ºi la Constantin Colonescu, în epigrama Experienþa vieþii:
Viaþa grea e de folos
Fãrã-a fi un handicap:
Când cuþitul e la os,
Mintea-þi va veni la cap.
Vocea olteanului ajuns în Canada, unde
este profesor la „Colegiul Grant MacEwan” din
Edmonton este probabil cea mai moralizatoare
dintre toate, ea surprinzând, dincolo de condiþia
emigrantului, senzaþii ºi impresii diverse, toate
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donaþie, împreunã cu încã 6 volume, din partea
scriitorului de origine românã Laurenþiu Orãºanu: Un zâmbet de peste ocean, volum antologic, apãrut în 2008 la Editura Anamarol din
Bucureºti ºi în paginile cãruia regãsim numele
donatorului (nãscut în 1949 la Cãlãraºi, de profesie inginer informatician dar cu reale calitãþi
de literat concretizate într-o bogatã activitate
publicisticã în periodice din Germania, România, SUA ºi Canada) alãturi de alþi patru membri
ai diasporei române din SUA ºi Canada: Constantin Colonescu (nãscut în 1956 în judeþul Olt,
de profesie inginer cu specialitatea Aeronave ºi
care deþine, din 1999, un Doctorat în ªtiinþe
Economice la Universitatea Karol din Praga),
basarabeanul Ovidiu Creangã, nãscut în 1921
care, dupã o carierã reuºitã atât în România cât
ºi în Canada de inginer chimist, a început sã
scrie epigrame la 80 de ani, Sorin Olariu (nãscut
în 8 februarie 1956 la Caransebeº) care, deºi are
studii de inginerie efectuate în Timiºoara ºi de
Istorie la Facultatea de istorie-teologie „Andrei
ªaguna” din Sibiu, s-a remarcat prin creaþia literarã, în special prin poezie ºi epigrame, fiind
membru al Uniunii Epigramiºtilor din România
ºi sculptorul în lemn care este la fel de cunoscut
ca ºi poet satiric, Valeriu Cercel nãscut în 1950
la Bucureºti.
Surprinzãtoare prin curajul de a aborda
epigrama pentru a relata experienþe mai degrabã
dureroase decât hilare, lectura cãrþii, oferã 5
portrete de emigranþi români care duc peste Oceanul Atlantic tot atâtea voci ale provinciilor
româneºti pe care le-au pãrãsit pentru o viaþã
mai bunã, cea mai gravã fiind cea a lui Ovidiu
Creangã care, la aproape 90 de ani, mãrturiseºte
la un moment dat, în Soarta de imigrant în
America de Nord:
Mi-am atins un ideal
Sunt de-acum în Montreal
Dar spãl vase ºi oftez
Într-un birt jegos, chinez.
confesiune care nu e singularã la acest autor,
deosebindu-l de coautorii volumului, aceasta
mãrind, la Ovidiu Creangã, apropierea dintre
autor ºi cititor. Folosirea epigramei, ca specie
redusã a poeziei menitã a satiriza defectele umane, terminându-se într-o poantã ironicã, este
aºadar, pentru octogenarul basarabean „aºezat”
în Canada, în primul rând un mod de introspecþie care, în acest caz, duce la autocritica pe
care nu o motiveazã ci ºi-o asumã cu tot realismul aºa cum o face când argumenteazã hotãrârea de a se dedica scrisului, în epigrama De ce
m-am apucat de epigrame la 80 de ani:
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dovedind nu doar un spirit critic ci mai ales
dorinþa de a înlãtura rãul de oriunde s-ar afla,
dorinþã care se transformã, la un moment dat, în
curajul de a-l portretiza pe Preºedintele Traian
Bãsescu:
Având privirea ºuie,
Bãsescu, vã spusei,
Cu-n ochi se uitã-n uie
Cu altu-n iuesei.
Spiritul ludic ºi caustic îmbracã o formã
mai ponderatã ºi nostalgicã la Valeriu Cercel,
cel care, mai ales în poezia Scrisoare din Canada,
foloseºte accente patetice pentru a demonstra
ridicolul celor care, în prostia ºi orgoliul lor,
neagã tot ce e românesc, exprimându-ºi astfel
dorinþa arzãtoare de a ajunge pe alte meleaguri
pe care, odatã ajunºi se manifestã la fel ca acasã,
aºa cum o dovedeºte epigrama Durere româneascã:
E-o durere naþionalã,
De se vãicãresc fârtaþii,
Generatã de o boalã
Ce o au ...unii pe alþii!
Consideratã boalã naþionalã la români, invidia, este asociatã prostiei generalizate în lumea largã, precum ºi altor vicii ºi defecte omeneºti, omniprezente pe tot mapamondul, cum ar
fi: homosexualitatea, mândria, corupþia, toate
acestea fiind deseori provocatoare de isterii generalizate care iau diferite forme dintre care cea

mai gravã pare a fi pãrãsirea þãrii natale din
cauzã cã ea nu mai oferã nici siguranþã materialã
ºi nici moralã, act care, provocat de o deznãdejde ajunsã la paroxism, stârneºte o întrebare
care parcã se aude ca ecoul ce vine dintr-o prãpastie:
O-ntrebare mã omoarã
De se bucurã dricarii:
Când se duc ºi pensionarii,
Cine mai rãmâne-n þarã?!
Întrebarea, cutremurãtoare în cel mai profund sens al cuvântului, pare sã-ºi gãseascã explicaþia în tot rãul prezent pe care îl sesizeazã ºi
Laurenþiu Orãºanu în Toþi o apã ºi-un pãmânt ºi
Politicã unde creioneazã portretul politicienilor
români fãrã scrupule. Imaginea României ºi a
românilor vãzutã departe de þarã, este realizatã
fãrã teamã ºi complexe, la fel ca ºi la ceilalþi
poeþi din volum, fiind fãcutã probabil dintr-o
pornire bine intenþionatã, având în vedere cã,
prin aceastã carte românii se adreseazã tot românilor, nu atât din dorinþa de a-i corecta ci mai
ales din dorinþa de a schimba acele lucruri care,
din pãcate, se pare cã sunt eterne la poporul
român, fãcând, deseori imposibilã, reîntoarcerea lor în þarã, asemeni melcului din Iarba verde
de acasã, care, reîntors la matcã, declarã tuturor
triumfãtor:
Mã simt grozav. E casa mea.

Culori fãrã frontiere
Remus-Daniel DRAGOª
În data de 9 iulie 2010, la
Muzeul Judeþean de Artã
„Centrul Artistic Baia Mare”
s-a vernisat expoziþia de
picturã cu titlul Culori fãrã
frontiere a artistului Sever
Sãsãrman.
Artistul s-a nãscut în 7 iunie
1930 în satul Nimigea de Sus,
licenþiat al facultãþii de drept de
la Universitatea din Cluj
Napoca.
Începând cu anul 1957 a
participat la numeroase
expoziþii regionale, naþionale ºi
internaþionale în Europa,
America ºi Asia.
Din anul 1982 trãieºte în

Elveþia, la Lugano ºi a
participat de-a lungul carierei
artistice la peste 30 de expoziþii
colective, vernisând peste 25
de expoziþii personale.
La Baia Mare a vorbit
despre opera artistului dr.
Tiberiu Alexa, directorul
Muzeului Judeþean de Artã
„Centrul Artistic Baia Mare”
ºi drd. Dorel Topan, custodele
expoziþiei.
O prezentare sinteticã a
expoziþiei se regãseºte ºi pe
invitaþia la vernisaj:
„Expoziþia ne înfãþiºeazã, prin
formule plastice din familia
abstracþionismului liric, o

viziune poeticã, puternic
personalizatã, uneori aproape
agresivã, uneori nuanþatã
delicatã, deopotrivã cu
universul trãirilor artistului, cu
pendulãrile sale între
proximitatea concretului
asumat afectiv ºi proiecþia cosmicã a eului liric.”
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ªi noi facem parte din familia românã

Mihai Eisikovits: „M-am simþit legat de
locul unde m-am nãscut”

Evreii maramureºeni purtau opinci
ºi mâncau mãlai
Reporter: Sunteþi evreu maramureºean ºi
spuneþi acest lucru cu mândrie. Consideraþi cã
faceþi parte din familia românã?
Mihai Eisikovits: Sunt nãscut în oraºul
Gherla, care nu e în Maramureº, dar aici trãiesc
de 30 de ani, mi-am însuºit o mulþime de frumuseþi din zona aceasta, inclusiv aspecte care
þin de port ºi de comportare. Întâmplarea face cã
eu, în decursul anilor cât am fost într-un lagãr,
am trãit alãturi de mulþi maramureºeni. ªi evrei
ºi neevrei. ªi am auzit multe despre viaþa lor,
despre truda, greutãþile ºi bucuriile lor. În ceea
ce îi priveºte pe evreii maramureºeni, marea
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majoritatea nu vorbeau decât româneºte ºi idiº,
altã limbã nu ºtiau. Deci ei erau evrei români.
Mai mult, cunoºteam evrei care veneau în opinci
fãcute din roatã de cauciuc. Mâncarea lor era
mãlaiul, cã erau sãraci, ºi erau legaþi de glia asta,
de glia maramureºeanã. Iar eu, cu toate cã m-am
nãscut în altã parte, dar fiindcã aici am trãit vreo
30 de ani, peste 30 chiar, dacã îmi este permis,
aproape pot sã spun cã mã declar maramureºean.
R.: Ce reprezintã pentru dvs. limba românã?
M.E.: Pãrinþii mei se trag, atât tatãl meu,
cât ºi maicã-mea, din douã comune româneºti.
ªi anume din Iclodul Mare - tatãl meu, iar
maicã-mea de lângã Iclod, din judeþul Cluj. ªi
acolo se vorbea româneºte. Eu vã mãrturisesc cã
de mic copil am fost înscris în grãdiniþa româneascã, cã la 5 ani am fost îndrãgostit de
educatoarea noastrã, pentru cã s-a comportat
foarte frumos ºi mai ales cã ne învãþa cântece
frumoase ºi ea mânuia arcuºul.
R.: Cânta la vioarã?
M.E.: Da. Sigur cã toate ºcolile le-am
fãcut în limba românã. Deºi eu vorbesc ºi alte
limbi: maghiara, germana, rusa ºi idiºul. Rusa
am învãþat-o în lagãr la ruºi, unde am stat patru
ani. Nu m-au crezut, dupã un an ºi ceva, cã
vorbesc rusa. Dar asta era treaba lor, le-am ºi
spus: „Dacã vreþi, credeþi, dacã nu, nu credeþi,
eu tot prizonier sunt”. Deci din copilãrie am
învãþat limba românã. În casã se vorbea la ne-
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vreu nãscut la Gherla (judeþul Cluj),
Mihai EISIKOVITS este, astãzi,
unul dintre foarte puþinii martori rãmaºi în viaþã ai ororilor petrecute în timpul
celui de-Al Doilea Rãzboi Mondial. Dupã cum
mãrturiseºte atât în cartea sa „Ce a fost... nu
mai este”, apãrutã la editura bãimãreanã Gutinul în anul 2007, cât ºi în interviurile pe care
le-a acordat presei de-a lungul vremii, Mihai
Eisikovits a fost închis peste 7 ani în diferite lagãre, pe teritoriile Ungariei ºi Ucrainei, din
fosta URSS, fãrã a avea nicio vinã. A fost deportat în Ucraina unde, prins de sovietici, a fost
peste patru ani prizonier de rãzboi. S-a eliberat
de abia în 1948, când niciunul dintre cunoscuþi
lui nu-l mai credea în viaþã. Pãrinþii lui au fost
exterminaþi la Auschwitz, iar dintre numeroºii
evrei deportaþi din Ardealul de Nord, azi mai
trãiesc doar foarte puþini. În ciuda greutãþilor
îndurate, Mihai Eisikovits nu ºi-a pierdut omenia, dragostea faþã de semeni ºi faþã de þara în
care s-a nãscut. Trãitor de zeci de ani în Maramureº, se considerã „aproape maramureºean”,
se simte ataºat de limba românã ºi de români,
printre care a trãit dintotdeauna în bunã înþelegere. Mai mult, una dintre fiicele sale face
cunoscute, în Israel, poezia lui Mihai Eminescu
ºi cultura românã. Aºadar, se poate spune fãrã
riscul de a greºi cã Mihai Eisikovits este un
membru, chiar de onoare, al familiei române.

