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Unirea românilor a început ca un ideal sub 

Mihai Viteazul, în 1600, și s-a îndeplinit prin 
voința poporului și jertfa sa, începând cu unirea 

mică, din ianuarie 1859 și denumirea României și 

culminând cu unirea cea mare a tuturor 
românilor, la 1 decembrie 1918, consfințită prin 

încoronarea de la Alba Iulia, din 15 octombrie 

1922. 

Mini montajul prezent începe cu un moment de 

la încoronarea Regelui Ferdinand I – ce poartă 

coroana de glorie de la 1881, făurită din oțelul 
tunurilor turcești capturate la Plevna, la care au 

fost adăugate trei pietre prețioase reprezentând 

Basarabia, Bucovina și Transilvania-, și a Reginei 
Maria. 

Pentru fiecare provincie alipită am ales doar un 

reprezentant de frunte. 

Unirea Transilvaniei -  Alexandru Vaida-

Voevod, care a citi în Parlamentul din Budapesta 

pe 5/18 octombrie 1918, rezoluția Comitetului 
Executiv al Partidului Național Român, în care se 

hotăra ca națiunea română din Austro-Ungaria, 

„liberă de orice înrâurire străină”, să-și aleagă 

„așezarea ei printre națiunile libere”;  

Unirea Basarabiei – Pan Halippa, important 

militant pentru afirmarea spiritului românesc în 
Basarabia și pentru unirea cu România;  

Unirea Bucovinei – Iancu Flondor, președintele 

Congresului General al Bucovinei, ce a citit 
moțiunea prin care se propunea unirea cu 

România. 

Alexandru Vaida-Voevod Pan Halippa Iancu Flondor 

Incoronarea de la Alba Iulia, din 15 octombrie 1922 
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  P A S T O R A L A  L A  N A Ș T E R E A  D O M N U L U I  I I S U S  H R I S T O S  

A N U L  M Â N T U I R I I  2 0 1 8     

 Liviu ALEXANDRESCU,  
preot paroh al Catedralei „Buna Vestire” din Montreal 

„Mărire întru cei de sus Lui Dumnezeu și pe pământ 

pace, între oameni bunăvoire”. 

 

Iubiți credincioși! 

Glasul îngerilor, al pastorilor și al magilor de altădată, 

ne cheamă la Betleemul Iudeii, spre a-L întâmpina 

duhovnicește pe pruncul Iisus în sufletele și în casele 

noastre și în acest an binecuvântat 2018. 

Praznicul Nașterii Domnului Iisus Hristos reprezintă 

începutul iubirii Lui Dumnezeu față de noi, după o 

perioadă îndelungată de oprire a Harului dumnezeiesc, ca 

urmare a păcatului strămoșesc, adus de primii oameni, 

părinții Adam și Eva, așa cum spune Sfântul Ap. Pavel 

:„Precum printr-un om a intrat păcatul în lume și prin 

păcat moartea, așa și moartea a trecut la toți oamenii, 

pentru că toți au păcătuit.”( Romani 5,12) 

Nu putem uita de contribuția în planul iubirii și a 

mântuirii omenești, adusă de Fecioara Maria, ușa prin care 

S-a coborât Duhul Sfânt și S-a întrupat Mântuitorul 

Hristos, pentru noi și pentru mântuirea noastră.  

Împăcarea omului cu Dumnezeu, reprezintă refacerea 

planului dumnezeiesc, al așezării omului în Edenul 

duhovnicesc pierdut, dar refăcut prin Nașterea Domnului 

Hristos :„Hristos Se naște, măriți-L! Hristos din ceruri, 

întâmpinați-L!”, spune colinda străbună. 

Așadar, vedem din mesajul transmis de îngeri, de 

oameni și de magi, marea bucurie din cer și de pe pământ, 

bucuria întregului univers, când Tatăl ceresc ne readuce la 

starea inițială, renăscuți la viața cea nouă, prin Iisus 

Hristos. Maica Domnului devine Eva cea nouă (viața cea 

nouă) iar Domnul Iisus Hristos „coboară spre om, ca omul 

să se ridice spre Dumnezeu”.  

Sărbătorile de iarnă, Nașterea Domnului, Anul Nou și 

Boboteaza, reprezintă pentru noi icoana nașterii spirituale 

în Iisus Hristos, bucuria existentei pământești și nădejdea 

vieții de veci. Să ne bucurăm de aceste momente 

înălțătoare, să cântăm împreună cu îngerii și să aducem 

daruri precum magii. Darurile noastre sunt cele pornite 

dintr-un suflet de om și răsună până în cer, la Dumnezeu. 

Să ne oprim din grija cea lumească, să fim mai buni, mai 

înțelegători, mai iertători și mai generoși. Să ne uităm la 

cei flamanzi, la cei goi, la cei din spitale, în suferință și 

necaz. Să ne pregătim duhovnicește prin Sfintele Taine, să 

participăm la Sfintele slujbe și să ne aducem familia 

înaintea sfântului Altar, ca expresie a credinței și a numelui 

pe care îl purtăm. Acestea sunt darurile noastre! 

Iubiți credincioși! 

Cu aceste gânduri, preotul paroh Liviu Alexandrescu, 

împreună cu Consiliul parohial al Catedralei „Buna 

Vestire” Montreal, vă urează cu ocazia Praznicului Nașterii 

Domnului Hristos 2018, împliniri duhovnicești, pace în 

suflete și bucurie în casele dumneavoastră! 

„La Mulți Ani!” 
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  E X P L I C A R E A  S F I N T E I  L I T U R G H I I  (  I I  )    
Diacon Nicolae MARINESCU  

     

(Continuare din numărul trecut)  
Heruvicul 

Imnul heruvimic, sau 
Heruvicul, deschide partea a 
doua a Sfintei Liturghii, numită 
și Liturghia Darurilor, pentru 
că acum pâinea și vinul 
pregătite de preot la 
Proscomidie se vor preschimba, 
prin rugăciunile dedicate, în 
Trupul și Sângele lui Hristos, ca 
o reeditare a Cinei celei de 
Taină. 

Imnul Heruvic are două părți. Prima parte este aceasta: 

Noi, care pe Heruvimi cu taină închipuim și Făcătoarei de 
viață Treimi sfântă cântare aducem, toată grija cea 
lumească să o lepădăm. 

Este un text scurt, dar care se cântă rar, foarte rar. Sunt 
multe melodii compuse pentru acest imn, una mai frumoasă 
decât alta. Mesajul primei părți a Heruvicului este simplu și 
direct: ne îndeamnă să lepădăm orice grijă lumească și astfel 
să Îl întâmpinăm pe Hristos care Se va jertfi sub ochii noștri, 
pe Sfânta Masă. 

Înainte de imn, însă, preotul rostește în taină o rugăciune. În 
biserica noastră, în virtutea unei vechi tradiții, se obișnuiește 
ca această rugăciune să se rostească cu voce tare, pentru a 
sublinia importanța momentului: 

Nimeni din cei legaţi cu pofte şi cu desfătări trupeşti nu este 
vrednic să vină, să se apropie sau să slujească Ţie, 
Împărate al slavei; căci a sluji Ţie este lucru mare şi 
înfricoşător chiar pentru puterile cereşti. Dar, totuşi, din 
iubirea Ta de oameni cea negrăită şi nemăsurată, fără 
mutare şi fără schimbare Te-ai făcut om, şi Arhiereu al 
nostru Te-ai făcut, şi, ca un Stăpân a toate, ne-ai dat slujba 
sfântă a acestei jertfe liturgice şi fără de sânge... 

Observăm în aceste cuvinte umilința care trebuie să ne 
însoțească în aducerea Sfintei Jertfe și măreția la care luăm 
parte, alături de îngerii care slujesc împreună cu noi. 

Prima parte a Heruvicului se cântă foarte rar, pentru că în 
acest timp preotul face o cădire mare. Însoțit de diacon, sau 
de un alt purtător de lumină, preotul iese prin ușile 
împărătești, tămâind cu cădelnița întreaga biserică. Cântarea 
imnului trebuie să fie făcută în așa fel încât să se 
sincronizeze cu timpul cădirii preotului. Dacă e nevoie, 
strana sau corul repetă părți din imn, pentru ca preotul să 
aibă timp să cădească biserica și să se întoarcă în altar, de 
unde continuă cu Vohodul Mare. 

Vohodul Mare 

Vohodul sau Ieșirea Mare, simbolizează drumul 
Mântuitorului către Patimi. În ce constă el: după ce a 
pregătit pâinea pe Sfântul Disc și vinul în Sfântul Potir la 
Proscomidie, preotul îi dă diaconului Sfîntul Disc și îi pune 
pe umeri Sfântul Aer (o bucată de pânză de formă pătrată 

care va acoperi ulterior Potirul și Discul), ia el însuși Sfântul 
Potir și ies, precedați de purtători de lumină, până în 
mijlocul bisericii. Aici, diaconul rostește:  

Pe voi pe toți, dreptmăritorilor creștini, să vă pomenească 
Domnul Dumnezezu întru împărăția Sa, totdeauna acum și 
pururea și în vecii vecilor. 

Diaconul intră apoi în altar, iar preotul continuă cu o serie 
de pomeniri asemănătoare, pentru episcop, pentru 
stăpânire, pentru cei vii și cei morți, pentru eroi, pentru 
ctitorii bisericii și pentru cei prezenți la slujbă. La fiecare 
cerere corul răspunde cu Amin. 