Anca GOJA
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voie ºi maghiara. Dar, cum vã spun, tatãl meu gãsit ºi români ºi chiar unguri care s-au comprimele clase le-a fãcut în comuna Iclod ºi când portat omeneºte.
ne duceam înapoi, cu ocazii diferite, se întâlnea
Români ºi evrei au suferit împreunã
cu Vasile Urducaº sau Spãtaru ºi aºa mai departe, cu care era cândva coleg de clasã.
M.E.: Alunec spre sfârºitul întrebãrii
dumneavoastrã… Al Doilea Rãzboi Mondial a
Vini individuale, nu o vinã colectivã
însemnat o tragedie pentru omenire. Peste 50 de
R.: ªtiu cã aþi citit mult despre viaþa e- milioane de oameni au murit pe fronturi. În mod
vreilor din Maramureº ºi chiar aþi realizat un deosebit o idioatã idee pe care au avut-o hivolum dedicat acesteia. Cum i-au privit românii tleriºtii, cum cã nemþii reprezintã o rasã supe evrei înainte ºi dupã cel de-Al Doilea Rãzboi perioarã, Ubermensch, creatã pentru a domina
Mondial, moment regretabil de care consideraþi lumea. Herrenvolk. Deci de la ideea asta au avut
în primul rând evreii, proporþional raportat la
cã sunt vinovaþi în special politicienii?
M.E.: Mai întâi întrebarea se pune cum au celelalte naþiuni, cel mai mult de suferit ºi în
ajuns aici evreii, în zona asta. Evreii, în urma condiþii de neînchipuit de inumane. Deci au fost
pogromurilor care au fost pe teritoriul rusesc, bandiþi politicienii aceia care au lansat asemes-au refugiat spre Vest. Au venit în Ucraina, în nea idei, au fost bandiþi ºi criminali, ºi criminali
Polonia, unde au întâmpinat ura împotriva celor au fost ºi aceia care au executat asemenea trecare au altã religie, alte obiceiuri, alte sãrbãtori, buri. Fiindcã au fost þãri unde nu s-au acceptat
alte zile de repaus. ªi vã mai spun ceva. Departe treburi de felul acesta. S-au opus. Pot sã vã dau
de mine gândul sã apãr pe cineva vinovat de o un exemplu concret. Nemþii, când au intrat în
faptã antisocialã sau de o faptã împotriva legilor Danemarca ºi au dispus ca evreii sã poarte steastatului. Dar evreii, pe unde au venit, au fost ua galbenã, primul care a apãrut cu steaua galmarginalizaþi, au fost împinºi la periferia so- benã a fost regele Danemarcei, nemaivorbind de
cietãþii. Pãmânt nu era pentru agricultori, case faptul cã ei, în înþelegere cu suedezii, în bãrn-au avut voie sã-ºi contruiascã, aºezarea la mar- cuþele lor mai mari sau mai mici au transportat
ginea satului era permisã pentru un timp limitat. toþi evreii în Suedia. Mã rog, despre cel de-Al
Sigur cã în condiþiile acestea cauþi sã supra- Doilea Rãzboi Mondial se pot vorbi multe. Eu
vieþuieºti. Dacã toate acestea nu le puteau face, am fost prizonier. Împreunã cu mine au fost
nici meseriile sã ºi le practice, atunci s-au apucat prizonieri nemþi, români, unguri ºi aºa mai departe. Printre români au fost foarte mulþi dar ºi
de ce se putea. ªi la îndemânã era schimbul.
unguri ºi nemþi, care au pierit la Cotul Donului,
R.: Comerþul.
îngheþaþi. S-au dus de aici vara ºi acolo i-a
M.E.: Sã-l numim comerþ. Deºi acela care aºteptat o temperaturã de minus 40 de grade. În
a fost un croitor bun sau un intelectual bun sau prizonierat erau ºi români, dar ºi evrei cãrora
un învãþãtor bun nu era nevoit sã se ducã sã-ºi ia le-au fost tãiate degetele. Fiindcã le-au îngheþat,
niºte lapte pentru copil? Se ducea ºi oferea un alt leac nu aveau decât sã le amputeze.
ac. Lelea îi dãdea lapte ºi lua acul. A doua zi
venea iar. A treia zi zicea lelea: „Dragã, ace am,
Au existat români cu suflet mare
de aþã am nevoie”. ªi atunci ei au fost nevoiþi sã
R.: Citeam în cartea dumneavoastrã cã
caute pe unde se poate… Deci întotdeauna trepânã
ºi în timpul prigonirii evreilor din pebuie cãutatã cauza lucrurilor, nu efectul lucrurilor. Ei, se mai întâmpla ca treptat lucrurile sã rioada celui de-Al Doilea Rãzboi Mondial au
se schimbe, mai ales în zona asta unde era Franz existat, totuºi, români care i-au ajutat pe evrei.
Josef, unde era Austro-Ungaria: Maramureºul, o
M.E.: Eu pot sã vã dau nume, concret.
parte din Cehoslovacia veche ºi aºa mai departe. Unul pe care-l ºtiam noi, familia mea: Ionicã
Deci aici au venit, în zona asta. Mã rog, o parte Roman din Mintiu Gherlii, în comuna Iclod. Þin
s-au ºi înstãrit treptat. ªi vorba aia, oameni sun- minte un unchi de-al meu care a scãpat ºi a ajuns
tem, putea sã facã acela care trebuia sã plãteascã în Israel, acolo mi-a povestit cã l-au ajutat faimpozit niºte matrapazlâcuri sã plãteascã mai milia Spãtar, familia Hurducaº ºi a mai înºirat
puþin, dar atunci era normal sã fie condamnat el. câþiva. Dar eu pot sã vã numesc maramureºeni
ªi nu toþi evreii sunt hoþi, toþi evreii sunt spe- care au ascuns copii, au ascuns valorile evreilor
culanþi ºi toþi evreii sunt pungaºi. Cu asta eu ºi cei care s-au întors au gãsit valorile. Iar copiii
unul nu sunt de acord, fiindcã am avut ocazia sã au fost salvaþi, n-au mai ajuns în crematorii. Sau
cunosc oameni foarte valoroºi în timpuri grele. în lagãrele experimentale ale lui Mengele. Deci
Evrei cu caracter foarte frumos, aºa cum am am ºi asemenea exemple. A apãrut o carte în

Cultura evreilor maramureºeni,
parte a culturii române
R.: Scriaþi cã sunteþi rudã cu Max Eisikovits,
care a studiat folclorul evreilor din Maramureº.
Acum 3 ani dvs aþi publicat o carte având ca temã
tradiþiile, educaþia ºi meseriile evreilor din Maramureº. Consideraþi cultura evreilor din Maramureº
ca fãcând parte din cultura românã?
M.E.: Întrebare grea. Dar vã spun ceva.
ªcolile în orãºelele sau în satele mai rãsãrite
erau în limba românã. Copiii ãºtia care învãþau
ºi Talmudul, concomitent învãþau în limba românã. Eu, de exemplu, la vârsta de 6 ani am fost
înscris la o ºcoalã unde am învãþat Talmudul.
Adicã normele evreieºti, rugãciuni, comportament ºi aºa mai departe. Dar la vârsta de 7 ani
am intrat în clasa I primarã ºi am fãcut patru ani
de ºcoalã în limba românã, apoi am dat examen
de admitere la liceu - „Petru Maior” din Gherla.
Acelaºi lucru s-a întâmplat ºi la Sighet, ºi la
Borºa ºi la Viºeu ºi aºa mai departe. Erau ºcoli
unde copiii evrei învãþau împreunã cu cei români. Aºa cã toþi evreii, chiar din copilãrie vorbeau limba românã. În casã, de multe ori evreii
vorbeau idiºul. Dar cum ieºeau din casã imediat
foloseau limba românã: cu vecinul, cu partenerul de afaceri sau crescãtorii de vite ºi oi. În
Ungaria nu se întâmpla asta. Evreii din Ungaria
n-au învãþat româneºte, firesc. Nici evreii din
Rusia, dar evreii din zona asta ºtiau, categoric,
româneºte. Mai mult, eram în detaºamentul de
muncã ºi veneau tinerii din zona Maramureºului. Au fost ºi numiþi „Nu ªtiu”. Adicã la

comenzile maghiare sau la vorbele ofiþerilor, ei
se uitau cã nu înþelegeau, nu ºtiau decât româneºte. Asta este problema aici în legãturã cu
limba care se vorbeºte în rândurile evreilor. Sunt
evrei care nu ºtiu altã limbã decât româna, eventual maghiara, cei mai bãtrâni. De exemplu,
fiicele mele nu ºtiu o iotã ungureºte. La noi în
casã nu se vorbea decât româneºte. Am douã
fete, amândouã profesoare, au terminat la Iaºi
specializarea Românã-Englezã. O iotã nu ºtiu
altã limbã decât româna ºi engleza.
R.: Dar nu mi-aþi rãspuns la întrebare.
Este cultura evreilor de aici o parte a culturii
române?
M.E.: Indiscutabil, da. Dar de obicei cultura se suprapune. Se ia de aici, se pune de
acolo, existã interferenþe.
Cultura care uneºte
R.: Ce îmi puteþi spune despre eforturile
fiicei dvs de promovare a culturii române în Israel?
M.E.: În Israel face parte dintr-un cerc
cultural unde se vorbeºte ºi despre Eminescu.
Mai mult, zilele trecute, de ziua lui Eminescu a
fost o emisiune ºi fiica mea m-a anunþat. ªi aºa
mai departe. Scriitori, poeþi, sunt amintiþi, se þin
ºi conferinþe pe tema aceasta de interferenþã.
Dar trebuie sã spun cã se vorbeºte ºi despre
Bialik, un Eminescu al evreilor. Ceea ce tocmai
aici nu se face. Trebuie vorbit. Operele scriitorilor trebuie cunoscute de populaþia ºi evreiascã ºi neevreiascã. Iar la adunãrile care se
organizeazã de cãtre comunitatea evreiascã de
aici cu care eu nu mã împac, ei trebuie sã fie
conºtienþi cã e frumos ºi trebuie sã lase uºile
deschise. Chiar aºa se întâmplã, sunt 70-80 de
oameni la o conferinþã de felul acesta din care
12, maxim 15 sunt evrei, restul români.
R.: De ce aþi rãmas în România? De ce nu
v-aþi gândit sau nu aþi vrut sã plecaþi în Israel?
M.E.: Mai multe motive am avut. În primul rând, dupã ce am venit din prizonierat, unde
am stat 7 ani de zile, am fost bucuros cã revin pe
meleagurile mele. Oraºul meu, Gherla, era un
oraº frumos sub aspect urbanistic, arhitectonic,
cu niºte strãzi paralele bine gândite, cu multã
verdeaþã, cu parcuri frumoase, cu copaci seculari, cu trotuarele netede din lespezi ºi carosabilul din piatrã de râu, plantaþii stradale care
umbreau mult partea pietonalã... Deci eu m-am
simþit legat de locul unde m-am nãscut. Din
pãcate, n-am putut trãi acolo, fiindcã n-am avut
condiþii, casa noastrã a fost rãvãºitã, asta e o altã
poveste lungã, ai mei toþi au dispãrut. Eu am
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America în care se vorbeºte despre Holocaustul
din Ardealul de Nord - am cartea, am obþinut-o.
Acolo se spune exact ce s-a întâmplat, cum a
fost, ºi înºirã nominal români de prin pãrþile
acestea care erau în relaþii bune ºi au cãutat sã îi
ajute pe evrei. Nemaivorbind cã în ghetourile
care au fost înfiinþate în diverse oraºe, foarte
mulþi þãrani aduceau, chiar ºi atunci când erau
niºte restricþii severe pentru evrei (nici mãcar nu
aveau voie sã iasã din casã decât între orele 11 ºi
13), ei aduceau ouã, brânzã, fãinã, o gãinã, nu
ºtiu ce, cu toate cã ãºtia nu aveau bani, dar
spuneau „o sã ne plãtiþi când o sã puteþi”. Eu vã
mai spun încã un nume. În oraºul Gherla a fost
un avocat, Macovei îl chema, un om minunat, în
primul rând ca figurã foarte reprezentativ, iar
acela a dat bani. Avea ºi pãmânturi… A dat bani
la evrei, cunoºtinþe sau nu, „o sã mi-i daþi înapoi
când o sã puteþi”. În vremurile acelea grele când
nici o ºansã nu mai avea evreul sã mai punã
mâna pe ceva, el îi dãdea bani.
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venit în 1948 în iulie, când toatã lumea de mult a
spus: „Dacã n-a venit în ‘45, ‘46, ‘47, Aleluia!
Dumnezeu sã-l ierte!” ªi eu apar în ‘48 cu încã
doi, din prizonieratul rusesc. Eu, evreu, împreunã cu SS-iºtii. Am venit acasã ºi aici m-am
simþit bine. Nu aveam idei de a pleca nicãieri.
Deºi am avut ocazia sã plec în America. Nu
m-am dus. Vã rog, credeþi-mã. S-a dus un altul.
Cã patru inºi am venit acasã din cei vreo 80 care
au fost duºi din Gherla. Patru inºi am ajuns în
’48 acasã. Unul a plecat cã a avut frate ºi nu ºtiu
ce rude în America. Ceasul lui îl port pe mânã.
Când a fost în America mi-a cumpãrat ºi un
ceas. M-am antrenat în treburi, am ajuns la Dej.
La Dej, prin niºte împrejurãri, am ajuns sã stau
la un prieten al meu, cã nu m-a lãsat sã stau în
cãmãruþa aceea pe care am închiriat-o undeva ºi
unde aveam pãtuþul meu ºi m-am bucurat cã nu
mai dorm pe prici. M-a luat la el ºi am avut al
doilea cãmin. M-am antrenat acolo, am ajuns
responsabil cultural, ºeful cenaclului literar ºi
aºa mai departe. Pânã la urmã am ajuns ºi în
Moldova. Mi-am gãsit fericirea acolo, m-am
însurat ºi n-am avut intenþia sã plec. Dar în

vizitã în Israel am fost de vreo ºase ori. Am
vãzut lucruri de necrezut. ªi atunci mi-am spus:
„Ce înseamnã când un om e liber, când un om e
la el acasã, când nu e ponegrit, când nu e marginalizat, când se bucurã de drepturi omeneºti!”
Livezi, nu numai de citrice, ci au adus ºi pruni de
aici, ºi am mâncat prune de acolo mari ºi frumoase, nemaivorbind de animale, de ferme de
vaci care dãdeau peste 40 de litri de lapte, de o
industrie cum nu mi-am închipuit, mai ales chimia, medicamentele, în toatã lumea expediate,
instrumente medicale ºi altele… în subteran nu
mã puteam bãga ºi nici nu mi-am dorit, dar am
auzit cã nu stau nici ei cu mâinile în sân, mai ales
cã ºtiu pe cine au ca vecini. Pe scurt, eu am
rãmas lipit aici ºi poate când fiica mea, nepoþii
mei ºi prietenii mei la care mã duceam mã þineau
cu sãptãmânile, m-aº fi gândit sã mã mut acolo,
dar am spus cã acum e prea târziu. Am muncit
aici atâþia ani, am pensia mea, nu mare, dar mã
duc mai puþin la crâºmã, fac mai puþine banchete
ºi fac în aºa fel ca sã am ºi o cravatã frumoasã,
mai bine spus curatã, la asta þin mereu… În plus,
aici am zeci de prieteni - ºi români ºi unguri.

Români la Festivalul Internaþional
de Caricaturã de la Haifa

D

esfãºurat în perioada 21 septembrie - 2 octombrie, Concursul ºi
Festivalul Internaþional de Caricaturã de la Haifa (Israel) a reunit sub titlul „O
minte sãnãtoasã într-un corp sãnãtos” lucrãri
realizate de graficieni din întreaga lume. Anul
acesta, din juriu a fãcut parte ºi Cristian Topan,
preºedintele Asociaþiei Caricaturiºtilor din
România, iar festivitatea de premiere a avut
loc în data de 27 septembrie, în prezenþa primarului oraºului Haifa, Yona Yahav.
Dar românii au fost prezenþi în Haifa ºi
în afara concursului. Astfel, în completarea
Festivalului, în perioada 16-30 septembrie, la
Galeria Castra a avut loc o expoziþie de caricaturã din Israel, România ºi Republica Cehã, organizatã de Primãria Haifa în colaborare
cu Asociaþia Pictorilor ºi Sculptorilor din Haifa. Selecþia reprezentativã a cuprins lucrãri
semnate de 31 de caricaturiºti români. În ca-

drul expoziþiei, în data de 28 septembrie a avut
loc un eveniment special dedicat invitaþilor
Cristian Topan (România) ºi Jiri Silva (Republica Cehã), care au vorbit publicului despre
creaþia lor ºi au oferit demonstraþii de lucru.
Festivalul Internaþional de Caricaturã de
la Haifa este singurul festival internaþional de
caricaturã din Israel, el fiind cunoscut în mediile de profil pe plan internaþional. Anul
acesta, Festivalul de Caricaturã s-a suprapus
cu Festivalul Internaþional de Film de la Haifa,
la care Institutul Cultural Român a fost unul
dintre parteneri. „Aurora” lui Cristi Puiu ºi
„Medalia de onoare” de Cãlin Peter Netzer,
douã dintre cele mai importante filme româneºti ale anului, au fost proiectate în cadrul
celei de a 26-a ediþii. Ambele evenimente au
fost sprijinite de Institutul Cultural Român Tel
Aviv.
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O carte cu valoare de simbol
la 1918, în comuna Ciceu Giurgeºti, din fostul
judeþ Someº, localitate ce a fãcut parte în vechime din þinuturile stãpânite în Ardeal de domnitorii glorioºi ai Moldovei, ªtefan cel Mare ºi
Petru Rareº. A crescut cu idealurile interbelice,
dar în floarea vieþii, dupã Diktatul de la 1940,
este martorul rãpirii nordului Ardealului de
cãtre trupele hortiste. Nu poate rãbda abuzurile,
umilinþele, crimele ungurilor ce au cotropit þara
ºi fuge în Alba Iulia. Se înroleazã în armata românã ºi
apoi reuºeºte sã-ºi întregeascã
familia, ca urmare a venirii în
teritoriul românesc a soþiei ºi
fiilor sãi. Ca soldat al armatei
române, participã la luptele
pentru eliberarea Basarabiei,
luptând pe cel mai greu front
din al doilea rãzboi mondial:
frontul de est. Momentul 23
august 1944 îl surprinde pe
autor pe frontul din Moldova.
Ca multe alte zeci de mii de
soldaþi români, care primesc
ordin sã nu mai lupte împotriva
sovieticilor, este luat prizonier
de cãtre sovietici. Un adevãrat
„Katyn românesc”, pe care autoritãþile ºi istoricii încã au reþineri sã-l înfiereze. Pleacã într-un lung prizonierat în tundra
ruseascã, timp în care soþia sa, ca o adevãratã
Penelopã, împreunã cu copiii, rãmâne în oraºul
Unirii Românilor, sã-l aºtepte, deºi i se comunicase cã acesta fusese dat dispãrut în luptele din
Moldova. Dupã ani de muncã silnicã în lagãrele
sovieticilor, suferinþe colective, pe care încã laºitatea unor istorici îi face sã le treacã cu vederea, eroul nostru se întoarce în România ocupatã de comuniºti, trãind însã bucuria reîntregirii
familiei ºi începând sã-ºi educe cu responsabilitate copiii. Nu scapã de bãtãile securitãþii,
refuzând colaborarea cu aceasta. Deºi evenimentele ulterioare nu mai sunt consemnate în
carte, Constantin Gomboº reuºeºte sã traverseze
dramatica perioadã comunistã, sã trãiascã bucuria revoluþiei din 1989 ºi sã lase posteritãþii o
carte de amintiri ce condenseazã, aºa cum am
spus, drama României din 1940 pânã în prezent.
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P

rin stãruinþa ºi strãduinþa colonelului
(r) Constantin Gomboº a apãrut anul
acesta, la Editura Eurostampa, cu titlul Istorie, Suferinþã ºi speranþã, volumul de
amintiri al lui Constantin Gomboº - tatãl celui
care a fãcut posibilã apariþia volumului, în materialitatea sa.
Cartea descrie cu un realism nepãrtinitor,
dar ºi cu o dragoste creºtineascã profundã, calvarul unei familii din fostul judeþ Someº dupã Diktatul de la
Viena – 30 august 1940. Deºi
este o carte de amintiri extrem
de dureroase, atât pentru autor,
cât ºi pentru naþiunea din care
face parte, modul în care este
redactatã nu transpirã nici un
sentiment de urã pentru cãlãi,
ci doar onestitatea ºi dragostea
pentru adevãr. De altfel, chiar
în prefaþa descrierii amintirilor
se aratã cã „noi, cei care am
trãit evenimentele, avem datoria
moralã de a ierta ºi a le face cunoscute urmaºilor, iar ei, obligaþia de a nu uita suferinþele neamului din care se trag!”
Amintirile aºternute în
rândurile cãrþii au valoare de simbol pentru cã
exprimã, condensat în viaþa unui bãrbat ºi a familiei sale, destinul dramatic al naþiunii române
dupã 30 august 1940.
Dacã dupã 1918 naþiunea românã începuse sã-ºi consolideze statul între graniþele sale
fireºti, cucerite cu atât de multã jertfã, tratatul
Ribbentrop – Molotov a cãzut ca un trãsnet,
declanºând o nouã dramã istoricã ºi un lung ºir
de drame individuale. Printre acestea din urmã
se aflã ºi cea a lui Constantin Gomboº - tatãl,
dramã descrisã în amintirile sale.
Destinul dramatic al vieþii autorului are
însã ºi o dozã semnificativã de noroc, ce demonstreazã faptul cã oricât se vor strãdui cãlãii demonizaþi, Bunul Dumnezeu va apãra întotdeauna martirii ºi martorii ce vor mãrturisi prin
chiar viaþa lor adevãrul. Destinul descris în acest
volum este destinul României. Constantin Gomboº s-a nãscut în primul an dupã Marea Unire de
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Vocile din Cimitirul Vesel
au rãsunat la Sãpânþa
Simona GABOR
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S

ãrbãtoarea Sfintei Marii a anului
2010 ne confirmã faptul cã Cineva
acolo Sus ne iubeºte. Oricât s-ar chinui alþii (sau chiar unii dintre semenii noºtri) sã
ne distrugã valorile geniului românesc, ca un
miracol, o mânã nevãzutã intervine ºi ne salveazã frumuseþile spiritului naþional.
Aºa s-a întâmplat ºi anul acesta, când în
plin scandal al brand-ului de þarã (probabil plagiat), un irlandez, Peter Hurley, prin eforturi
personale a reuºit sã ne redescopere adevãratele
brand-uri: Maramureº, Sãpânþa, Cimitirul Vesel. Este greu sã descrii în cuvinte explozia de
geniu care s-a fãcut simþitã pe parcursul organizãrii ºi desfãºurãrii întregului festival, „Drumul lung spre Cimitirul Vesel”. Totul a culminat
cu seara zilei de Sfânta Maria, când au fost
interpretate compoziþiile lui Shaun Davey pe
versurile lui Stan Ioan Pãtraº de pe crucile din
Cimitirul Vesel. Spectacolul a fost inedit ºi credem cã este, pânã în acest moment, o premierã
mondialã din mai multe puncte de vedere. Astfel, acordurile muzicii irlandeze au fost interpretate de un cor specializat în interpretãri psaltice (Corul Facultãþii de Teologie „Andrei
ªaguna” Sibiu, dirijor preot lect. univ. dr. Sorin
Dobre), iar versurile au fost specifice creaþiei

populare maramureºene. Înainte de concert s-a
oficiat o slujbã religioasã în biserica din Sãpânþa, ºi pentru cã întreg spectacolul dorea sã
exprime vocea repausaþilor din cimitir, nu s-a
þinut discurs nici de început, nici de sfârºit. În
schimb, din cimitir, s-au înãlþat lampioane cãtre
cer, simbolizând sufletele celor adormiþi.
Vom încheia aceastã scurtã semnalare a
unui fenomen cultural original ºi cu valoare de
simbol, sperând cã „Vocile din Cimitirul Vesel”
au fost auzite, dar mai ales ascultate de acei
politicieni care, ºi în ultima perioadã, parcã s-au
dezlãnþuit cu toþii în a distruge geniul acestei
naþiuni. Nãdãjduim cã aceºti oameni se vor apleca asupra adevãratelor brand-uri de þarã, de care,
din fericire, România nu duce lipsã, aºteptând
doar, sã fie promovate de puternicii vremelnici ai
acestei nefericite dar geniale naþiuni româneºti.
În ceea ce priveºte echipa care alcãtuieºte
Familia românã, putem fi siguri cã aceasta se va
apleca, în mod constant, asupra adevãratelor
simboluri naþionale pe care le va promova cu
pricepere ºi stãruinþã, convinºi fiind cã „Patria e
norodul, iar nu tagma jãfuitorilor” (Tudor
Vladimirescu).
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ANIVERSÃRI 2010
(septembrie - decembrie)
Ana GRIGOR
16 sep. – 20 ani de la moartea lui Aurel
Dumitraºcu, poet (1955 – 16.09.1990);
16 sep. – 10 ani de la moartea lui Ioan Alexandru,
poet (1941 – 16.09.2000);
17 sep. – 10 ani de la moartea lui Dem Rãdulescu,
actor (1931 – 17.09.2000);
18 sep. – 20 ani de la moartea Ioanei Radu, interpretã de romanþe (1917 – 18.09.1990);
20 sep. - 100 ani de la naºterea lui Taºcu Gheorghiu,
grafician, poet ºi traducãtor (20.09.1910 –
1981);
23 sep. – 10 ani de la moartea lui Costache
Olãreanu, scriitor (1929 – 23.09.2000);
26 sep. – 90 ani de la naºterea lui Nicolae Boboc,
compozitor ºi dirijor (26.09.1920 1999);
27 sep. – 20 ani de la moartea lui Ion Biberi,
prozator,eseist ºi critic literar (1904 –
27.09.1990);
29 sep. – 160 ani de la inaugurarea „Bibliotecii
Þãrii” din Cernãuþi, creatã prin subscripþie
publicã (29.09.1850);
29 sep. – 100 ani de la naºterea lui Arsenie Boca,
teolog ºi pictor (29.09.1910 – 1989);

OCTOMBRIE
1 oct. – 150 ani de la înfiinþarea, la Iaºi, a Conservatorului de Muzicã ºi Declamaþiune
(01.10.1860);
1 oct. – 120 ani de la naºterea lui Constantin C.
Nottara, compozitor, violonist, dirijor ºi
critic muzical (01.10.1890 – 1951);
2 oct. – 130 ani de la naºterea lui Nicolae M.
Condiescu, prozator (02.10.1880 – 1939);
3 oct. – 625 ani de la menþionarea documentarã a
primului judeþ din Þara Româneascã –
Jaleº (03.10.1385);
4 oct. – 140 ani de la înfiinþarea, la Deva, a „Societãþii pentru fond de teatru român” având
ca scop „luminarea neamului românesc prin
teatru naþional” (04.10.1870);
4 oct. – 100 ani de la naºterea lui Cãlin Popovici,
astronom, astrofizician ºi geodez
(04.10.1910 – 1977);