După cuvintele  „Și pe voi pe toți, dreptmăritorilor creștini, 
să vă pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăția Sa, 
totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor”, preotul intră 
în altar, așează Potirul pe Sfânta Masă, ia Sfântul Disc din 
mâinile diaconului și îl așează alături. În timp ce între ei are 
loc un schimb de cuvinte (Diaconul : „Preoția ta să o 
pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăția Sa”. 
Preotul: „Diaconia ta să o pomenească Domnul Dumnezeu 
întru împărăția Sa”, și altele), corul cântă partea a II-a a 
Imnului Heruvimic: 

„Ca pe Împăratul tuturor să-L primim, pe Cel nevăzut, 
înconjurat de cetele îngerești. Aliluia. Aliluia. Aliluia.” 

Această parte a doua continuă și lămurește îndemnul din 
prima parte. Lepădăm grija cea lumească pentru a primi pe 
Împăratul îngerilor. 

De acum, Sfântul Potir și Sfântul Disc se află pe Sfânta Masă, 
gata pentru transformarea pâinii și vinului în Trupul și 
Sângele lui Hristos, adică în ceea ce numim Euharistia, sau 
Împărtășania.  

Ectenia după Heruvic 

După ce au intrat în altar și au rostit textele prevăzute de 
Liturghier, preotul îl binecuvântează pe diacon pe creștet, iar 
acesta iese pe ușa din stânga a altarului pentru a rosti 
Ectenia de după Heruvic.  

Să plinim rugăciunea noastră Domnului... 

Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte, Domnului să 
ne rugăm... și celelalte 

Seria aceasta de cereri are darul de a-i pregăti pe credincioși 
pentru Sfânta Jertfă care stă să înceapă.  

Ectenia de cereri 

Urmează apoi o ectenie de cereri, adică o serie de șase 
rugăciuni de cerere, la care strana/corul răspunde cu „Dă, 
Doamne”. Ne rugăm pentru ziua toată, desăvârșită, înger de 
pace, credincios, îndreptător, pentru cele bune și de folos 
vieții noastre, pentru a petrece cealaltă vreme a vieții noastre 
în pace și pentru răspuns bineprimit la judecata lui Hristos. 

Și la această ectenie avem multe melodii posibile, a căror 
intrerpretare, fie în gamă majoră, de bucurie, fie minoră, 
sobră, aduce un plus de sensibilitate în atmosfera slujbei. 
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Euharistia 

După ectenia de cereri, diaconul intră în altar, iar preotul 
iese în mijlocul ușilor împărătești, zicând cu glas mare 
cuvintele Mântuitorului: „Pace vouă!”, iar apoi îndeamnă pe 
cei prezenți „Să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să 
mărturisim”, la care corul continuă ideea, cântând „Pe Tatăl, 
pe Fiul și pe Sfântul Duh, Treimea cea de o ființă și 
nedespărțită”. 

Chemarea aceasta nu este întâmplătoare. Suntem chemați să 
ne iubim unii pe alții, pentru că numai având iubire între noi 
putem lua parte la minunea care este Sfânta Euharistie și 
numai așa putem mărturisi pe Dumnezeu. Doar având iubire 
între noi suntem o comunitate rugătoare. 

Urmează apoi intonarea unui imn de o deosebită frumusețe 
duhovnicească, dar și muzicală: 

„Iubi-Te-voi, Doamne, vitutea mea. Domnul este întărirea 
mea și scăparea mea și izbăvitorul meu.” 

Acest imn, interpretat duios fie de preoți, în altar, fie de cor, 
ne îndeamnă să Îl avem pe Dumnezeu ca pe cea mai mare 
virtute a noastră, ca pe cea mai importantă comoară a vieții 
noastre. 

Crezul 

Rostirea Crezului este o veche tradiție a Bisericii Ortodoxe și 
are o importanță teologică aparte. Ca unii care ne vom 
apropia de Sfânta Împărtășanie, avem nevoie să mărturisim 
credința ortodoxă în Sfânta Treime. Crezul este rostit și la 
slujba Botezului, ca o condiție a primirii lui. Crezul este o 
scurtă expunere a celor mai importante dogme ale credinței 
ortodoxe, iar rostirea lui se aseamănă întrucâtva cu 
jurământul ostașului pentru țara lui sau cu jurământul 
medicului pentru misiunea lui. 

Când cheamă pe cei prezenți la rostirea Crezului, diaconul 
spune: „Ușile, ușile! Cu înțelepciune să luăm aminte!”.  
Primele două cuvinte se referau, în vechime, la închiderea 
ușilor bisericii. Cei încă nebotezați trebuiau să părăsească 
biserica, fiindcă, în lipsa botezului, nu era îndreptățiți a 
mărturisi Crezul. Astfel, diaconii sau ipodiaconii trebuiau să 
închidă ușile bisericii, pentru ca nimeni din cei nebotezați să 
nu poată participa la partea a doua a Liturghiei. Astăzi, când 
majoritatea ortodocșilor sunt botezați din pruncie, aceste 
cuvinte sunt rostite mai mult din tradiție, decât dintr-o 
importanță practică. Dar îndemnul rămâne valabil: cu 
înțelepciune să luăm aminte... la Crez. 

Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte... 

După rostirea Crezului, preotul iese între ușile împărătești și 
îi îndeamnă pe credincioși să fie gata pentru momentul cel 
mai important al Sfintei Liturghii, care este sfințirea 
darurilor: 

„Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta 
Jertfă cu pace să o aducem” 

Frica aceasta nu are nimic de-a face cu spaima sau teama, în 
sensul comun. Frica de Dumnezeu este mai degrabă un 
sentiment de admirație a măreției divine și o recunoaștere a 
dimensiunii noastre omenești în fața lui Dumnezeu. Este o 
expresie a iubirii noastre de fii către Tatăl ceresc, nu una de 
frică în înțelesul comun de astăzi. 

Preotul rostește apoi una dintre cele mai frumoase urări ale 
Evangheliei, urare rostită inițial de Sfântul Apostol Pavel, la 
finalul unora din epistolele sale: 

„Harul Domnului Nostru Iisus Hristos și dragostea lui 
Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi 
cu toți”. Corul răspunde: „Și cu duhul tău.” 

Apoi îndeamnă: „Sus să avem inimile”, iar corul răspunde cu 
„Avem către Domnul”. 

Ce îndemn frumos: să avem inimile sus, în cer, măcar pentru 
timpul cât durează slujba Liturghiei. Să ieșim pentru 
moment din ritmul nostru pământesc, ca să intrăm în ritmul 
ceresc! 

Răspunsurile Mari 

„Cu vrednicie și cu dreptate este a ne închina Tatălui și 
Fiului și Sfântului Duh, Treimea cea de o ființă și 
nedespărțită”. 

Aceste cuvinte, cântate de cor, sunt o altă mărturisire a 
dogmei Sfintei Treimi, dogmă centrală în gândirea ortodoxă: 
Dumnezeu este Unul în ființă, dar Întreit în persoane. În 
timpul cântării, preotul rostește în taină, în altar, rugăciunile 
asociate momentului. Răspunsurile Mari fac obiectul unor 
frumoase compoziții muzicale, pe diferite tonalități și în 
diferite stiluri, a căror auzire încântă urechea, bucură inima 
și satură sufletul. 

Rugăciunea din altar a preotului continuă în taină: ”Îți 
mulțumim Ție pentru Liturghia aceasta pe care ai binevoit 
a o primi din mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de 
arhangheli și zeci de mii de îngeri, care se înalță zburând...” 

Și continuă apoi cu voce tare: „... cântarea de biruință 
cântând, strigând, glas înălțând și grăind:” 
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La aceasta, corul începe a cânta: 

„Sfânt, sfânt, sfânt, Domnul Savaot! Plin e cerul și pămîntul 
de mărirea Ta, Osana întru cei de sus. Bine este cuvântat 
cel ce vine întru numele Domnului. Osana întru cei de sus!” 

Vedem și aici cum cuvintele rostite în altar se continuă, într-
o rugăciune continuă, cu cele cântate de cor. Toate 
mărturisesc pe Dumnezeu Unul în ființă și Întreit în 
persoane. 

Epicleza 

Epicleza este momentul central al Sfintei Liturghii. Este 
rugăciunea prin care pâinea și vinul se transformă în Trupul 
și Sângele lui Hristos. Partea ei auzită sunt cuvintele 
preotului: 

„Luați, mâncați, Acesta este Trupul Meu.... Beți dintru 
acesta toți, Acesta este sângele Meu...”(Luca 22, 19-20) 

Partea ei ne-auzită, adică rostită în taină, sunt cuvintele: 

Încă aducem Ţie această slujbã duhovnicească şi fără de 
sânge, şi Te chemăm, Te rugăm şi cu umilinţă la Tine 
cădem: Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi şi peste aceste 
Daruri, ce sunt puse înainte. 

Şi fă, adică, pâinea aceasta, Cinstit Trupul Hristosului Tău 
(Amin) 

Iar ceea ce este în potirul acesta, Cinstit Sângele Hristosului 
Tău. (Amin) 

Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. (Amin, Amin, Amin ) 

În tot acest timp, la strană/cor se cântă, rar și cu luare 
aminte imnul Pe Tine Te lăudăm, un imn care mișcă sufletul 
și aduce uneori lacrimi de mulțumire și umilință în sufletele 
credincioșilor. Și sunt mereu plăcut impresionat să aud cum, 
la această cântare, în biserica noastră, se coboară o liniște 
desăvârșită și o pace rugătoare, semn că toți cei prezenți 
înțeleg și trăiesc importanța momentului. 