5 oct. – 160 ani de la naºterea lui Grigore
Cerchez, arhitect ºi inginer (05.10.1850
– 1927);
5 oct. – 180 ani de la moartea lui Dinicu Golescu,
cãrturar iluminist ºi memorialist (1777 05.10.1830);
6 oct. – 90 ani de la naºterea lui Ion Coteanu,
lingvist (06.10.1920 – 1997);
7 oct. – 125 ani de la naºterea lui Mihai Carp,
scriitor (07.10.1885 – 1967);
7 oct. – 100 ani de la naºterea lui Eusebiu Camilar,
scriitor (07.10.1910 – 1965);
8 oct. – 120 ani de la naºterea lui Alfred Moºoiu,
dramaturg, publicist ºi magistrat
(08.10.1890 – 1932);
8 oct. – 110 ani de la naºterea lui Zeno Vancea,
compozitor ºi muzicolog (08.10.1900 –
1990);
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2 sep. – 110 ani de la moartea lui Aron Densuºianu,
folclorist, poet, critic ºi istoric literar (1837
- 02.09.1900),
3 sep. – 60 ani de la moartea lui Traian Vuia,
inginer, pionier al aviaþiei mondiale (1872
– 03.09.1950);
4 sep. – 90 ani de la moartea lui Ion ªtefureac,
etnograf ºi arhitect decorator (1871 –
04.09.1920);
8 sep. – 80 ani de la naºterea lui Tudor Popescu,
dramaturg (08.09.1930 – 1999);
8 sep. – 160 ani de la apariþia, la Paris, a revistei
„România viitoare”, editatã de
paºoptiºtii români aflaþi în exil
(08.09.1850);
10 sep. – 110 ani de la apariþia, la Bucureºti, a
revistei „Luceafãrul. Literaturã, artã,
ºtiinþã, politicã” (10.09.1900);
11 sep. – 100 ani de la naºterea lui Mircea Hoinic,
compozitor ºi dirijor (11.09.1910 – 1986);
13 sep. – 125 ani de la naºterea lui George Folescu,
interpret de operã (13.09.1885 – 1939);
15 sep. – 150 ani de la apariþia, la Iaºi, a revistei
literare ºi ºtiinþifice „Ateneul român”
(15.09.1860);
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12 oct. – 150 ani de la naºterea Constanþei Hodoº,
scriitoare (12.10.1860 – 1934);
16 oct. – 75 ani de la moartea lui Constantin I.
Nottara, artist dramatic, director de scenã
la Teatrul Naþional din Bucureºti (1859 –
16.10.1935);
17 oct. – 110 ani de la naºterea lui Constant
Grecescu, specialist în izvoarele istoriei
românilor (17.10.1900 – 1959);
19 oct. – 75 ani de la moartea lui Gib I. Mihãescu,
scriitor (1894 – 19.10.1935);
19 oct. – 100 ani de la moartea lui Titus Cerne,
compozitor ºi muzicolog (1859 –
19.10.1910);
20 oct. – 50 ani de la moartea lui Nicolae
Popoviciu, episcop ortodox de Oradea
(1903 – 20.10.1960);
21 oct. – 30 ani de la moartea lui Pamfil ªeicaru,
prozator ºi jurnalist (1894 – 21.10.1980);
21 oct. – 25 ani de la moartea Vioricãi Ursuleac,
sopranã (1899 - 21.10.1985);
22 oct. – 30 ani de la moartea lui Dinu Bãdescu,
tenor (1904 – 22.10.1980);
23 oct. - 100 ani de la naºterea lui Pantelimon
(Pintea) Socaciu, publicist, animator cultural (23.10.1910 – 1989);
25 oct. – 120 ani de la naºterea lui Eugen Constant, scriitor ºi publicist (25.10.1890 –
1975);

26 oct. – 160 ani de la naºterea lui Grigore
Tocilescu, folclorist, istoric ºi arheolog
(26.10.1850 – 1909);
26 oct. – 90 ani de la naºterea lui Adrian Fochi,
filolog, folclorist (26.10.1920 – 1985);
26 oct. – 150 ani de la inaugurarea Universitãþii din
Iaºi; primul rector: profesorul de economie
politicã Ion Strat (26.10.1860);
27 oct. – 25 ani de la moartea Alicei Botez, scriitoare
(1914 – 27.10.1985);
27 oct. - 100 ani de la naºterea lui Alexandru
Elian, istoric bizantinolog (27.10.1910 –
1998);
28 oct. – 90 ani de la naºterea lui Andrei Ciurunga,
scriitor (28.10.1920 – 2004);
29 oct. – 125 ani de la naºterea lui Mihail Sorbul,
dramaturg (29.10.1885 – 1967);
29 oct. – 130 ani de la naºterea lui Augustin Bena,
compozitor ºi filolog (29.10.1880 –
1962);
29 oct. - 130 ani de la naºterea lui Jean
Alexandru Steriadi, pictor ºi grafician
(29.10.1880 – 1956);
31 oct. – 50 ani de la moartea lui Mircea Florian,
filosof (1888 – 31.10.1960);
31 oct. – 100 ani de la naºterea Cocãi Meþianu,
pictoriþã (31.10.1910);

NOIEMBRIE
1 nov. – 240 ani de la naºterea lui Constantin
Diaconovici-Loga, cãrturar, directorul
ºcolilor româneºti din Banat (01.11.1770
– 1850);
1 nov. – 175 ani de la apariþia publicaþiei „Gazeta
Teatrului Naþional”, condusã de Ion
Heliade Rãdulescu (01.11.1835);
1 nov. – 50 ani de la moartea lui George Matei
Cantacuzino, arhitect ºi eseist (1899 –
01.11.1960);
3 nov. – 110 ani de la moartea Eufrosinei Popescu,
actriþã (1821 – 03.11.1900);
4 nov. – 40 ani de la moartea lui Tudor Muºatescu,
scriitor (1903 – 04.11.1970);
5 nov. – 70 ani de la moartea lui Mihail
Berezovschi, compozitor, dirijor ºi
pictor, animator al vieþii culturale
basarabene (1868 – 05.11.1940);
5 nov. – 130 ani de la naºterea lui Mihail
Sadoveanu, scriitor (05.11.1880 - 1961);
5 nov. - 130 ani de la naºterea lui George Tofan,
publicist ºi animator cultural (05.11.1880
– 1920);
6 nov. – 100 ani de la moartea lui Gheorghe Panu,
istoric, scriitor ºi publicist (1848 –
06.11.1910);

7 nov. – 130 ani de la moartea lui Alexandru Zanne,
scriitor ºi inginer, director al Arhivelor
Statului (1821 – 07.11.1880);
8 nov. – 140 ani de la naºterea lui Gheorghe
Mandicevschi, teolog ºi compozitor
(08.11.1870 – 1907);
11 nov. – 100 ani de la naºterea lui Mihail
Davidoglu, dramaturg (11.11.1910 –
1987);
13 nov. – 50 ani de la moartea lui Gheorghe T.
Kirileanu, folclorist, director al Bibliotecii
Regale (1872 – 13.11.1960);
14 nov. – 90 ani de la naºterea lui Sergiu Grossu,
scriitor ºi teolog (14.11.1920 – 2009);
16 nov. – 525 ani de la Bãtãlia de la Catlabuga,
unde ªtefan cel Mare, cu ajutor polon,
înfrânge armata otomanã (16.11.1485);
16 nov. – 10 ani de la moartea lui Laurenþiu Ulici,
critic literar (1943 – 16.11.2000);
18 nov. – 170 ani de la premiera, la Iaºi, a
comediei „Farmazonul din Hârlãu”,
prima creaþie dramaticã a lui Vasile
Alecsandri (18.11.1840);
19 nov. – 70 ani de la moartea lui Ion Inculeþ, om
politic, preºedintele Sfatului Þãrii(1884 –
19.11.1940);
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27 nov. – 70 ani de la moartea lui Nicolae Iorga,
istoric, scriitor, publicist ºi om politic
(1871 – 27.11.1940);
27 nov. – 70 ani de la moartea lui Virgil Madgearu,
om politic (1887 – 27.11.1940);
28 nov. – 90 ani de la apariþia, la Bucureºti, a
sãptãmânalului „Adevãrul literar ºi artistic”; fondator: Constantin Mille
(28.11.1920);
29 nov. – 130 ani de la naºterea lui N. D. Cocea,
scriitor ºi publicist (29.11.1880 – 1949);

DECEMBRIE
1 dec. – 60 ani de la moartea lui Dinu Lipatti,
compozitor ºi pianist (1917 – 01.12.1950);
2 dec. – 75 ani de la naºterea lui Nicolae Labiº,
poet (02.12.1935 – 1956);
4 dec. – 40 ani de la moartea lui Antonin Ciolan,
dirijor, primul director al Orchestrei din
Iaºi (1883 – 04.12.1970);
4 dec. – 10 ani de la moartea lui Horia Bernea,
pictor (1938 – 04.12.2000);
5 dec. – 140 ani de la naºterea lui Stan Poetaº,
general, erou naþional (05.12.1870 –
1919);
6 dec. – 125 ani de la naºterea lui Petre Georgescu-Delafras, editor, publicist ºi
scriitor (06.12.1885 – 1963);
9 dec. – 20 ani de la moartea lui ªtefan Munteanu,
pictor ºi regizor de film de desene animate
(1926 – 09.12.1990);
9 dec. – 130 ani de la moartea lui Iosif Hodoº, istoric
ºi om politic (1829 – 09.12.1880);
10 dec. – 110 ani de la naºterea lui Ion Sava,
dramaturg, regizor de teatru (10.12.1900
– 1947);
10 dec. – 110 ani de la apariþia, la Bucureºti, a
revistei „România ilustratã”(10.12.1900);
12 dec. – 160 ani de la ridicarea episcopiei unite de
la Blaj la rangul de mitropolie; primul
mitropolit greco-catolic: Alexandru
ªterca-ªuluþiu (12.12.1850);
13 dec. – 110 ani de la naºterea lui Ionel Perlea,
compozitor ºi dirijor (13.12.1900 - 1970);

13 dec. – 120 ani de la naºterea lui Alexandru
Cristea, compozitor ºi dirijor (13.12.1890
– 1942);
14 dec. – 140 ani de la naºterea lui Ion Rusu-Abrudeanu, publicist (14.12.1870 - 1934);
14 dec. – 30 ani de la moartea lui Nichita Smochinã,
etnograf, preºedinte al Asociaþiei
Românilor din Transnistria (1894 –
14.12.1980);
15 dec. – 125 ani de la apariþia, la Bucureºti, a
revistei „Analele literare” (15.12.1885);
15 dec. – 110 ani de la naºterea Sandei Movilã, poetã
(15.12.1900 – 1970);
16 dec. – 30 ani de la moartea lui Ion Maxim,
scriitor (1925 – 16.12.1980);
17 dec. – 120 ani de la înfiinþarea, la Bucureºti, a
Ligii pentru Unitatea Culturalã a
Tuturor Românilor (17.12.1890);
17 dec. – 140 ani de la naºterea lui Ion A.
Bassarabescu, scriitor (17.12.1870 –
1952);
20 dec. – 60 ani de la naºterea lui Ion Flora, poet
(20.12.1950 – 2005);
24 dec. – 110 ani de la naºterea lui Ion Anestin,
grafician (24.12.1900 – 1963);
24 dec. - 75 ani de la naºterea lui Ion Þugui,
scriitor (24.12.1935 – 2002);
28 dec. – 60 ani de la moartea lui Constantin
Karadja, istoric (1889 – 28.12.1950);
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30 nov. – 150 ani de la naºterea lui Vasile Morþun,
om politic, fondatorul publicaþiei „Dacia
viitoare”, apãrutã la Paris ºi Bruxelles
(30.11.1860 – 1919);
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21 nov. – 100 ani de la naºterea lui Theodor
Constantin, scriitor (21.11.1910 – 1975);
23 nov. – 125 ani de la naºterea lui Nicolae
Constantinescu, istoric (23.11.1885 –
1971);
24 nov. – 90 ani de la moartea lui Alexandru
Macedonski, poet (1854 – 24.11.1920);
24 nov. – 110 ani de la naºterea lui ªtefan Neaga,
compozitor, pianist ºi dirijor (24.11.1900
– 1951);
25 nov. – 125 ani de la moartea lui Grigore
Alexandrescu, poet (1814 –
25.11.1885);
26 nov. – 40 ani de la moartea lui Vladimir Streinu,
critic ºi istoric literar (1902 – 26.11.1970);
27 nov. – 125 ani de la naºterea lui Liviu
Rebreanu, scriitor (27.11.1885 – 1944);
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Selecþie realizatã de: Laviniu ARDELEAN ºi Simona DUMUÞA
Bibliotecã mobilã cu carte româneascã
în satele sârbeºti

Colocviu despre folclorul românilor /
Florian Copcea

Ziarul Lumina, 6 iulie 2010,
www.ziarullumina.ro

Timoc Press, 11 iulie 2010,
www.timocpress.info

La hotelul „Hidroelectrica” de la Porþile de
Fier II a avut loc, duminicã, un colocviu intercultural dedicat literaturii româneºti din zona transfrontalierã româno-sârbã, organizat sub patronajul
Societãþii Scriitorilor Danubieni. La aceastã acþiune au participat scriitori din România ºi Serbia,
care, în expunerile lor, au scos în evidenþã necesitatea promovãrii literaturii române în spaþiul
danubian prin organizarea în toate localitãþile situate în stânga ºi dreapta Dunãrii a unor expoziþii ºi
târguri cu producþiile de carte ale editurilor din
România ºi Serbia. „Dacã nu vom proceda astfel,
riscãm sã ne citim între noi, iar cãrþile noastre sã
nu ajungã sub ochii cititorilor. Un accent deosebit
trebuie sã punem însã ºi pe tipãrirea clasicilor
întrucât acum, mai mult decât oricând, este nevoie, pentru tânãrã generaþie, sã îi reactualizãm”, a
declarat, pentru Agerpres, preºedintele Societãþii
Scriitorilor Români, Ileana Roman. La rândul sãu,
scriitorul Mihailo Vasilievici a precizat cã în localitãþile româneºti din Serbia de nord-est, unde
populaþia nu ºtie sã citeascã româneºte, trebuie sã
se intensifice difuzarea, cu deosebire, a unor cãrþi
bilingve. Cu acelaºi prilej, s-a luat decizia înfiinþãrii unei biblioteci mobile care sã se deplaseze
în toate localitãþile rurale pentru a împrumuta
cãrþi, în special din literatura româneascã.
Doi tineri români au fost selecþionaþi
noii voluntari pentru Serviciul Civil
în Torino
Romanian Global News,
7 iulie 2010,
www.rgnpress.ro

Botoº Vlad Alexandru ºi Mîrza Mihaela
sunt cei doi tineri români selectaþi pentru Serviciul
Civil pentru tinerii imigranþi organizat de cãtre
Primãria din Torino în anul 2010-2011, transmite
Romanian Global News, care citeazã municipalitatea torinezã. Alãturi de cei 2 români au mai fost
selecþionaþi alþi 18 tineri cu origini în cele patru
colþuri ale lumii.