Axionul 

După sfințirea darurilor, urmează Axionul, adică o cântare în 
cinstea Maicii Domnului. Există mai multe axioane dedicate 
sărbătorilor împărătești, dar cel mai cunoscut este „Cuvine-
se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu. Cea 
pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului 
nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii...” 

Tatăl nostru 

După aceea, diaconul iese în mijlocul bisericii și rostește cea 
de-a doua ectenie de cereri, la care corul răspunde cu „Dă, 
Doamne”. La finalul ecteniei, preotul îi cheamă pe 
credincioși să rostească Rugăciunea Domnească, adică Tatăl 
nostru. În biserica noastră, se obișnuiește de mulți ani ca 
această rugăciune centrală a oricărui creștin să fie rostită în 
limbile română, franceză și engleză.  

 

Împărtășirea credincioșilor 

După ce sfințiții slujitori se împărtășesc în altar, preotul ia 
Sfântul Potir, se întoarce cu fața către popor și îi cheamă 
prin cuvintele: 

„Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, 
apropiați-vă!” 

Din nou vedem același cuvânt frică, ce nu înseamnă teamă, 
ci admirație a puterii divine, izvorâtă din iubire. Credincioșii 
răspund chemării și vin, cu mic cu mare, să primească Sfânta 
Împărtășanie. 

Rugăciunea amvonului 

După împărtășire, preotul duce Sfântul Potir înapoi la 
proscomidiar, unde diaconul va consuma ceea ce va fi rămas 
după împărtășirea credincioșilor, iar el iese în mijlocul 
bisericii, de unde rostește o frumoasă rugăciune de 
mulțumire: 

„Cel ce binecuvintezi pe cei ce Te binecuvintează, Doamne, 
și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește 
poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta...” 

Această rugăciune marchează finalul Sfintei Liturghii, 
mulțumind lui Dumnezeu că ne-a învrednicit să primim 
Sfintele Sale Taine. Preotul face apoi încheierea, după care 
urmează predica. 

Predica 

Predica este cuvântarea pe care unul dintre slujitori o 
rostește la final, luând ca subiect textul Evangheliei ce s-a 
citit în duminica respectivă. Este un moment demn de luat în 
seamă, cu mare atenție, pentru că el constituie, alături de 
Sfânta Împărtășanie și de atmosfera de rugăciune, pachetul 
de sfințenie pe care orice credincios îl va lua cu el acasă și 
care îi va fi hrană duhovnicească pentru zilele ce vor urma. 

Miruirea și anafura 

După rostirea predicii, preotul invită pe credincioși la miruit. 

El în însemnează pe cei prezenți pe frunte, în chipul crucii, 
cu untelemn din candelă sau dintr-o sticluță cu mir. 
Cuvântul mir înseamnă în slavonă pace și semnifică pacea 
pe care au primit-o în  suflet cei participanți la Liturghie, 
pace care îi va însoți și după ce vor pleca spre casele lor. 

Odată cu miruitul, fiecare ia cu el anafură, adică părticele din 
prescurile folosite la pregătirea Sfintei Împărtășanii. Anafura 
servește ca mângâiere, dar ca și compensație pentru cei care, 
din binecuvântate pricini, nu s-au putut împărtăși. 

Concluzie 

Am văzut, pe parcursul acestei cateheze, rolul central al 
Liturghiei în cadrul cultului ortodox, dar și în viața personală 
a fiecărui credincios. Atunci când participăm la Liturghie, 
paricipăm în mod tainic la Cina cea de Taină a Mântuitorului 
și împlinim cuvintele Lui, rămase peste veacuri: „Aceasta să 
faceți spre pomenirea Mea” (Luca 22,19) 
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  C E N T E N A R U L  Î N  C O M U N I T Ă Ț I L E  C A N A D I E N E  

 D E  O R I G I N E  R O M Â N Ă    
Victor ROSCA 

 

În  1918 s-a  înfăptuit unirea 
tuturor teritoriilor locuite de 
români într-o Românie Mare. În 
anul acesta se împlinesc 100 de 
ani.  

În anul 1918, românii nu au 
realizat doar unirea tuturor  
teritoriilor românești, subjugate 
vremelnic de vecinii hrăpăreți, 
într-o țară. În 1918 s-a înfăptuit 
dezrobirea milioanelor de  
români transilvăneni, din jugul  
iobăgiei și al asimilării, impus de 

sute de ani de Imperiul Austriac și  Austro – ungar. A mai fost  
o mișcare de trezire, ajutându-i pe românii din Basarabia și 
din Bucovina  să se scuture de frica Siberiei și să iasă din 
mrejele asimilării forțate ale  Imperiului Țarist și al 
Imperiului  Austro – ungar. 

Acum, când unele state vecine României și chiar unele 
organizații din interiorul ei, profitând de actuala conjunctură 
economică a țării, încearcă să dizolve sentimentul de unitate 
al românilor, cu atât mai mult este necesară sublinierea 
acestor evenimente, glorioase ale trecutului românesc. 

Academia Română, sectoarele culturale, școlile din 
România și Comunitățile Române din diasporă, serbează azi 
acest fapt remarcabil, prin diferite manifestări: conferințe 
și/sau spectacole artistice. Scopul acestor acțiuni este să 
redeștepte  în inimile românilor simțământul unității și al 
măreției României Mari. 

Românilor din Canada, Festivitățile Centenarului ne-au 
reamintit de originea noastră și de sentimentul identității 
noastre românești.  

Emigrant este oricare rezident care și-a părăsit țara fie 
temporar, fie permanent. (ONU) 

Imigranții canadieni de origine română,  indiferent de 
motivul plecării : politic, economic sau  alungați de regimul 
comunist din  Țara Românească, ajungând aici, sunt obligați 
să ne adapteze și să se integreze în noua structură a societății 
canadiene, pentru a-și crea o situație economică și o viață 
socială la nivelul localnicilor.  

 

„Integrare înseamnă participarea (emigrantului) la viața 
economică, socială și civică. El nu acceptă însă să-și sacrifice 
patrimoniul intelectual și religios dar le modifică pentru a se 
încadra în ansamblu de obiceiuri, mentalitate, comportament 
și modul de a gândi al  localnicilor. ” (Bunle H) 

Activitățile inspirate de Centenar, în afara trezirii 
sentimentului identității și al originii noastre, ne-a 
conștientizat datoria de a forma aici în Canada  o comunitate 
românească viabilă, care să nu-și uite originea, așa cum au 
reușit s-o facă alte  comunități culturale, unii de peste 100 de 
ani. 

*** 

Primul val de imigrați, veniți între  1880 și 1930, erau 
țărani, unii neștiutori de carte, stabiliți în vestul canadian și 
deveniți fermieri, sau în  est deveniți muncitori în fabrici. 
După 1930, cu fiecare nou recensământ, se micșora numărul  
celor ce se declarau români și numărul celor născuți cu  limba 
maternă  limba română. 

„Asimilat se consideră oricare persoană  care adoptă 
limba, modul de viață, modul de gândire, obiceiurile și 
mentalitatea autohtonilor. El nu se mai consideră legat de 
țara sa de origină.” (Bunel H) 

După a doua generație, ei s-au asimilat comunităților 
engleze majoritare. Motivul nu a fost lipsa de unitate. Deși ei 
au format comunități în jurul bisericilor românești, zidite de 
ei, aceasta nu i–a ajutat să-și păstreze identitatea.  Motivul 
asimilării, incredibil, era moda de a-și schimba numele, 
englezindu-l, pentru a avea aceiași rezonanță cu a indivizilor 
societății anglofonă, majoritari. 

Mai trebuie amintit faptul că  jumătate din fermierii 
români stabiliți în preeriile canadiene, mai ales din 
Saskatchewan, din cauza unor conflicte interconfesionale 
apărute după 1945, au  trecut de la religia ortodoxă română la 
religia anglicană, baptistă sau catolică.  Astăzi, a treia și a 
patra generație, își caută originea etnică. Fenomen 
necunoscut în restul Canadei. 

*** 

După statistica Episcopiei Ortodoxe Române a Americii  
(cu sediul la Vatra ), realizată la începutul instalării regimului 
comunist din România, când imigrația a fost oprită pentru 
circa 50 de ani,  75 % dintre tinerii români făceau căsători 
mixte. Când unul din soți nu cunoșteau limba română, cuplul 
mixt părăsea biserica.   

 În 1950, Episcopul Valerian de la Episcopia Ortodoxă 
Română a Americii (Vatra), pentru ca tinerii să nu se 
îndepărteze de tradițiile și de religia părinților și strămoșilor 
lor iar bisericile ortodoxe românești să nu rămână goale, a 
legiferat introducerea în biserici a limbii engleză, ca limbă de 
cult.   

Rezultatul a fost supraviețuirea bisericilor. Cuplurile mixte 
au rămas mai departe la Biserica Ortodoxă Română. O altă 
repercusiune pozitivă a fost convertirea, an de an de noi 
enoriași, de limbă engleză, la credința ortodoxă română.  

*** 

Al doilea val de imigranți, a venit după 1950, ca refugiați 
politici, în urma instalării Regimului Comunist în România. 
Majoritatea acestora erau oameni cu studii universitare, ce au 
ocupat  în Quebec posturi de conducere în diferitele  
compartimente ale universităților, spitalelor, companiilor 
industriale de stat și particulare. Prezența lor a ajutat la 
supraviețuirea comunităților și bisericilor românești. Dar 
surprinzător, copiii lor, din a doua generație, marea 
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majoritate, cu căsătorii mixte, s–au asimilat, înstrăinându-se 
de biserică, comunitate și de tradiția română.  