Un colocviu despre folclorul românilor a
avut loc, duminicã, în localitatea româneascã Jitcoviþa, situatã în sudul Dunãrii, Serbia. Organizatã
de Societatea de Limba Românã din Voivodina
(SLRV) ºi Asociaþia Iniþiativa Culturalã a Românilor din Serbia de Rãsãrit, manifestarea s-a
bucurat de prezenþa unor profesori ºi oameni de
culturã din Serbia, România ºi Bulgaria. La deschiderea evenimentului, preºedintele SLRV Lucian Marina, a scos în evidenþã importanþa unui
asemenea demers, primul de acest fel în regiune,
care ºi-a propus sã contribuie decisiv la conservarea tezaurului popular românesc, la înlãturarea
unor obstacole de minimalizare a acestuia în ceea
ce priveºte eforturile minoritãþii româneºti de a-ºi
proteja identitatea. „Acþiunea noastrã vrea sã încurajeze în primul rând cooperarea interculturalã
transfrontalierã între entitãþi specializate în acest
domeniu, iar în al doilea rând sã le creãm oamenilor cadrul de manifestare a vocaþiei lor de a
pãstra nealterat materialul folcloric bogat, moºtenit
din strãbuni.” a precizat Marina.
Un român, erou în Detroit. Românul
Liviu Taloº a salvat o fetiþã de nouã ani
dintr-un incendiu, devenind un adevãrat
erou în Detroit
Evenimentul zilei, 16 iulie 2010,
www.evz.ro

Potrivit presei locale, bãrbatul, cãruia apropiaþii îi spun Lee, nu a stat pe gânduri ºi a intrat în
flãcãri pentru a o salva pe copila care rãmãsese
blocatã în casã. Starea micuþei este în continuare
criticã, fiind susþinutã de aparate. Pentru a intra în
casa cuprinsã de flãcãri, românul a spart o fereastrã cu o bâtã, apoi a folosit o pãturã ºi o mascã
pentru a se proteja. „M-am târât, ºtiam cã fereastra
era în spatele meu. Am întins mâna ºi am gãsit un
picior. Când am ajuns, a fãcut zgomot. Mi-am dat
seama cã trãieºte ºi am fost fericit sã o iau de
acolo”, a spus Taloº, citat de myFOXdetroit.com.
Vecinii îl laudã pentru fapta sa, spunând cã eroul

român a reuºit sã o salveze pe micuþã în câteva ºtiri, transmise în cadrul emisiunii „Dimineþi pe
secunde. Liviu Taloº locuieºte de mai mulþi ani în româneºte”, difuzatã de postul de radio RK20.
SUA ºi lucreazã în domeniul construcþiilor.
Pentru cã ritmul de viaþã al românilor din Spania
impune un nou stil de transmitere a informaþiei ºi o
Un paradox românesc: Celebri în lume, selecþie specialã a ºtirilor, jurnaliºtii de la Roacasã necunoscuþi. Gheorghe Pãnculescu, mânul au început un proiect ambiþios ºi extrem de
coautor al Turnului Eiffel / Monica
antrenant: un radio în limba românã, cu emisie
Dãniºor
zilnicã la ore de maximã audienþã, de la 7.00 la
10.00 dimineaþa, de luni pânã vineri. Românii din
Formula As, 9-16 iulie 2010,
Spania vor sã aibã acces la aceleaºi informaþii ca ºi
www.formula-as.ro
cei din România ºi sunt preocupaþi de aceleaºi
Puþini sunt cei care ºtiu cã simbolul Pa- probleme ca ºi familiile lor din þarã. În acelaºi
risului, celebrul Turn Eiffel, a fost realizat dupã o timp, integrarea în Spania ºi adaptarea la stilul de
tehnologie descoperitã în România, de proiectan- viaþã spaniol se bazeazã pe accesul la informaþia
tul ºi constructorul Gustave Eiffel, care a impor- localã, regionalã ºi naþionalã din Spania.
tat-o de la noi. Dupã ce a absolvit cursurile
Politehnicii din Zurich, inginerul român Gheorghe
Proiect. Loredana Tudor, o ziaristã din
Pãnculescu ajunge sã lucreze în cadrul companiei
România, scrie poveºti ºi poezii pentru
Eiffel, la recomandarea marelui scriitor Vasile
cei mici la Antipozi / Gabriela Lupu
Alecsandri. În 1878, Pãnculescu revine în tarã,
România liberã, 20 iulie 2010,
pentru a construi calea feratã Bucureºti-Predeal.
www.romanialibera.ro
În acea perioadã, inginerul inventeazã un sistem
În anii 2000, era una dintre figurile cele mai
de îmbinare a traverselor de cale feratã, care avea
sã revoluþioneze construcþiile metalice. Astfel, da- cunoscute din presa culturalã, unul dintre puþinii
toritã metodei de montare a ºinei pe traverse în jurnaliºti care scriau cu profesionalism despre peiafara spaþiului cãii ferate, Pãnculescu a reuºit sã sajul muzical. Loredana a emigrat în Australia,
termine lucrarea concesionatã în mai puþin de un unde a început sã scrie ºi cãrþi pentru copii. Paan, deºi termenul era de aproape cinci ani. Im- trioatã nevoie mare, mândrã de jumãtatea de olpresionat de proiectul inginerului român, Gustave teancã din ea, ca ºi de jumãtatea de moldoveancã,
Eiffel se deplaseazã special la Vãlenii de Munte, Loredana este unul dintre catalizatorii comunitãþii
pentru a-l întâlni pe Pãnculescu, cel care avea sã româneºti de la Sydney. A înþeles repede cã pentru
devinã inspector general al Cãilor Ferate Române. a aduna românii laolaltã nu sunt de ajuns doar
Eiffel a vrut sã vadã tehnologia folositã de acesta sarmalele fãcute de Paºti, de Crãciun ºi de Ziua
la montarea cãii ferate. În 1879, în casa unde se Naþionalã, aºa cã a iniþiat o serie de proiecte meaflã acum Muzeul „Nicolae Iorga”, francezul a nite sã ridice self-esteem-ul comunitãþii româneºti
fost gãzduit de Pãnculescu ºi a fost impresionat de din þara cangurilor. A fãcut, de pildã, o serie de
geniul românului. Aici, Gustave Eiffel i-a vorbit interviuri cu personalitãþi ale culturii române care
gazdei despre proiectul sãu, înãlþarea unui turn ºi-au gãsit o a doua patrie în Australia. Printre
ieºit din comun, la Paris, pentru Expoziþia univer- aceºtia se numãrã regizorul Iosif Demian ºi actriþa
salã din 1889. Împreunã au discutat despre adap- - pãpuºar Maddy Slabacu. A organizat festivalul
tarea tehnicii inventate de Pãnculescu la construcþia Primãvara Poeþilor la Sydney, cu poeþi români,
turnului, folosind subansamble metalice, confec- australieni, germani, francezi, sud-africani ºi are
þionate la sol ºi asamblate, dupã aceea, pe mãsurã în plan sã (re)lanseze câte o carte româneascã pe
lunã la Sydney. Printre primii autori care ºi-au dat
ce se înãlþa lucrarea.
acceptul a fost prozatorul Dan Lungu, un alt demn
Ascultã „Dimineþi pe româneºte”,
urmaº al lui Creangã. Un lucru pe care îl învaþã
primul matinal radio pentru românii
repede orice emigrant este acela cã ajungi sã trãdin Spania
ieºti cumva rupt între douã culturi, între douã limbi ºi cã, de cele mai multe ori, copiii sunt mult mai
Românul din Spania, 18 iulie 2010,
receptivi la noul mediu decât adulþii.
www.romanul.eu
„Vã spunem „Bunã dimineaþa!” pe 107,7
Cum au ajuns germanii sã cânte muzicã
FM, de luni pânã vineri, de la ora 7.00 la ora 10.00
româneascã / Lavinia Piþu, DW- Berlin
ºi vã aducem ultimele ºtiri din þarã ºi din Spania,
Evenimentul zilei, 23 iulie 2010,
împreunã cu cea mai bunã muzicã româneascã.”
www.evz.ro
Primul matinal radio în limba românã este o reaPortretul, pe care vi-l prezentãm în cadrul
litate de la 1 iulie. Peste 230 de mii de români din
regiunile Madrid ºi Guadalajara se bucurã deja de seriei Deutsche Welle, este cel al unei doamne
cea mai bunã muzicã româneascã ºi cele mai bune care a cucerit publicul german prin muzicã ro-
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mâneascã. „Berlinul este ca un tango”, spune
Oana Cãtãlina Chiþu, aºa cã metropola Germaniei
nu putea sã nu cunoascã ºi romantismul muzicii
interbelice din „Micul Paris”. În 1991, Oana Cãtãlina Chiþu a venit sã viziteze Berlinul. Nu i-a
rezistat. ªi, aºa cum li se întâmplã multor artiºti
din diferite pãrþi ale lumii, i-a cãzut în plasã ºi a
rãmas. Dupã aproape 20 de ani, Oana este cea care
îi prinde în plasã pe germani, la fiecare concert, la
care artista transpune publicul într-o altã lume, în
atmosfera romanticã a României interbelice. Cu o
voce unicã ºi într-o manierã autenticã, ce combinã
ritmurile de tango cu cele de jazz, swing, flamenco
ºi muzicã balcanicã, Oana reuºeºte - deºi pare
incredibil - sã-i facã pe germani sã fredoneze „Zaraza”, „Sub balcon eu þi-am cântat o serenadã”,
sau „Femeia, eterna poveste”. Albumul „Bucharest Tango”, lansat în anul 2008 de Oana Cãtãlina
Chiþu, împreunã cu orchestra Romenca, a depãºit
însã de mult graniþele Berlinului. Artista are concerte în multe alte oraºe germane, în Polonia, Austria ºi, de ceva timp, numele ei a ajuns sã fie
cunoscut ºi în România.
O nouã bisericã pentru românii
din Suedia / Gheorghe-Cristian POPA
Ziarul Lumina, 24 iulie 2010,
www.ziarullumina.ro

Parohia ortodoxã românã din oraºul Sölvesborg - Suedia este una dintre parohiile nou-înfiinþate în Episcopia Europei de Nord. Prin donaþiile credincioºilor, a fost cumpãrat de curând un
teren pe care se va construi o bisericã din lemn în
stil maramureºean. Preasfinþitul Macarie, Episcopul Europei de Nord, împreunã cu un sobor de
preoþi, a sãvârºit la 8 februarie 2009 prima Sfântã
Liturghie în noua parohie, punând-o sub ocrotirea
Sfinþilor Mucenici ºi Arhidiaconi ªtefan ºi Laurenþiu ºi a Sfinþilor Martiri ºi Mãrturisitori Nãsãudeni. Tot atunci a fost instalat ca paroh pãrintele
Alin Popa.
Un nou volum despre românii
din Ungaria, la editura „Noi” din Jula
Romanian Global News, 25 iulie 2010,
www.rgnpress.ro

Recent, la Editura „Noi” din Jula a apãrut
volumul intitulat „Istoriografia românilor din Ungaria 1920-2010. Între deziderat ºi realitate”, al cãrui autor este Gabriel Moisa, conferenþiar universitar
doctor în cadrul Departamentului de Istorie a Facultãþii de Istorie, Geografie ºi Relaþii Internaþionale, Universitatea din Oradea, secþia de Istorie,
transmite corespondentul Romanian Global News
din Ungaria. Volumul cuprinde 311 pagini ºi un
bilanþ al cercetãrii istorice româneºti în Ungaria, la
douã decenii de la cãderea regimului comunist.