*** 

Șansa de a forma în Canada o comunitate română viabilă, 
așa cum am mai arătat, a apărut abia după căderea regimului 
comunist din România. Evenimentele din 24 aprilie 1990 din 
Piața Universității au declanșat al 3-lea mare val de imigranți 
români, constituit din familii de tineri mai ales cu studii 
universitare, elita intelectuală a României. Aceștea au 
favorizat  concentrarea de mari colectivități de origine 
română  în capitalele provinciilor și în marile orașe 
industriale. 

Astăzi, specialiști români din domeniile tehnice, sănătate,  
învățământ, cultură, artă, fac concurență specialiștilor 
localnici instruiți în școlile canadiene. Viabilitatea 
comunității române va depinde în viitor de păstrarea 
tradițiilor, a sentimentului identității  și a limbii române, pe 
termen lung. Viitorul limbii române în biserici este asigurat 
pe termen imprevizibil. 

Acum, când țara noastră este Canada, când copiii noștri 
sunt educați în școli canadiene sădindu-li-se în suflet 
dragostea de patria canadiană, pentru viabilitatea comunității 
române părinții au obligația de a cultiva în paralel 
sentimentul apartenenței comunitare, păstrarea identității și 
dragostea pentru pământul unde zac mormintele părinților 
noștri. 

O comunitate viabilă pe termen lung, pentru a se  defini si 
păstra, trebuie să-și cunoască istoria. În Quebec, comunitatea 
română, deși s-a format în timpul colonizării teritoriilor 
canadiene, deci între 1880 și anul 1930, primul ziar românesc 
apare abia în 1990, la aproape 100 de ani. 

Comunitățile etnice ce au supraviețuit  de peste un secol, 
pe pământul canadian, s-au unit în jurul  unor instituții cu 
caracter religios și cultural. Este o cale prin care se păstrează 
tradițiile și se menține identitatea unei comunități. 

Comunitățile ce nu-și păstrează limba, cultura și credința 
religioasă, sunt destinate dispariției, prin asimilare.  

Un rol important în viabilitatea comunității, îl au bisericile 
românești, existente în toate comunitățile canadiene de 
origine română. Datoria lor este să unească comunitatea din 
jurul bisericii cu comunitățile din jurul celorlalte biserici. 
Avem deja exemple în care comunitatea care se dăruiește și 
altora devine mai puternică și mai căutată de enoriașii 
români. Pentru că nu toți cei 51 de mii de români din Quebec 
frecventează bisericile. 

Astăzi, în Montreal, există un adevărat centru de cultură 
românească, cu reviste literare și ziare de informare. Scopul 
acestui curent cultural de limbă română va trebui dirijat  spre 
unitatea comunității române și nu spre dezbinarea ei, 
cultivată de unii ziariști. 

Personalitățile implicate în manifestările culturale trebuie 
să renunțe la orgoliile și veleitățile de conductori și să nu se 
lase manevrați de alte interese, optând permanent pentru 
viabilitatea marii comunități. 

Scopul organizării festivităților culturale nu trebuie să 
urmărească doar cultura ci unirea și afirmarea comunității 
prin cultură. Revista Candela de Montreal, Festivalul 

Candela, lansat în anul 2016, aflat azi la a 3-a ediție, Corul la 
Muse, cenaclul literar Mihai Eminescu, cenaclul de istorie 
Mihai Viteazu și toate c elelalte organizații culturale existente, 
trebuie să-și axeze scopul pentru unitatea și afirmarea 
comunităților canadiene de origine română.  

Festivalul Candela  este azi pentru a treia oară, cel mai 
amplu eveniment cultural al comunității române din Marele 
Montreal. Festivalul Candela este organizat cu participarea a 
celor  mai influente organizații comunitare și unește 
reprezentanții tuturor  domeniilor  culturii și artei din 
Montreal.  În prezent, în Comitetul de organizare al 
„Festivalul Candela 2018„ sunt reprezentați conducătorii a 5  
organizații culturale:  

– Redacția revistei literare Candela de Montreal;    
–  Asociația Culturală Română;  
– Cenaclul de Istorie Mihai Bravul;  
– Cenaclul de literatură Mihai Eminescu  
– și  Asociația Canadiană a Scriitorilor Români.  

Festivalul Candela, în  2018, a implicat în activitatea sa un 
număr de 40 de artiști și iubitori de artă.   

În viitor vom include și reprezentanți ai altor organizații. 
Astfel,  vrem să  realizăm un colectiv care să dea amploare 
acestei manifestări culturale și să reprezinte  întreaga 
comunitate română din Montreal. 

*** 

Pentru că principalele motive ale asimilării sunt 
căsătoriile mixte, singura cale dificilă dar necesară  ar fi 
realizarea de activități ce favorizează întâlnirile dintre 
tinerii români.  

Locul de întâlnire, cel mai normal, ar fi biserica, dar  
tinerii de azi, după 15 ani foarte puțini mai frecventează  
biserica împreună cu părinții. 

Inițiativele de activități clasice utilizate de români și de 
alte comunități de-a lungul anilor - sunt:  

 o școală particulară românească; avem profesori de 
elită care s-ar dăruii învățământului în limba română.  Bil-

ul Parlamentului Provinciei Quebec „Bill de L’Assemblée, 

No 182”, din 19 februarie 1914, de încorporarea Bisericii 
Române Ortodoxe de Montreal, (Buna Vestire) și se aprobă 
înființarea unei școli cu predare în limba română, franceză 
și engleză. 

 Tabere de vară pentru copii până la 17 ani, care au 
existat la Biserica Buna Vestire. O inițiativă nouă ce merită 
pomenită este a părintelui vicar Liviu Alexandrescu de la 
Biserica Buna Vestire, care pentru a treia oară,  a organizat 
o tabără de vară, anul acesta, de 60 de copii între 6 și 17 ani. 
Scopul taberei pe lângă învățarea religiei este ca tinerii să se 
cunoască între ei. Este un exemplu ce îl poate realiza fiecare 
biserică românească.  

 Astăzi lipsesc asociațiile tinerilor  români, din 
universități, care existau în 1997. 

 Balurile pentru tineret, abandonate inexplicabil, ar 
trebui organizate în fiecare an. 

Activitățile enumerate mai sus sunt doar inițiative care 
au mai existat în comunitatea românească și care din lipsă 
de indivizi curajoși, astăzi sunt date uitării.  
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  „ P O P O A R E L E  C A R E  N U  S U N T  B I N E  C O N D U S E  P I E R  Î N C E T ”   
Acad. Ioan-Aurel Pop, Preşedintele Academiei Române  

 

Profesorul Ioan-Aurel Pop, 
preşedintele Academiei Române, este un 
cărturar român care-şi iubeşte ţara, 
conştient de tarele acesteia, dar mai ales 
de valorile ei. Este românul care 
vorbeşte cu durere despre trădările şi 
vânzările la care am fost şi suntem 
supuşi, care înţelege perfect 
profunzimile şi potenţialul extraordinar 
al neamului românesc. 

El face o radiografie extrem de 
precisă a situaţiei naţiunii române, la o 
sută de ani de la Marea Unire. Nu mai 
suntem uniţi între noi pentru că nu ne 

mai iubim şi nu mai avem încredere în neamul nostru, și asta nu 
numai din pricina globalizării induse de noile tehnologii 
mediatice, ci mai ales din pricină că, atât din afară, cât şi din 
interior, s-a luptat ca noi să devenim „un aluat moale”, uşor de 
modelat de cei ce ar vrea ca românii să piară de pe acest pământ. 

Domnia sa este cât se poate de tranșant atunci când spune : 
Aparent, Centenarul ne găsește bine, pentru că existăm într-o 

țară aproape la fel de întinsă ca Marea Britanie; pentru că 
suntem membri ai UE și NATO, adică facem parte din clubul 
selecților și nu din „blocul comunist”, cum se întâmpla acum trei 
decenii; pentru că trăim, respirăm, călătorim (cel puțin o parte 
dintre noi), în vreme ce alte neamuri au dispărut din lume, s-au 
topit în alte popoare etc. Înaintașii de acum 100 de ani și de mai 
înainte au trăit o apoteoză a unirii, au avut o obsesie a unirii și au 
avut conștiința că făuresc o Românie nouă pentru eternitate. Noi 
ne-am cam blazat și credem că toate ni se cuvin fără eforturi 
mari. 

Romanii, din care ne tragem, cel puțin în parte, aveau o 
vorbă:   „Nihil homini natura sine magno labore dat”, adică 
„Natura nu dă nimic omului fără mare stăruință”. 

O țară și o națiune nu se fac o dată pentru totdeauna, ci se 
construiesc și se primenesc mereu. 

Poate că suntem mai uniți decât acum un secol, dar adesea 
doar prin declarații bombastice, uitând de unirea cotidiană, de 
binele zilnic pe care se cuvine să-l facem în numele unirii, de 
credință, de adevăr și de dreptate. 

Mulți dintre noi, în loc să facem binele aici, la noi, prin 
profesionalism, prin zbateri continue, prin luptă, ne ducem pe 
alte meridiane și ne punem experiența în slujba altor „uniri” și a 
altor „patrii”. 