Este un demers cât se poate de justificat, cu atât
mai mult cu cât acesta a cunoscut un traseu destul
de sinuos în intervalul cuprins între sfârºitul secolului al 19-lea ºi începutul secolului al 20-lea.
„Cercetarea ne pune în faþa unor concluzii foarte
interesante pentru istoria românilor din Ungaria,
oferind inclusiv o serie de proiecþii asupra viitorului acesteia, un viitor pe care unii dintre actualii lideri ai comunitãþii nu-l vãd în culori foarte
vii”, menþioneazã autorul Gabriel Moisa. Cercetãrile referitoare la istoricul românilor din Ungaria
ne oferã imaginea unei comunitãþi aproape asimilate astãzi, a cãrei pondere demograficã a fost ºi
este în continuã scãdere dupã Trianon. Volumul
este împãrþit în ºase capitole ºi cuprinde un scurt
istoric al românilor din Ungaria (pe baza istoriografiei românilor din Ungaria), informaþii despre
instituþiile producãtoare de istorie la românii din
Ungaria, revuistica românilor din Ungaria, despre
conþinutul scrisului istoric al românilor din
Ungaria, etc.
George Roth, un român din Silicon
Valley, a lansat proiectul „Ai Mei”,
pentru bãtrânii de acasã
Evenimentul zilei, 25 iulie, www.evz.ro

George Roth este Consul Onorific al României la San Francisco ºi CEO al companiei Recognos Inc. la San Francisco, brand care a fost
adus ºi în România, la Cluj. Acesta vorbeºte despre
primul serviciu de naturã socialã conceput pe profilul românului emigrant care îºi sprijinã familia
aflatã în þarã. Prin proiectul „Ai mei”, pãrinþii
celor care au emigrat pot beneficia de o îngrijire
medicalã de calitate, în centre de specialitate, factura fiind achitatã de rudele aflate în strãinãtate.
Fraþii împreunã: Festival al românilor
de pretutindeni la Covãsînþ /
Pr. Vasile Pop
Arhiepiscopia Aradului, 26 iulie 2010,
www.episcopiaaradului.ro

Prima ediþie a Festivalului de Tradiþii ºi
Cântece Patriotice ale Românilor de Pretutindeni,
manifestare care încurajeazã pãstrarea obiceiurilor moºtenite de la strãmoºi, s-a desfãºurat, duminicã, 25 iulie 2010, în Tabãra ortodoxã de
pãstrare ºi conservare a tradiþiilor româneºti, a
parohiei Covãsînþ, protopopiatul Lipova din Arhiepiscopia Aradului. Astfel, tineri, ºi nu numai,
care trãiesc în Republica Moldova, Serbia, Bulgaria ºi Ungaria, au fost protagoniºtii unui spectacol plin de culoare, dar ºi de emoþie. Au lãsat în
suflete sentimentul apartenenþei la aceeaºi mamã,
al dragostei frãþeºti ºi au demonstrat cã spiritul
românesc este pãstrat ºi perpetuat ºi în afara graniþelor þãrii.
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S-a nãscut în Ploieºti, dar destinul a fãcut sã
ajungã ºi sã trãiascã în Amsterdam ºi, pentru cã
este pasionat de cifre ºi de matematicã, a devenit
expert în contabilitate, þinând evidenþele clienþilor
din Olanda. A plecat de mic copil în Olanda. Nu
face diferenþa între cele douã þãri, însã, alãturi de
cei dragi se simte cu adevãrat fericit, aºa cã vine
aproape în fiecare varã în þarã. De mic copil a fost
pasionat de cifre, calculatoare ºi matematicã. A
urmat o facultate de Matematicã-Informaticã în
Amsterdam ºi a descifrat toate tainele computerelor, punând în aplicare noþiunile învãþate pe
propriul calculator. În 2004, însã, alãturi de soþia
sa, Laura, o tânãrã tot din Ploieºti, a decis cã este
momentul pentru o provocare. „Am deschis în
Amsterdam primul magazin românesc, «La românca mea», în care vindeam produse alimentare
tradiþionale româneºti, importate din þarã. Mi-a
plãcut foarte mult afacerea, pentru cã aveam contact cu clienþii permanent, aranjam produsele în
magazin, aveam contact cu furnizorii, iar reacþia
clienþilor, care ne spuneau cã suntem unici ºi suntem buni, ne-a dat satisfacþia de a merge mai
departe”, îºi aminteºte tânãrul. Din pãcate, din
cauzã cã nu au reuºit decât sã scoatã cheltuielile
investite, Denis ºi soþia sa au decis sã renunþe la
aceastã afacere. În timp, însã, o nouã oportunitate
s-a ivit pentru tânãrul ploieºtean. „La magazin am
învãþat foarte multe lucruri, administrând magazinul am prins foarte multã experienþã în contabilitate ºi mi-am oferit serviciile mele, timp de un
an, persoanelor fizice. Am fost autodidact, am
învãþat foarte mult ºi am ajuns sã þin evidenþele ºi
pentru firme, apoi am urmat un curs la firma de la
care am cumpãrat software-ul pentru a þine evidenþele contabile”, mai spune Denis.

Românii invizibili din Italia /
Tatiana Covor
Jurnalul Naþional, 31 iulie 2010,
www.jurnalul.ro

De câtãva vreme am început sã bãnuiesc cã
imigraþia românilor în Italia e pe cale de a intra
într-o fazã nouã. În sensul cã începe încet, timid sã
iasã la suprafaþã cealaltã faþã a românilor, cea
curatã. De fapt e aproape firesc: rãul se vede totdeauna mai repede, binele mai încet. De fiecare
datã când se mai întâmplã o fãrãdelege în care sã
fie implicat un român, colegii jurnaliºti mi-au cerut lãmuriri despre români. ªi de fiecare datã
le-am rãspuns cã majoritatea nu erau cei despre
care vorbea presa. Îi întrebam, la rândul meu, dacã
ei ºi-ar da copiii, bãtrânii ºi cheile caselor pe mâna
unor cãpcãuni. Nu, fireºte. Tocmai. Fiindcã românii sunt „alþii”. Sunt cei despre care presa nu
scrie, cei care au încrederea totalã a italienilor.
Aceºtia sunt „cei mulþi”, nu derbedeii, beþivanii ºi
tâlharii despre care se scria în ziare ºi care împroºcau noroi pe obrazul tuturor românilor invizibili. În ultima vreme însã încep sã aud, din ce
în ce mai des, altfel de întâmplãri. În primul rând,
luni în ºir am tot primit înºtiinþãri cã se înfiinþase
încã o asociaþie de români. Asociaþii culturale,
bisericeºti, sociale, profesionale, de tot felul. Lista
mea a ajuns deja la numãrul 70. Acum, asociaþiile
acestea - sau, individual, românii - încep sã facã,
sã propunã câte ceva. Pare cã s-ar pune la cale ºi
Drumul lung spre Cimitirul Vesel /
aici o „miºcare de rezistenþã” împotriva preconCorina Pavel
ceptelor. În fond însã, cred cã e vorba despre ceva
Formula As, 30 iulie-6 august 2010,
mai profund: românii de aici pun bazele existenþei
www.formula-as.ro
lor viitoare, în care, în afarã de muncã, sã existe ºi
Celþii se întâlnesc la Sãpânþa. Din douã mar- un substrat cultural ºi social legat de propriile
gini de Europã, irlandezii ºi românii din Mara- rãdãcini. Înainte nu era vreme de aºa ceva, exista o
mureº se întorc la rãdãcina comunã. Semnul crucii singurã prioritate: supravieþuirea.
cu braþe egale înscrisã în cerc ºi având deasupra un
acoperiº, poveºtile despre iele versus „fata pãBogdan Patriniche, bancher în Londra:
durii”, structuri ritmice ºi melodice, miºcãri an„Este nevoie de 15-20 de ani pentru o
cestrale pãstrate în danþurile din Oaº ºi Maramureº
administraþie de calitate ºi nonpoliticã”
sunt câteva „locuri commune”, conturate la prima
Evenimentul zilei, 5 august 2010,
vedere, ale spiritualitãþii nordice româneºti ºi ale
www.evz.ro
celei irlandeze. Reporteri ai revistei „Formula
În anul 1990, Bogdan Patriniche era asistent
AS” au fãcut acum doi ani o scurtã descindere în
Scoþia ºi insulele Orkney, „adulmecând” aceste la Facultatea de Electrotehnicã la catedra de Mãurme comune impresionante prin asemãnarea lor. surãtori ºi Aparate Electrice. Doi ani mai târziu a
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Adevãrul, 29 iulie 2010, www.adevarul.es

Iatã cã acum, irlandezii sunt cei care vin la noi, pe
urmele strãmoºilor lor, în locurile unde aceºtia au
trãit secole ºi unde ºi-au lãsat semnele. Aºadar,
cinci zile cu muzicã româneascã ºi irlandezã, douã
culturi care se întrepãtrund, ateliere de creaþie ºi
învãþare, ºi alte întâmplãri de tot felul la Sãpânþa,
într-un eveniment denumit generic: „Drumul lung
spre Cimitirul Vesel” ºi care va avea loc în perioada 12 - 15 august 2010.
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Denis Boumann a dus o parte
din România în Amsterdam / Vali Toma
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Maria a fugit în Canada dupã un veac.
plecat la studii în Franþa, pentru ca mai apoi sã
De singurãtate. Românca Maria Ruican,
ajungã sã lucreze pentru BERD (Banca Europeanã
care va împlini 100 de ani sãptãmâna
pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare) în Londra, diaceasta, a mãrturisit pentru EVZ cã este
vizia de infrastructurã. Dupã mai multe experienþe
fericitã în Canada, alãturi de familia ei /
de muncã internaþionale, Bogdan Patriniche conDan Stancu
duce o instituþie bancarã din Londra, Origination
Eastern Europe at the National Bank of Greece InEvenimentul zilei, 16 august 2010,
ternational (NBGI). Este guvernatorul unei uniwww.evz.ro
versitãþi din Marea Britanie ºi a iniþiat o orga„Eu nu vin în Canada. Mã descurc singurã”,
nizaþie de caritate, Romanian Education Trust,
spunea,
la vârsta de 87 de ani, Maria Ruican, care
care finanþeazã românii acceptaþi la primele zece
pe
26
iunie
a obþinut rezidenþã permanentã ºi loMBA-uri (Master of Business Administration) din
cuieºte cu familia în capitala Ottawa. Evenimentul
Europa.
de acum aproape douã luni a adus cazul româncei
în atenþia presei canadiene, care a admirat curajul
„România dupã plecarea elitelor, o casã
bãtrânei de a-ºi pãrãsi þara natalã la o vârstã înaincu obloanele trase” / Anca Simionescu
tatã. Nãscutã pe 20 august 1910, în Drobeta
Evenimentul zilei, 9 august 2010,
Turnu-Severin, croitoreasa Maria Ruican a trãit în
www.evz.ro
Bucureºti de la 21 de ani ºi a fost nevoitã, de multe
Din aceastã toamnã, TVR Cultural va intro- ori, sã se descurce singurã. Soþul, croitor ºi el, i-a
duce în grilã „Destin în exil”, o emisiune despre murit la 49 de ani, aproape întreaga familie a
personalitãþile româneºti care au pãrãsit þara ºi au emigrat în Canada dupã evenimentele din decemdevenit nume mai cunoscute în strãinãtate decât brie ’89 ºi, cu toate acestea, femeia nu a vrut multã
acasã. Gazda emisiunii, Mihaela Crãciun, este cu- vreme sã plece din România. Maria nu e surdã,
noscutã ca realizator al emisiunilor „Articolul 7” cum a scris publicaþia canadianã „The Ottawa Citºi „Seratele lui Iosif Sava”. „Mi-am fãcut un crez izen”, ºi nici nu a ajuns în Canada anul acesta, cum
profesional din a continua sã aduc în arhiva Te- au scris unele ziare din România. Maria are însã
leviziunii Române valorile uitate ale diasporei ro- ceva deficienþe de auz, acesta fiind ºi unul dintre
mâneºti. ªi, de ce nu, în conºtiinþa publicului motivele pentru care familia a decis sã o aducã în
român”, spune Mihaela Crãciun. Lorenz Nãstu- Canada, la sfârºitul anului 2006. A plecat din
ricã, concert-maestrul Orchestrei Filarmonicii din apartamentul din Bucureºti pentru cã se sãturase
München, bine-cunoscutul Neculai Constantin de singurãtate, nu din cauza sãrãciei sau „din cauMunteanu, Lucia Tibre, consilier pe servicii co- za lui Bãsescu”, ne zice, prin telefon, Denisa
munitare la primãria din Auckland, Noua Zee- Georgescu, nepoata Mariei Ruican. „Nu mai
landã, Marinel ªtefãnescu, considerat unul dintre auzea bine ºi vedea cã îi este din ce în ce mai greu.
cei cinci mari coregrafi ai Italiei, sunt doar câteva Am convins-o, în cele din urmã, sã vinã la noi”,
nume de români apreciaþi în Occident.
adaugã Denisa Georgescu. Maria aºteaptã lângã
receptor sã ne spunã cât de fericitã este lângã ai
Prima Bisericã Ortodoxã Românã
sãi. „Bursuc”, cum o alintã nepoata, ºi-a regãsit
în Ottawa – Gatineau
bucuria de trãi ºi asta se simte în vocea ei. „E bine
Agenþia de ºtiri Basilica, 10 august 2010,
în Canada cã sunt lângã copii. Dincolo nu mai am
www.basilica.ro
pe nimeni”, spune bãtrâna.
Membrii Parohiei ortodoxe române Sf. MaRomânii din strãinãtate, victimele
ria din Gatineau - Quebec, Canada, au participat
politicii externe fãcute în genunchi /
duminicã, 8 august 2010, la slujba de Te-Deum
Carmen Pleºa
oficiatã cu ocazia trecerii locaºului de cult în proJurnalul naþional, 16 august 2010,
prietatea parohiei. Clãdirea fostei biserici catolice,
www.jurnalul.ro
construitã în 1945, situatã în strada St. Jean Bosco
nr. 45, a fost cumpãratã de cãtre enoriaºi de la
Fraþii din diaspora, obligaþi sã supravieþudomnul Marcelin Chaumont. Aceasta include, pe iascã din resturi ºi pomeni, în timp ce minoritãþile
lângã locaºul de cult, o salã comunitarã aflatã la din România se bucurã de milioane de euro. Ansubsol. Pãrintele Teofil Arsene, preotul paroh, a chetaþi, terorizaþi, lãsaþi fãrã ºcoli ºi fãrã biserici...
precizat cu acest prilej: „Mulþumim tuturor celor Acesta este tratamentul de care se bucurã românii
care prin post, rugãciune ºi prin donaþii bãneºti au aflaþi la graniþele þãrii din partea statelor în care
contribuit la realizarea acestui vis, de a ctitori trãiesc. Iar cel care vine sã punã bomboana pe
primul locaº de cult ortodox românesc din re- colivã este chiar statul român, care are grijã sã
giunea capitalei federale a Canadei”, informeazã ofere bugete generoase minoritãþilor de pe teriromarch.org.
toriul României, iar pe românii din afara graniþelor