În concluzie, Centenarul nu ne găsește așezați și mulțumiți și 
nici țara nu o găsește întreagă, așa cum au făcut-o liderii 
luminați în 1918… 

„Identitatea popoarelor – o realitate foarte puternică astăzi” 
De mii de ani trăiesc oameni la Dunăre și la Carpați, pe Olt și 

pe Mureș, pe Siret și pe Nistru, și asemenea oameni, chiar dacă 
s-au perindat mereu, nu au lăsat vreodată acest pământ nelocuit 
și nechivernisit. 

De peste o mie de ani, românii s-au aflat, alături de alții, între 
truditorii gliei de pe aceste locuri. Nu este de prisos să le 
cunoaștem originile, taina limbii vorbite, credințele, dorurile și 
jalea, nuntirile și prohodurile, trecerile și petrecerile. 

Așa, vom înțelege mai bine, poate, de ce „lacul codrilor 
albastru” este încărcat de „nuferi galbeni”, sau cum au reușit 
arhitecții de la 1500 să facă minunea de Mănăstire a Argeșului, 
înveșnicită, în credința populară, prin sacrificiul Anei și al 
Meșterului Manole, sau cum ajunge un om matur ca Ion al 

Glanetașului să se închine și să sărute pământul reavăn, 
descoperindu-se ca la rugăciunea de dinaintea icoanei. 

Gesturi similare fac toți oamenii, de oriunde și de oricând, 
dar aura care le însoțește pe cele mai sus evocate se-arată numai 
la acest popor și numai pe acest pământ, semn că românii și 
România au un fel al lor de a fi. Secolul trecut de la Marea Unire 
este un bun prilej de a-i face și pe alții – prieteni, neprieteni sau 
indiferenți – să ne vadă, să ne cunoască și să ne înțeleagă, cu 
identitatea noastră de români. 

Simplu spus, identitatea românească este felul de a te simți 
român, iar această simțire vine prin limbă, credință, origine, 
nume, tradiție, obicei, strai, pământ și cer etc. Avem nevoie de 
identitate națională ca să nu fim ai nimănui. 

La unele popoare, naționalitatea se confundă cu cetățenia și 
nu te poți bucura de nimic pe lumea asta dacă nu ai identitate 
națională. 

Toate popoarele se raportează la identitatea lor, iar unele o 
fac chiar în mod ostentativ, atrăgându-ți atenția că ele există, că 
au un mesaj de dat lumii, că nu se lasă în voia sorții. Americanii 
se laudă de multe ori că ei sunt universaliști și nu naționaliști. 
Este însă de ajuns să vezi anumite manifestări ale vieții cotidiene 
și să te convingi de contrariu. 

Astfel, circulă lozinci de genul  „Buy only American! ” 
(„Cumpără numai ceea ce este american”), la școală se vorbește 
zilnic despre „părinții patriei”, toate sărbătorile sunt americane, 
de la Columbus Day până la Thanksgiving etc. Polonezii se 
caracterizează prin Biserică și prin Chopin, sârbii prin sacrificiul 
de la Kossovopolje (1389), italienii prin Risorgimento etc. 

Am întâlnit mereu intelectuali străini care să vorbească 
despre identitatea proprie, care să critice „naționalismul” altora, 
dar nu am întâlnit niciodată polonezi, unguri, americani, 
francezi ori germani care să se critice pe sine în felul în care o fac 
românii. În rest, identitatea popoarelor este o realitate foarte 
puternică astăzi, chiar și atunci când acest lucru este negat sau 
nu este recunoscut pe față. 

„A respinge țara înseamnă a te respinge pe tine” 
„Satul global”, despre care scria McLuhan, ne-a apropiat, dar 

ne-a și îndepărtat unii de alții în același timp. Suntem mai vecini 
și mai străini concomitent, mai aproape și mai departe… Ne 
ducem să ne vedem rudele și prietenii în Australia sau în 
America, dar nu ne vedem cu vecinii de scară și nu vorbim cu 
colegii de grupă. Sau vorbim – dar pe net, prin Facebook! 

Românii sunt și ei prinși în acest vârtej. 
Generația mea, care a prins și alte vremuri, încearcă să 

redeștepte anumite cutume, anumite valori ale tradiției, dar se 
lovește uneori de un zid dur. Dacă, de exemplu, încerc să le 
explic adolescenților, tinerilor, taina muncii tăcute la câmp, la 
seceră și la coasă, a țăranilor de odinioară, horele din sat, doina 
și jalea, nuntitul și prohoditul etc. îmi dau seama că ei nu au cum 
să înțeleagă toate astea. Motivele sunt legate, firește, de 
globalizare, de accelerarea ritmului planetei, de modernizare. 

Sunt însă și motive mai profunde. Generația mea, chiar dacă 
nu a fost toată rurală, a avut șansa să mai miroasă pământul 
reavăn, să simtă fânul proaspăt cosit, să vadă curgând sudoarea 
muncii fizice, sub soare dogoritor ori sub vânt și viscol. 

În plus, a mai avut o șansă, anume aceea de a se împărtăși din 
toată experiența universală prin lecturi solide și prin dascăli de 
excepție, dăruiți școlii și națiunii. Azi toate acestea s-au pierdut. 
Zestrea omenirii zace în cărți, pe care nu le mai citește nimeni. 
Necazul este că nu se citesc integral nici e-book-urile sau cărțile 
electronice. Prin urmare, dacă nu luăm măsuri, riscăm să 
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devenim toți otova, cu mințile odihnite și goale, instrumente 
bune de manipulat de către forțe malefice, care stăpânesc 
comunicarea și care au puterea să ne îndrepte pe calea dorită de 
ele. 

Din păcate, întâlnim foarte des un sentiment de respingere 
față de țară, mai ales atunci când vorbim de civilizație. Este 
justificat acest sentiment? 

Sentimentul despre care vorbiți este rezultatul acelorași 
manipulări. Legarea solidă de țară, sentimentul apartenenței la 
familie, la comunitate, la națiune și la credința oamenilor țării 
este primejdios pentru globaliști, pentru că îi face pe oameni 
profunzi, critici, circumspecți, fideli. Românii sunt un popor 
deschis și primitor și s-au lăsat ușor antrenați în acest proces 
dirijat, de „deschidere” fără limite. 

Pe de altă parte, noi am trecut prin mai bine de patru decenii 
de comunism, care a fost demonizat pe bună dreptate și care ne-
a făcut să ne simțim vinovați, înjosiți, victime etc. Nu-i vorbă, 
nici în trecut nu am dus-o foarte bine, aici, ca „enclavă latină la 
porțile Orientului”, bântuită de inamici, jefuită de regate și 
imperii orgolioase, ciuntită mereu de oameni și teritorii. 

Țara nu a prea fost a noastră, pentru că ne-o luaseră alții demult 
și ne-am refăcut-o cu greu. 

Pentru că nu am fost în rând cu marile puteri și nici nu am 
gustat din sentimentul elitei, ne-am lăsat ușor amăgiți și ne-am 
dezgustat de noi înșine. A respinge țara înseamnă a te respinge 
pe tine, pentru că ce este țara fără oameni, fără români? 

Or, noi nu găsim nimic mai bun să facem decât să hulim 
România așa de mult cum nici un inamic străin nu reușește! 
Firește, ne apucă uneori remușcările și dorul, ne ceartă parcă 
părinții și bunicii deveniți țărână, ne mustră icoanele din „casa 
dinainte” sau de pe tâmpla bisericii, dar ne „revenim” repede și 
nu facem nimic ca să îndreptăm situația. 

Dimpotrivă, în loc să ne purtăm crucea și să spunem 
străinilor cine suntem și de ce vorbim românește, de ce credem 
în Dumnezeu colindând și de ce mai strângem fânul doinind, ne 
declarăm altceva decât români și trecem mai departe. Sunt 
neamuri mult mai oropsite și mai umilite de soartă decât al 
nostru, dar nu-și declină identitatea, originea, tradiția. 
 

 

  M O M E N T E  S U B L I M E  I N  I S T O R I A  R O M Â N I E I  
„ R O M Â N I A ,  S A C R I F I C I I  Ș I  I Z B Â N D Ă  Î N  I - u l  R Ă Z B O I  M O N D I A L . ”   

Lucia MUNTEANU  
 

După încheierea Războiului 
Mondial și consfințirea 
internațională a voinței poporului 
român din noile provincii de a se 
uni cu Țara Mamă prin Tratatele 
de pace, are loc următorul pas, 
acela așteptat multă vreme de 
români, al încoronării suveranilor 
Ferdinand și Maria, ca regi ai unei 
Românii întregite. 

Prin actul încoronării, acea 
sublimă alăturare de populații cu 
aceeași identitate, alăturare 

culturală, de voință și conștiință a căpătat împlinire statală, dând 
provinciilor românești statutul de țară, pe care nu l-ar fi avut 
fără parafa și existența instituției Coroanei. Prin așezarea 
provinciilor românești atâta vreme înstrăinate, sub povara atâtor 
ocârmuiri străine de sufletul și credința maselor de români, sub 
oblăduirea Coroanei României se realiza, în sfârșit, așezarea 
întregului popor român într-o singură matcă, cea firească.   

Victoria poporului român se datorează în bună parte 
clarviziunii cu care acest rege, fost principe de Hohenzollern, a 
știut să-și învingă sentimentele de apartenență la familia lui 
germană, preluând, atunci când a acceptat să devină prinț 
moștenitor al unei țări pe care o cunoștea prea puțin, interesele 
și doleanțele acesteia. Intrarea României în război alături de 
Antanta i se datorează lui, deoarece a știut că acestea sunt 
interesele țării.  