Olanda: ªcoli pentru copiii emigranþilor
români / Carmen Constantin
Adevãrul, 18 august 2010,
www.adevarul.es

Elevii români sunt risipiþi în ºcoli de pe tot
continentul dupã ce, forþaþi de crizã, pãrinþii lor au
plecat sã-ºi caute de lucru în alte þãri. Mulþi dintre
românii care au emigrat în ultimii ani, în cãutarea
unei slujbe mai bune, ºi-au luat copiii cu ei. De
Kameleon, Rotterdam, este o ºcoalã unde învaþã
360 de copii de 40 de naþionalitãþi. Aflatã în inima
capitalei economice a Þãrilor de Jos, instituþia

organizeazã cursuri speciale - un an de limbã olandezã pentru elevi care vin din toate colþurile lumii.
În pragul unui nou an ºcolar, directoarea Marjan
de Willigen este însã, la fel ca în ultimii ani, într-o
posturã destul de delicatã. Ea nu ºtie încã dacã toþi
elevii proveniþi mai ales din þãrile Europei de Est bulgari, ungari, polonezi, dar ºi români - se vor
întoarce în ºcoalã pentru încã un an. „Copiii îºi
urmeazã pãrinþii, care pleacã dintr-o localitate
într-alta, în funcþie de slujbele pe care le gãsesc.
Aºa cã niciodatã nu ºtiu câþi elevi rãmân de la un
an la altul, iar aceastã situaþie îmi creeazã emoþii”,
mãrturiseºte directoarea de Willigen. Sistemul de
finanþare a Educaþiei din Olanda face ca numãrul
de elevi sã fie decisiv pentru bugetul unei ºcoli.
Directoarea de la De Kameleon, Marjan de
Willigen, spune cã au fost ani în care ºcoala a
pierdut ºi o treime dintre fondurile pe care le
aºtepta, din cauza mobilitãþii extrem de crescute a
elevilor. „Când am înfiinþat pentru prima datã clasele de limbã olandezã, care îi ajutã pe aceºti elevi
sã înþeleagã ºi celelalte materii, s-au înscris cam
50 de copii. Acum avem de trei ori mai mulþi, în
cea mai mare parte originari din Europa Centralã
ºi de Sud-Est. De aici ºi problemele de buget,
pentru cã municipalitatea din Rotterdam trebuie sã
aloce sume duble pentru aceºti copii. Ei sunt,
practic, elevi în câte douã clase, simultan. Dacã ei
pleacã, dispare ºi finanþarea”, explicã Marjan de
Willigen.
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îi lasã sã se descurce din resturi ºi pomeni. 20 de
milioane de euro vor merge în acest an, de la
buget, cãtre minoritãþile din România, adicã
pentru 2,5 milioane de persoane. ªi asta fãrã sã
punem la socotealã fondurile alocate pentru învãþãmântul în limba maternã. În acelaºi timp, statul român a pregãtit pentru românii care trãiesc în
afara graniþelor un buget de 1 milion de euro, care
va mai fi probabil ciuntit din motive de crizã.(…)
La cea de-a X-a ediþie a Universitãþii de varã de la
Izvorul Mureºului, organizatã de Fundaþia Naþionalã pentru Românii de Pretutindeni ºi Centrul
European de Studii Covasna-Harghita, românii
din Serbia, Bulgaria, Ucraina sau Ungaria au venit
sã expunã problemele la care nu gãsesc rezolvare
sau sprijin din partea þãrii-mamã. ªi care par sã nu
se fi schimbat de câteva zeci de ani.
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Simona DUMUÞA
O antologie a poeziei maramureºene: de la poezia popularã pânã în 2009, realizatã de Nicolae Pãuna-Scheianu, Editura Ethnologica, Baia Mare, 2010, apãrutã sub egida Centrului
Judeþean de Conservare ºi Promovare a Culturii Tradiþionale
Maramureº în colaborare cu Asociaþia Scriitorilor Baia Mare. Un
substanþial volum de peste 770 pagini, în care regãsim: o Antologie liricã a poeziei populare, Autori maramureºeni, Poeþi din
Maramureºul din dreapta Tisei, Maramureºeni, în fond, Cenacluri maramureºene (Baia Mare, Baia Sprie, Sighetu Marmaþiei, Satulung, Viºeu de Sus, Târgu Lãpuº, Petrova, Cenaclul
epigramiºtilor bãimãreni „Spinul”) ºi Poeþi þãrani. Cartea mai
beneficiazã de un Studiu introductiv: Localismul creator, semnat
de Augustin Cozmuþa, ºi o postfaþã de Ion Burnar, intitulatã: O
Antologie literarã, absolut necesarã. „Prezenta antologie, consacratã în exclusivitate poeziei, reuneºte autori din toate generaþiile ºi, în principal, texte selectate valoric la nivelul fiecãrui
autor ºi lansate spre public spre a da singure seama dacã reprezintã sau nu un mesaj demn de luat în considerare.”(A. Cozmuþa)
Bucovina abandonatã, Editura Imprimeriei de Vest, Oradea, 2010, de Vasile Ilica. Un consistent studiu despre care autorul spune cã este destinat „cu precãdere cititorilor din generaþia
tânãrã de bucovineni”, numãrând aproape 600 de pagini ºi structurat în douã mari pãrþi: Amintiri, evenimente comentate, istorie
trãitã în care este prezentatã perioada stãpânirii sovietice dintre
1940-1990 ºi Nordul Bucovinei o regiune a Ucrainei – moºtenire
preluatã de la fosta U.R.S.S. în care este analizat modul de convieþuire al românilor sub regimul ucrainean.
Zestrea strãmoºeascã: pagini alese din mitologia ºi istoria strãmoºilor neamului românesc, apãrutã la Editura Karuna, Bistriþa, 2010, în Colecþia Identitãþi, autor pr. prof. Nicolae
Feier. În Preambul autorul explicã conþinutul celor trei capitole
ale cãrþii. Primul capitol, „Moºii ºi Babele se constituie într-o
analizã semanticã a numeroase teme mitice pãstrate în cultura
veche româneascã, ce au ajuns pânã la noi din preistorie”. Capitolul al doilea - O sumarã istorie a Bisericii Creºtine în date - se
vrea o „istorisire strict necesarã creºtinului ortodox român actual,
care doreºte sã-ºi poziþioneze propria credinþã strãbunã în raport
cu alte credinþe creºtine ºi miºcãri religioase”, mai mult aici „cititorul poate observa cu uºurinþã traiectoria creºtinã ortodoxã a
poporului român de la Sfântul Apostol Andrei încoace”, ºi în final, în cel de-al treilea capitol: Credinþe sincretiste necreºtine sunt
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scoase „în evidenþã tendinþele actuale ale societãþii occidentale, moderne ºi postmoderne” o
societate strãbãtutã de o crizã a modelelor spirituale, de o reactivare a practicilor necreºtine.

Înaincea cãºî mielie (poezie în
grai bãnãþean), Editor Societatea Literar-artisticã „Tibiscus”, Uzdin, 2010, Colecþia GraBa, autor Trifu
ªoºdean, român din Uzdin. Aflat la debut cu aceastã primã carte de
poezii, autorul se prezintã cititorilor într-o scurtã Autobiografie sub
semnul cifrei 24, numãr care aflãm cã i-a însoþit parcursul ºi a marcat
evenimente importante din viaþa domniei sale. Din argumentul intitulat
Trifu ªoºdean sau speranþa în graiul strãmoºesc, semnat Vasile Barbu
desprindem: „Rãmâi impresionat de acest cald grai atât de senin, de liric
plin de scene de melancolie ºi dulci clipe nostalgice, Limba lui ªoºdean
este cea vorbitã în satul sãu natal, Uzdin”.
În aceeaºi corespondenþã din Serbia ne-au sosit pe adresa redacþiei nr. 4-5 / aprilie-mai ºi nr. 6 / iunie 2010 ale publicaþiei lunare
Tibiscus, în paginile cãrora îl descoperim pe poetul maramureºean Vasile
Morar ca laureat cu Marele premiu al
Festivalului internaþional de poezie Drumuri de spice - 2010, de la
Uzdin aflat la cea de-a XVII ediþie ; nr. 9 / mai 2010 Ediþie specialã a revistei Graiul bãnãþanului – revista poeþilor în grai bãnãþan din Banatul sârbesc editatã de Uniunea Scriitorilor în Grai
Bãnãþan ºi SLA „Tibiscus” ºi nr. 3 / iulie 2010 a foii de ºi despre
bereologie Berea – supliment al publicaþiei Tibiscus.
Nr. 4 (an 5) / septembrie 2010 al publicaþiei Vatra chioreanã
– revista Þãrii Chioarului din Copalnic Mãnãºtur, Maramureº, redactor-ºef Emanuel Luca. Din cuprins: Biserica „Sfinþilor Apostoli Petru ºi Pavel” din Fãureºti (Ioan Mircea Fãrcaº), Colectivizare ºi rezistenþã în Regiunea Baia Mare (Ioan Botiº), Biserica
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Îndemnuri divine: cugetãri ºi eseuri podoabe ale sufletului, Editura Daya, Satu Mare,
2009, autor Vasile Rus, cu un
Cuvânt înainte de Felician Pop ºi
o postfaþã intitulatã O carte generoasã în idei de Ion Bala. Structuratã în douã pãrþi: Cugetãri, Maxime, Aforisme ºi Eseuri,
acestea din urmã grupate la rândul lor pe trei mari teme: literaturã,
filosofie ºi religie, cartea „se constituie într-un mesaj clar ºi
seducãtor al unui om care se aflã în lumina unei perspective
axiologice, plinã de pilduitoare învãþãminte” (Felician Pop)
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Volumul de versuri Foaia de observaþie, Editura Eurotip,
Baia Mare, 2010, semnat de poetul maramureºean Ioan Dragoº.
„Poemele din volum trãdeazã un poet matur, cu o bunã tehnicã a
montajului, cu serioase lecturi poetice. Interioritatea poemului –
aspectul cel mai izbitor al poeziei pe care o scrie – e datã de
miºcarea lentã, filmicã a versului, de rotaþia cuvintelor în cercuri
concentrice de expresivitate ºi care ascund plescãitul iniþial al
pietrei aruncate în adânc...” (Nicolae Coande)
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unicat din Lãschia... (Andrei Fãrcaº), Patrimoniul arheologic din Copalnic Mãnãºtur (Dan Pop),
Danþurile din Þara Chioarului (Alexandru Chioran), Cântecul liric din Preluca Veche (Ana
Bisztricki-Florian).
Nr. 6-7-8 (2009) ºi nr. 11-12 (2009) ale revistei Origini (Romanian Roots), editor Gabriel Stãnescu. În cadrul rubricilor:
Disocieri critice, Studiu de caz, Spectacolul literaturii, Eseu,
Ancheta revistei, Interviu, Cãlãtorii, Personalitãþi accentuate,
pot fi citite articole ca: Lecturã la a doua mânã (Radu Bãrbulescu), Cum se vede Rusia de la Bucureºti (Ion Coja), Petre
Þuþea ºi mântuirea de filosofie (Robert Toma); Aiud: hidra
cripto-comunistã contra vetrei monahale de la Râpa Robilor
(Isabela Vasiliu-Scraba), Fenomenul Piteºti (Gh. Boldur - Lãtescu), Prinþesa Ileana (Maica Alexandra) ºi aspectul soteriologic în exil (Al. Tomescu) º.a.
În nr. 11-12 (2009) semnalãm la rubrica Accente, articolul
Strigãt în pustiu pentru un cimitir naþional la Sighet , semnat de
Teresia B. Tãtaru, membrã în colegiul de redacþie al revistei Familia românã.