În 1916, după doi ani de neutralitate, politicienii și opinia 
publică, conștiente că România nu mai putea prelungi această 
stare, oscilau între alăturarea la Puterile Centrale, împotriva 
Rusiei care ținea în robie Basarabia, vechea provincie 
românească, sau alăturarea de Antanta, care reunea țări ce 
luptau împotriva Imperiului Austro-Ungar, care stăpânea cu 
aroganță Transilvania. Partizanii Antantei vedeau în marele 
război prilejul prielnic pentru ca România să-și recupereze 
teritoriile locuite de români dar stăpânite de Austro-Ungaria. 
Indiferent de deznodământul războiului, România își va fi 
prezentat revendicările teritoriale și va fi căpătat recunoașterea 

Marilor Puteri, ceea ce însemna o 
asigurare a viitorului neamului. 

După intense frământări, care nu erau 
deloc mai puțin grave decât cele trăite de 
Regele Carol, între conștiința datoriei de 
monarh și pe de altă parte legăturile de 
sânge, de credință și de familie, regele 
Ferdinand a ales: va fi de partea 
intereselor poporului său. 

Ca urmare, la 4/17 august 1916 s-a semnat la București 
Convenția politică secretă între România pe de o parte, Franța, 
Marea Britanie, Italia și Rusia pe de altă parte, prin care 
România se angajează să declare război și să atace Austro-
Ungaria. Tratatul fusese negociat încă din 1914 de către primul-
ministru, Ioan I.C. Brătianu, care a găsit redactarea cea mai 
favorabilă intereselor României, pe termen lung și pe termen 
scurt, în vederea viitoarei conferințe de pace.   

La Consiliul de Coroană din data de 14/27 august 1916 de la 
Cotroceni, în urma unor discuții aprinse, se hotărăște intrarea 
României în război alături de Antanta. Atenționat de Petre P. 
Carp de faptul că Hohenzollernii reprezintă o forță și că ei nu pot 
fi învinși, Regele Ferdinand a răspuns: Știu că Hohenzollernii n-
au obiceiul să fie învinși; de aceea, prima victorie am repurtat-
o asupra mea. Ion I.C. Brătianu susținea declararea războiului 
contra Austro-Ungariei, chiar cu prețul unei înfrângeri. În viața 
națiunilor sunt afirmări de drepturi cari cântăresc mai mult 
decât izbânzi trecătoare... De aceea, chiar dacă ar fi să 
rămânem bătuți, prin faptul că patru din cele mai mari puteri 
au recunoscut temeinicia revendicărilor noastre naționale și au 
sfințit printr-un act solemn hotarele etnice ale românilor de 
peste Carpați, cauza românismului va face un pas înainte.  

Conștient de responsabilitatea sa de monarh, Regele declara:   
„Dinastia va urma soarta Țării, învingătoare cu ea, sau 
învinsă cu ea” (Florin Constantiniu, O istorie sinceră a 
poporului român, București, 1998, p. 278).   

În aceeași zi, ministrul României la Viena prezenta 
Declarația de război a României față de dubla monarhie, 
ca reacție la faptul că în cei doi ani de război în timpul cărora 
România a păstrat neutralitatea, Austro-Ungaria, ostilă oricărei 
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reforme interne putând să facă mai bună viața popoarelor pe 
care le guvernează, s-a arătat la fel de promptă în a le 
sacrifica... (id., ibid., p. 278). 

Proclamația Regelui Ferdinand aducea la cunoștința țării 
intrarea României în război și scopurile urmărite: nu intenții de 
cotropire și de anexări teritoriale, ci înfăptuirea unor legități 
istorice cum au fost autodeterminarea națiunii române, idealul ei 
de unire națională.  

Vestea a produs o bucurie de nedescris în sufletele românilor 
din Transilvania, care sperau în izbânda dreptății, în realizarea 
mult dorită a unității naționale. 

În ziua de 15/28 august 1916 România începe războiul ei 
sfânt, pentru întregirea țării. De la început, armata română 
pornește cu mare avânt spre trecători, unde erau granițele cu 
Austro-Ungaria. Batalioanele române trec Carpații înaintând cu 
mare repeziciune, fiind primite peste tot cu bucurie. La intrarea 
în Brașov, toți românii din oraș i-au ieșit înainte cu flori și 
discursuri; era o însuflețire nemaipomenită, consemnau ziarele. 
Aproximativ 30.000 de tineri ardeleni s-au prezentat 
comandanților militari români cerându-le să fie primiți 
voluntari. Acest entuziasm a cuprins și Bucovina, unde, în ciuda 
terorii autorităților, au loc manifestații pentru autonomie. În 
România, entuziasmul era la fel de mare. Ziua intrării țării în 
război era considerată o zi nemuritoare în istoria neamului 
românesc, ziua mântuirii așteptată de veacuri.  

În primele săptămâni armata română înaintează, aparent fără 
efort în lungul granițelor Ardealului. Bătăliile ulterioare au fost 
însă violente, deși românii reușesc să ajungă până în centrul 
Podișului Transilvan. În ajutorul armatei austro-ungare vin 
trupele germane, conduse de generalul E. von Falkenhayn, cea 
mai puternică armată de uscat a Europei. După o rezistență 
dârză la trecători, unde vitejia ostașilor români, susținută de 
populația civilă a rezistat eroic asaltului german, forțele Puterilor 
Centrale au izbutit să pătrundă pe Valea Jiului, au cucerit Tg. Jiu 
(2/15 noiembrie), au ocupat apoi Oltenia și au pătruns în 
Muntenia (11/24 noiembrie). Pe frontul din Sud, cu o zi înainte, 
forțele germano-bulgare conduse de generalul Mackensen au 
trecut Dunărea la Zimnicea. Pentru a apăra Capitala, trupele 
române au purtat bătălii pe Neajlov și Argeș, suferind însă 
înfrângeri categorice. Această situație duce la cucerirea Capitalei 
de către trupele Puterilor Centrale și la refugiul autorităților în 
Moldova.  

În Transilvania, în zonele unde intraseră românii și unde 
populația își manifestase bucuria față de ei, autoritățile maghiare 
își dezlănțuie furia asupra „trădătorilor”. Autoritățile maghiare 
recurg la răzbunări disproporționate. Românii au fost arestați, 
internați în lagăre de concentrare, deportați spre interiorul 
Ungariei. S-au încercat măsuri de colonizare menite să schimbe 
configurația etnică și confesională a Transilvaniei; au fost luate 
măsuri care oglindesc îndârjirea până la disperare pentru a 
păstra Transilvania, în ciuda dorinței populației majoritare 
(Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Istoria Transilvaniei, Cluj, 2013, 
p. 313-315).  Numeroși tineri au fost recrutați și trimiși în cele 
mai periculoase zone ale războiului. Mulți intelectuali din părțile 
Făgărașului au fost implicați într-un proces de „spionaj”, fiind 
condamnați la moarte. 

În clipele grele ale refugiului în Moldova, în iarna 1916-1917, 
regele Ferdinand a rămas consecvent hotărârii luate, fără să-și 
piardă curajul. El a declarat unui membru al Academiei franceze, 
Robert de Flers, aflat în vizită, pe când trupele se aflau la Buzău, 
că locul României, ca țară latină, este alături de puterile 
Antantei. Regele a văzut clar drumul pe care îl avea de urmat: 
„Datoria mea mai presus de toate!...” El a dovedit astfel că 
și-a respectat promisiunea făcută la urcarea pe tron: aceea de a fi 
un bun român. Toate acțiunile lui următoare au încurajat 

progresul armatei române, care, în lunile de iarnă și primăvară a 
urmat un program de refacere și instruire sub comanda 
generalului Henri Berthelot, comandantul misiunii franceze.  

Cunoscând legătura dintre țăranul român și pământul pe care 
trăia, Regele a venit în inspecție la Armata a 2-a, condusă de 
generalul Averescu, și s-a adresat ostașilor în cuvinte rămase 
istorice: Vouă, fiilor de țărani care ați apărat cu brațul vostru 
pământul unde v-ați născut, unde ați crescut, vă spun eu, regele 
vostru, că pe lângă răsplata cea mare a izbândei, care va 
asigura fiecăruia recunoștința neamului nostru întreg, ați 
câștigat totodată dreptul de a stăpâni într-o măsură mai largă 
pământul pe care ați luptat. ... Vi se va da și o largă participare 
la treburile politice (în Florin Constantiniu, op.cit. p. 283).  

Cuvântul Regelui a avut un efect extraordinar asupra 
ostașilor. Datorită încrederii în conducătorul lor, propaganda 
comunistă care se manifesta deja în rândurile armatei ruse, n-a 
avut asupra românilor niciun efect. Erau convinși că le va fi mai 
bine, dacă așa le-a spus Regele lor. 

Luptele de la Mărăști, Mărășești, Oituz din vara anului 1917 
au arătat lumii o armată română formată, instruită, disciplinată, 
care a ținut piept celor mai puternice trupe germane.  

În ziua de 11 iulie 1917, în atacul de la Mărăști, trupele 
române au văzut pentru prima dată pe inamicul lor părăsind 
pozițiile de luptă, lăsând în urmă importante materiale de război 
și mulți soldați germani căzuți prizonieri. Frontul de luptă a fost 
spart pe o lungime de 40 km., iar 30 de sate moldovene au fost 
eliberate.   

Trădarea rușilor însă a cauzat armatei române o breșă care ar 
fi putut determina deruta și panica în rândurile sale. Nu s-a 
întâmplat totuși așa. În fața atacului violent al trupelor germane, 
Armata a 2-a română a continuat înaintarea, la ordinul și pe 
răspunderea generalului Averescu. Rezistența eroică a armatei 
române a împiedicat inamicul să rupă frontul, l-a făcut să sufere 
un puternic eșec în intenția de a ocupa Moldova și de a scoate 
România din război. Armata română nu numai că a rezistat 
eroic, dar a și înlocuit rapid unitățile ruse care nu mai voiau să 
lupte, ca urmare a propagandei bolșevice.  

Atunci când, la Mărășești, rușii părăseau frontul, în seara zilei 
de 6 august 1917, înspăimântați de violentul atac al trupelor 
generalului prusac Mackensen, ei se întâlneau cu românii care 
primiseră lupta, pentru a le smulge biruința. Astfel că, bătălia 
începută de germani împotriva rușilor, au continuat-o luptând 
cu românii, într-o dramatică încleștare. Generalul von Morgen 
arată în memoriile sale că împotrivirea românilor a fost 
neobișnuit de dârză și s-a arătat prin 61 de contraatacuri în 
cursul celor 14 zile de luptă. Mai ales luptele cu baioneta au 
pricinuit germanilor pierderi foarte grele (Ioan Lupaș, Istoria 
unirii românilor, București, 1937, p. 354). Bătălia de la 
Mărășești a fost episodul cel mai glorios al Războiului de 
întregire. Ea se așează alături de cele mai mari izbânzi din 
istoria militară a românilor (Florin Constantiniu, op. cit., p. 
284). 

În cele 50 de zile cât a durat campania din vara anului 1917, 
ea a arătat spiritul de jertfă al armatei române, luptând pentru a 
demonstra că nici pe aici nu se trece. Aroganței și disprețului  
spărgătorului de fronturi, generalul Mackensen, românii i-au 
opus eroismul simplu al ostașului care știa că luptă pentru țara 
lui. Românii l-au scos din luptă, făcându-l să-și încheie în mod 
rușinos cariera militară.  

La aceste lupte a participat și primul batalion de voluntari 
ardeleni și bucovineni plecat pe front la 1 august 1917, care s-a 
înfrățit cu armata română de sub comanda generalilor 
Grigorescu și Averescu, contribuind la victoriile obținute în 
aceste lupte. Victoriile cucerite în bătălia Moldovei, înglobând 
cele trei încleștări de la Mărăști, Mărășești, Oituz, au dat un 
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răgaz României pentru a-și întări forțele. 
Victoria a fost însă scumpă. Numai în bătălia de la Mărășești 

au pierit pentru libertatea țării lor 450 de ofițeri și 21.000 de 
soldați. Germanii au avut pierderi mult mai mari pe care, însă, 
nu le-au comunicat, rușinându-se, probabil, de înfrângerea 
suferită.  

Izbucnirea revoluției bolșevice din toamna anului 1917 duce 
la încheierea unui armistițiu al Rusiei cu germanii, primit cu 
mare bucurie de aceștia, dar cu îndreptățită mânie de armata 
română, care se vedea nevoită să lase armele, nu înfrântă de 
dușmani, ci trădată de aliați (Ioan Lupaș, op. cit., p. 356). 

Aceste evenimente au creat un nou cadru militar și politic, cu 
totul defavorabil țării noastre, Moldova fiind prinsă între Rusia, 
Austro-Ungaria și teritoriile românești ocupate de Puterile 
Centrale. Totuși, sub conducerea regelui Ferdinand, România și-
a păstrat, după cum scria un ziar francez, locul unei insule de 
onoare într-un ocean de noroi. Este motivul pentru care, 
ministrul de externe francez Pichon, numea țara noastră nobila 
și nefericita Românie, asigurând-o că toate legămintele, luate 
din partea aliaților în momentul intrării sale în război, vor fi 
respectate. Asemenea încurajări au ajutat România să 
depășească momentul greu al Păcii de la Buftea pe care a fost 
silită să o încheie, ziaristul francez Gustav Hervé scriind că 
România nu a fost bătută de germani, ci le-a fost predată, cu 
mâinile și picioarele legate, de revoluția rusească (Ioan Lupaș, 
op. cit., p. 357-358). Trebuie însă menționat, că spre lauda sa, 
regele Ferdinand n-a ratificat această pace, el având apoi, 
posibilitatea de a readuce țara în tabăra aliaților. 

În atmosfera de avânt patriotic, întărită și de prezența unui 
batalion de voluntari ardeleni proveniți din fosta armată austro-
ungară, aflați în Rusia, se declară, mai întâi independența 
Republicii Democratice Moldovenești Autonome, apoi, la 27 
martie/ 9 aprilie 1918, cu 86 de voturi pentru, 3 contra și 36 
abțineri, se declară de către Sfatul Țării, unirea condiționată 
(după 1 Decembrie aceasta va fi necondiționată) a Basarabiei cu 
România. Acest model va fi urmat de Bucovina, care, la 14/ 27 
octombrie 1918, declară în cadrul lucrărilor Adunării Naționale a 
românilor, hotărârea unirii Bucovinei integrale cu celelalte țări 
românești într-un stat național independent. (Nu se făcea 
referire la România deoarece aceasta era încă sub regimul Păcii 
de la București).  

Desfășurarea războiului ia însă o turnură neașteptată după 
ce, pe frontul de vest, generalul Foch obține victorii categorice, 
reușind să spargă frontul german pe râul Somme iar la sud, 
generalul Franchet d'Esperey, învingător la Dobropolje, ajunge la 
Dunăre, fiind gata să se îndrepte spre Budapesta. Începea 
înfrângerea pentru armatele Puterilor Centrale. Într-adevăr, la 
începutul lunii octombrie 1918, conducătorii Austriei și 
Germaniei se adresează președintelui Statelor Unite ale Americii, 
Woodrow Wilson, cerându-i intervenția pentru încheierea unui 
armistițiu. Acesta este semnat la 3/4 noiembrie la Villa Giusti, la 
11 noiembrie are loc capitularea Germaniei pe frontul francez, iar 
în final, armistițiul dintre Ungaria și Antanta, este semnat la 13 
noiembrie 1918 la Belgrad. Acest acord are importanță deosebită 
pentru România, deoarece consfințea încetarea focului de către 
forțele combatante ungare și stabilirea unei linii de demarcație 
provizorie pe linia Someșului Mare și apoi pe cursul râului 
Mureș până la vărsarea în Tisa.  

În acest context, pe 13 noiembrie începe intrarea trupelor 
române în Transilvania, prin Pasul Prisecani (Cheile Bicazului) 
spre Tulgheș, Borsec, Toplița și prin Pasul Ghimeș spre 
Miercurea Ciuc. Pe 25 octombrie armata română intră în Târgu 
Mureș, apoi în Bistrița (4 decembrie), Brașov (7 decembrie), 
atingând, pe la mijlocul lui decembrie, linia de demarcație fixată 
la Belgrad de francezi. În sudul țării, generalul Mackensen 

începe retragerea trupelor din Muntenia, eliberând Capitala. În 
ziua de 1 decembrie armata germană era în apropierea orașului 
Alba Iulia, soldații germani privind umiliți și speriați la 
mulțimea fericită, îmbrăcată de sărbătoare, care trecea cântând 
și fluturând drapele tricolore, spre Cetatea Unirii. 

Ziua de 1 decembrie 1918 a fost o zi fastă pentru poporul 
român. Este ziua în care, la Alba Iulia, peste 100.000 de oameni 
au  izbucnit în urale atunci când, în urma votului celor 1228 de 
delegați din toate regiunile ardelene locuite de români, se citește 
Proclamația de unire: Adunarea Națională decretează unirea 
românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească și a 
teritoriilor locuite de ei, cu România. Bucuria este unanimă. În 
toată Transilvania se sărbătorea evenimentul pe care îl doriseră 
toți. 

În aceeași zi, în București, își făceau intrarea triumfală Regele 
Ferdinand și Regina Maria, împreună cu întreaga suită și cu 
guvernul. Se sfârșea astfel o perioadă grea din istoria Casei 
Regale românești, de aici înainte Regele Ferdinand și Regina 
Maria urmând să primească recunoașterea deplină a meritelor 
lor din partea poporului român, pentru loialitatea deplină față de 
țară, dovedită în clipe atât de grele. 

Populația Bucureștiului i-a primit pe suverani într-un 
entuziasm de nedescris. Lumea aclama perechea regală, care a 
apărut călare, în fruntea regimentelor lor. Au trecut pe șoseaua 
Kiseleff, apoi pe Calea Victoriei. De-a lungul străzilor unități de 
soldați dau onorul la trecerea familiei regale. La intrarea în Piața 
Palatului a fost construit un arc de triumf, din lemn, e adevărat, 
dar împodobit cu drapele și cu flori. Regele venea călare în 
fruntea Regimentului 4 Vânători, iar Regina Maria, îmbrăcată în 
uniforma de colonel, venea pe un superb cal, în fruntea 
Regimentului 4 Roșiori. Alături de ei călăreau generalul Henri 
Berthelot și generalul Constantin Prezan. Erau însoțiți de fiii 
perechii regale, principii Carol și Nicolae. Multă lume era 
adunată lângă statuia domnitorului Mihai Viteazul, cel care a 
unit pentru prima dată țările românești. Lângă statuie se afla 
tribuna oficială, de unde s-au rostit cuvântări înflăcărate care 
subliniau importanta momentului. Regina Maria descrie astfel 
evenimentul în amintirile sale: Peste tot steaguri fâlfâiau la 
ferestre, pe acoperișuri, la felinare și steaguri în mâna fiecărui 
copil. Era o simfonie amețitoare de roșu, galben și albastru... 
visul de veacuri al românilor era acum împlinit... până și 
pietrele de sub picioarele noastre păreau că ne aclamă. Da, 
suntem din nou acasă. Lungul coșmar a luat sfârșit, ne-am 
întors învingători. România Mare e un fapt împlinit și eram 
aclamați ca primul rege și prima regină a tuturor românilor. 