Triplu eveniment editorial
Dr. Daniela GÎFU
• Dicþionar englez-român pentru personalul medical • Pagini ungare
• Atitudine ºi neliniºti. Articole de istorie literarã, de atitudine civicã, politicã ºi
naþionalã - trei cãrþi semnate de Dan BRUDAªCU, Editura Sedan 2010
Dupã ce a publicat peste 90 de cãrþi (dicþionare, biografii, poezii, traduceri din literatura
universalã), Dan Brudaºcu revine, de curând, cu
aceeaºi pasiune, dar la fel de bine documentat,
cu trei apariþii editoriale, în ciuda dificultãþilor
financiare ale vremurilor de azi. Douã dintre
acestea sunt reeditãri cu substanþiale completãri
ºi adãugiri faþã de primele ediþii.
Consecvent preocupãrilor sale lexicografice, el se angajeazã, probându-ºi indubitabil
competenþa, la un nou proiect: reeditarea unui
extrem de incitant ºi util Dicþionar englez român pentru personalul medical. Beneficiind
de aportul ºi sprijinul unui prestigios corp de
consultanþi ºtiinþifici, dintre care numeroºi dascãli ai Universitãþii de Medicinã ºi Farmacie
Iuliu Haþieganu din Cluj-Napoca, Dan Brudaºcu
oferã personalului medical un dicþionar cu peste
70.000 de cuvinte, termeni ºi expresii de strictã
specialitate, din toate domeniile de bazã ale ºtiinþelor medicale. Dicþionarul se adreseazã, deopotrivã, traducãtorilor profesioniºti sau cercetãtorilor ºtiinþifici, medicilor ºi personalului me-

dical, dar mai ales studenþilor ºi cadrelor didactice
de la medicinã, farmacie, stomatologie, kinetoterapie ºi educaþie fizicã din întreaga þarã. […]
A doua lucrare, tot o reeditare, este cea
intitulatã Pagini ungare. Faþã de prima ediþie,
cartea aduce noi ºi importante contribuþii la cunoaºterea ºi aprofundarea studiului privind raporturile multi-seculare în domeniul politic sau
cultural-ºtiinþific dintre români ºi maghiari. Autorul a revãzut fiecare dintre capitolele primei
ediþii, adãugând o multitudine de informaþii noi,
în marea lor majoritate inedite pentru cititorii
români de azi, completând cu sute de note de
subsol date definitorii ºi esenþiale. În opinia
noastrã, autorul a dezvoltat substanþial capitolul
despre Românii din Ungaria, domeniu în care –
spunem noi – a realizat poate cea mai amplã ºi
obiectivã abordare din câte se cunosc. În acest
scop, Dan Brudaºcu a folosit o mare diversitate
de surse de informaþii, inclusiv autori occidentali sau maghiari pe care, însã, îi comenteazã ºi
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prezintã dintr-o perspectivã criticã, urmãrind
exclusiv decelarea adevãrului.[…]
Cea de-a treia carte, intitulatã Atitudine ºi
neliniºti, conþine o serie de articole de istorie
literarã, dar ºi pertinente luãri de poziþie în chestiuni de importanþã civicã, politicã ºi naþionalã.
În cuprinsul acestei cãrþi, autorul dovedeºte, pe
lângã o amplã, diversã ºi uluitoare informaþie
culturalã, diplomaticã, politicã º.a. ºi o verticalitate care, din pãcate, lipseºte multora din

oamenii noºtri politici de astãzi. Cu destul tact,
acolo unde este nevoie, el sancþioneazã prompt
greºelile sau abuzurile unor oameni politici, atât
din spaþiul românesc, cât ºi de peste hotare,
subliniind cu intransigenþã opoziþia sa categoricã faþã de iredentismul maghiar, politica colonialã a Uniunii Europene, atitudinea sfidãtoare a
S.U.A., vorbind inclusiv despre victimele colaterale ale politicii militariste promovate de
aceastã þarã în lume.[…]

Vineri, 13 august 2010, la Centrul Multicultural „Poesis” din Satu Mare, „o incintã culturalã sacrã, una deosebitã în republica literelor
româneºti”, a avut loc o întâlnire deosebitã între
realizatori ai revistei Familia românã, care apare
trimestrial în Baia Mare, sub egida Consiliului
Judeþean Maramureº, a Bibliotecii Judeþene
„Petre Dulfu” ºi a Asociaþiei Culturale „Familia
românã” ºi oameni de culturã sãtmãreni.
Aceastã publicaþie are apariþie trimestrialã
ºi este o revistã de culturã ºi credinþã româneascã. La întâlnirea de la Satu Mare au fost
prezenþi: omul de litere dr. Teodor Ardelean,
directorul instituþiei de culturã menþionate mai
sus, directorul executiv al revistei – redactor ºef, Ioana Petreuº – redactorul ºef adjunct al
publicaþiei, Anca Goja – secretar de redacþie, Corina ªandor ºi Ioan Micle.
Dr. Teodor Ardelean, redactorul ºef al revistei a fãcut un scurt istoric al publicaþiei, subliniind
faptul cã revista Familia românã a fost înfiinþatã la Oradea, în anul 1999, sub conducerea
regretatului dr. Constantin Mãlinaº, iar în 2010 a fost preluatã de Consiliul Judeþean Maramureº.
Publicaþia prezentatã sãtmãrenilor a devenit o revistã a românilor de pretutindeni. Este tot
mai solicitatã în comunitãþile de români
din întreaga lume. Revista este una de
solidaritate între români, indiferent de
þara sau continentul pe care trãiesc. Ea
conþine o multitudine de informaþii de
tribunã, fiind atrase sã colaboreze o serie
de personalitãþi ale lumii culturale internaþionale.
Au luat apoi cuvântul: Ioana
Petreuº, George Vulturescu, Aurel Pop,
Gheorghe Glodeanu, Ovidiu Mica ºi
col.(r.) Vasile Rus. Dacã Ioana Petreuº a
prezentat în rezumat conþinutul numãrului 2 (37) al revistei, ceilalþi vorbitori
au subliniat faptul cã publicaþia este la ea
acasã, cã s-a acordat un spaþiu tipo-
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grafic rezonabil directorului fondator dr. Constatin Mãlinaº. Sãtmãrenii au
datoria de a fi alãturi de o asemenea publicaþie. S-a remarcat faptul cã volumul
de muncã este mare, dar meritã în condiþiile în care românii sunt interesaþi de
conþinutul publicaþiei, dar ºi necesitatea menþinerii coeziunii între cititorii
rãspândiþi mai ales în Europa. Important este ca urmaºii românilor aflaþi în
strãinãtate sã se simtã ºi ei români, pentru a avea cui sã se adreseze în timp
publicaþia prezentatã. Multe din ideile dezbãtute de românii din diaspora devin
idealuri, materializate prin aspecte particulare.
Alãturi de cei enumeraþi mai sus mai menþionãm participarea la întâlnire a
scriitorilor ºi oamenilor de litere: Alexandru Zotta, col. (r.) Voicu Sichet,
Dumitru Pãcuraru, Ilie Sãlceanu, Viorel Câmpean, Ioan Nistor, Ion Bala, Ioan
Moldovan, Paul Hãrãguº, ªtefan Aurel Drãgan, Mihai Sas, Ovidiu Suciu,
Vasile Andreica.
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publicaþie a românilor de pretutindeni

(Ioan ANIÞAª, Informaþia zilei, 13 august 2010 )

Familia românã ºi bistriþenii
Publicaþie trimestrialã de culturã ºi credinþã româneascã Familia românã,
ce apare la Baia Mare sub egida Bibliotecii Judeþene ºi Asociaþiei „Familia
românã”, având ca redactor ºef pe dr. Teodor Ardelean, este dedicat, în mare
parte, unui medalion Mihai Eminescu, la 160 de ani de la naºtere. Profesoara
Ioana Petreuº vorbeºte despre poetul naþional în arta medaliei, iar Cezar Ivãnescu spune cã „Eminescu încarneazã cea mai desãvârºit-conceptibilã imitare a
unui model sacru”. Pe aceeaºi linie merge cu materialul ei ºi Irina Petraº, care
vorbeºte despre ºtiinþa morþii la marele poet, iar Paula Rus aduce în atenþie
publicistica eminescianã. Un profil uriaº contureazã ºi Virgil Untilã, iar Cornel
Munteanu descrie rolul ocupat de Eminescu în iconografia românilor. Al. Florin
Þene este convins cã Eminescu este marele noroc al literaturii române, Adrian
Botez cã este Luceafãrul exemplar, iar Elena Buicã aduce în atenþie, cea mai
frumoasã poveste de iubire a literaturii române, între Eminescu ºi nãsãudeanca
Veronica Micle. Despre partea religioasã a poetului scrie Viorel Thira, iar
despre gândirea indianã, Anca Goja.
Un capitol aparte al acestui numãr, primul pe acest an, este dedicat In
memoriam scriitorului Constantin Mãlinaº. La rubrica Români în lume îl întâlnim pe bistriþeanul stabilit în Canada, Corneliu Florea, iar la Raftul bibliotecii
este prezentat studiul Rãdãcini împrumutate – Menuþ Maximilian, apãrut la
editura Karuna. Revista este însoþitã de un CD cu piese aparþinând Coralei
„Armonia”, în concert în Þara Zarandului.
(Rãsunetul, 5 august 2010)

Scriem cu plãcere

Din nou despre Familia românã de la Baia Mare
ªi scriem iarãºi dupã ce am citit-o cu sufletul. Pentru cã cine simte
româneºte cu adevãrat ºi nu în funcþie de „coniucturã” (cum zicea marele român
Iuliu Maniu), numai aºa o poate citi. Restul e invidie, poate ºi ranchiunã, tentaþia
mânânþãilor fãrã muncã ºi alte mizerii.
Ãstimp, Consiliul Judeþean Maramureº, Biblioteca Judeþeanã „Petre
Dulfu” ºi Asociaþia Culturalã „Familia românã” au mai scos un numãr, al doilea
pe acest an. Tripleta din conducerea celei mai rãspândite publicaþii româneºti în
afara graniþelor þãrii (Dr. Teodor ARDELEAN, director executiv - redactor ºef;
prof. Ioana PETREUª, redactor ºef adjunct; Anca GOJA, secretar de redacþie),
consacrã numãrul pe care-l avem în faþã, în principal, asociaþiilor româneºti din
lume. Sunt trecute în revistã, prin comentarii documentate, asociaþii din Franþa,
Italia, Spania, Germania, SUA, Australia, Noua Zeelandã, Ucraina, Elveþia ºi

Familia românã ne poartã într-un adevãrat periplu
pe meridiane ºi continente
Revista Familia românã, anul II, nr. 2 este dedicatã Asociaþiilor româneºti
în lume ºi se adreseazã celor aflaþi în diasporã. Materialele semnate de Ioana
Petreuº, Anca Goja, Paula Rus, Gabriela Trifoi, Oana Ungurean, Valentina
Rotaru, între care se strecoarã ºi nume masculine ca Vadim Cercasov ºi Grigore
Gherman, ne poartã într-un adevãrat periplu pe meridiane ºi continente. Alte
materiale sunt dedicate lui Constantin Mãlinaº, un corifeu al biblioteconomiei
româneºti, iar capitolele File de istorie, Cununa de aur a României, Români în
lume completeazã un cuprins pe cât de diversificat, pe atât de atractiv ºi inedit.
(Dragomir IGNAT, Glasul Maramureºului, 28 august 2010)

Scrisoare de la Academia Românã
D-lui Dr. Teodor ARDELEAN, Redactor-ºef al revistei Familia românã
Vã mulþumesc pentru amabilul Dumneavoastrã gest de a ne trimite revista
pe care cu atâta competenþã o conduceþi.
Parcurgând sumarele revistelor primite, sumare concepute la un înalt
nivel ºtiinþific ºi cu o paletã tematicã de maximum interes, am constatat, cu o
realã bucurie intelectualã, aplecarea atât a redacþiei, cât ºi a autorilor articolelor
asupra cunoaºterii ºi aprofundãrii trecutului neamului românesc.
Funesta sintagmã potrivit cãreia popoarele care nu-ºi cunosc istoria nu au
viitor, Dumneavoastrã, stimate domnule dr. Teodor Ardelean, prin ceea ce
realizaþi în paginile prestigioasei reviste Familia românã, o transformaþi într-o
altã sintagmã, cu un alt mesaj, mesaj optimist, dãtãtor de încredere ºi anume:
popoarele care-ºi cunosc istoria au un viitor. ªi poporul român are un viitor!
Aºteptãm cu acelaºi interes, prin bunãvoinþa Dumneavoastrã, numerele
viitoare ale revistei.
Acad. Alexandru SURDU,
director al Institutului de Filosofie ºi Psihologie
„C-tin Rãdulescu Motru” al Academiei Române
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alte þãri. Parcurgând materialele, afli multe ºi neºtiute despre ce fac, cum trãiesc
ºi cum gândesc conaþionalii noºtri din cele strãinãtãþuri.
Sumarizând în continuare revista, reþinem încã douã evocãri legate de
regretatul Constantin MÃLINAª, directorul fondator al revistei, în 1999, trecut
în eternitate în luna februarie anul acesta.
Ca de obicei, nu lipsesc capitolele consacrate din corpusul publicaþiei:
File de istorie, Cununa de aur a României ºi Românii în lume. Articole scurte,
dar dense în informaþie istoricã, în multe cazuri nevalorificatã pânã acum. Dãm
doar câteva titluri, pentru a vã face sã cãutaþi revista. E greu de gãsit, pentru cã
grosul tirajului merge la românii din strãinãtate, dar poate fi consultatã la
Biblioteca judeþeanã. Aºadar: Comunismul - o modernitate eºuatã (dr. Mirel
GIURGIU), Ultimii supravieþuitori ai gulagului românesc (Cristina PUªCAª),
Masacrul de la Fântâna Albã. Un Katyn românesc aproape uitat... (Horia
ªtefan CÎMPEANU), Deschiderea unei reprezentanþe consulare a României în
Transcarpatia (Florentin NÃSUI), Politici imperiale în estul ºi vestul spaþiului
românesc (prof. univ. dr. Sorin ªIPOª).
Nu dãm alte nume ºi titluri, ci vã invitãm la o lecturã plãcutã, captivantã ºi
necesarã, parcurgând revista pentru solidaritatea românilor de pretutindeni. Nu
înainte de a puncta cã multe din materiale sunt semnate de gazetari de la Graiul
Maramureºului.
(Gheorghe PETER, Graiul Maramureºului, 31 august 2010)
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