Un contemporan descrie cu vădită emoție defilarea ce a 
urmat:  „Sunt trupele noastre alternând cu trupele franceze, 
înfrățite prin foc, prin suferință, prin sfințirea jertfelor, prin 
măreția unui eroism epic. Defilează mândri vânătorii noștri de 
munte, infanteriștii, cavaleriștii plini de viață și dârzenie, cu 
lumina tinereții în ochi și beția victoriei în suflet... Uralele 
sporesc. E parcă un val care se umflă mereu și se rostogolește 
peste diguri. Pe uniforme, pe capete, pe cai, pe afetul tunurilor, 
pe sub roți, se abate fără sfârșit ploaia de petale. Florile parc-
au prins aripi și se încrucișează vesel în marea sărbătoare a 
zilei... Grupe, grupe cântând, ici și colo, „Deșteaptă-te române” 
și „Marsilieza” (Ion Valjan, Cu glasul timpului. Amintiri. Editura 
Humanitas, București, 2013). 

Peste câteva zile, la 14 decembrie, Regele primea delegația de 
la Alba Iulia, formată din episcopul de Caransebeș Miron Cristea, 
episcopul de Gherla Iuliu Hossu, și oamenii politici Vasile Goldiș 
și Alexandru Vaida- Voevod, purtătoare a mesajului 
Transilvaniei de unire cu România. La sosirea delegației în 
București, gara era împodobită cu drapele tricolore și ghirlande 
de flori. Era prezent întregul guvern, în frunte cu primul 
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ministru Ion I.C. Brătianu, primarul Capitalei și alte oficialități. 
Adresându-se regelui, într-un frumos discurs, Vasile Goldiș a 
spus că unirea este o pretențiune a istoriei și o cerință a 
civilizației omenești, asigurând libertate și dreptate deopotrivă 
pentru națiunile mici și mari (Ștefan Pascu, Istoria 
Transilvaniei, Blaj, 1944 p. 192). 

În cuvântul de răspuns, Regele a elogiat pe marii bărbați care 
au înțeles aceste comandamente ale istoriei:  „Azi, când vedem 
această clădire măreață ce Mihai Viteazul începuse... aduc 
prinosul meu de recunoștință tuturor acelor care în toate 
colțurile unde sună dulcele grai românesc, au pus sufletul și 
puterile lor în slujba idealului național. Putem privi cu 
încredere în viitor, căci temeliile sunt puternice... ele sunt 
cimentate prin credința nestrămutată a unui șir întreg de 
generații de apostoli ai idealului național, ele sunt și sfințite 
prin sângele  vitejilor mei ostași, cari au luptat și au 
murit pentru Unire...” (id. ibid.). 

Vor urma alte încercări, cum a fost războiul din Transilvania 
pentru eliberarea ultimelor brazde de pământ românesc, urmat 
de cucerirea Ungariei și înfrângerea trupelor pro-bolșevice ale 
unui Béla Kun. Armata română a urmat și în aceste încercări 
țelul său, împlinind voința neamului românesc. 

După tratative îndelungate la Conferința de Pace de la 
Versailles, s-a semnat, la 20 iunie 1920, Tratatul de la Trianon, 
care consfințea istorica hotărâre de la Alba Iulia, Marea Unire a 
Transilvaniei cu România, apoi, la 28 octombrie 1920, 
Conferința de Pace recunoaște Unirea Basarabiei cu România. 
Astfel, noul stat unitar român era recunoscut pe plan 
internațional. 

A urmat cel mai frumos și emoționant moment din istoria 
României moderne, acela al încoronării Regelui Ferdinand și a 
Reginei Maria drept suverani ai României întregite. Era 
momentul ce recunoștea meritele Suveranului care împărtășise 
cu poporul său momentele de bucurie și de suferință, neîncetând 
să afirme că soarta sa va fi una cu cea a poporului român. 
Solemnitatea încoronării a avut loc la Alba Iulia, la 15 octombrie, 
realizându-se astfel un arc peste timp, de la încoronarea, tot la 
Alba Iulia a lui Mihai Viteazul, în anul 1600, la încoronarea 
Regelui Ferdinand, întregitorul de țară, în 1922.  

Festivitatea a fost încă un prilej pentru mulțimile mari de 
oameni să se adune, din toată Transilvania, în orașul durerilor 
lor, devenit acum orașul bucuriilor. De la mari distanțe, din 
Moldova, din Oltenia și Muntenia au venit cei care se întorseseră 
din tranșeele războiului, să-l aclame pe cel care îi îmbărbătase și-
i ținuse laolaltă în anii disperării. Veneau de la mari distanțe, 
unii cu trenul (în gară s-au amenajat 20 de linii speciale), alții cu 
căruțele, alții pe jos.  

Era o zi ploioasă ziua de 15 octombrie, când trenul regal a 
intrat în gara Alba Iulia, special pregătită să-i primească pe 
înalții oaspeți. Suveranii au fost întâmpinați de primul ministru 
Ion I.C. Brătianu, de președinții celor două Camere, de guvernul 
țării, precum și de primarul orașului Alba Iulia. În  trăsurile 
special pregătite  au luat loc Regele Ferdinand și Regina Maria, 
principele moștenitor Carol și soția sa, principesa Elena, precum 
și ceilalți membri ai familiei regale. Mulțimea i-a primit cu urale.  

Festivitățile au început cu un Te Deum, în catedrala recent 
construită și care va fi numită de atunci, Catedrala Reîntregirii. 
Regele Ferdinand și Regina Maria au ocupat loc în cele două 
tronuri împărătești așezate unul în fața celuilalt. Serviciul 
religios a fost oficiat de mitropolitul Ardealului, Nicolae Bălan, și 
alți trei mitropoliți din toate provinciile României Mari. 
Mitropolitul primat Miron Cristea a citit rugăciunile pentru 
sănătatea regilor și a sfințit coroanele și mantiile regale. În acel 
moment se desfășurau slujbe în toate bisericile din România. 

Suveranii au ieșit apoi pe podiumul din fața bisericii pentru a 

fi văzuți de cât mai mulți oameni. Podiumul era acoperit cu un 
baldachin roșu din brocart întrețesut cu fire de aur, pe un fond 
alb. În fața podiumului se aflau ostași și ofițeri în uniforme de 
gală. Președintele Camerei Deputaților, Mihail Pherechide, a 
înmânat regelui coroana de oțel, cea din 1881, pe care o purtase 
și înaintașul său, regele Carol, confecționată din oțelul tunurilor 
turcești capturate la Plevna. Coroanei i s-au adăugat în mod 
simbolic trei pietre prețioase, reprezentând cele trei provincii 
unite cu România: Basarabia, Bucovina și Transilvania.  

Într-un gest de autoritate, regele și-a pus singur coroana pe 
cap, în sunetul clopotelor și al celor o sută și una salve de tun 
care-i dădeau onorul. Președintele Senatului, Mihail Orleanu, i-a 
înmânat apoi Regelui coroana Reginei Maria. Îngenuncheată în 
fața Regelui, aceasta a primit și ea, înaltul simbol, coroana 
regală.  

Coroana Reginei era făurită din 1,8 kg. aur, pe care i l-a dăruit 
proprietarul unei mine din Munții Apuseni. Coroana, proiectată 
de un artist plastic la sugestiile ei, a fost confecționată de o 
celebră casă de bijuterii  din Paris. Pe pandantivele laterale, 
coroana avea simbolurile heraldice ale României (în dreapta) și 
ale Casei de Borough (în stânga). Încoronarea s-a făcut în 
sunetele Imnului regal. A urmat defilarea trupelor, cărora le-au 
dat onorul Regele și Regina, fiecare călărind în fața regimentelor 
proprii: Regele, însoțit de Regimentul I Vânători „Regele 
Ferdinand”, Regina, în fruntea Regimentului Roșiori „Regina 
Maria”. 

Suveranii au primit apoi defilarea trupelor, înconjurați de 
reprezentanții a 13 state, unii făcând parte din familiile regale ale 
Europei. Erau prezenți: principesa de Bourbon, ducele de York, 
viitorul rege George al VI-lea, tatăl actualei regine Elisabeta a II-
a a Marii Britanii, generalul Berthelot și generalul Weygand, 
martorii luptelor comune pentru victoria forțelor aliate. 

Regele Ferdinand a citit apoi Proclamația de încoronare, în 
care declara: Punând pe capul meu, într-această străveche 
cetate a Daciei romane coroana de oțel de la Plevna..., mă 
închin cu evlavie memoriei celor care, în toate vremurile și de 
pretutindeni, prin credința lor, prin munca și jertfa lor, au 
asigurat unitatea națională, și salut cu dragoste pe cei care au 
proclamat-o într-un glas și o simțire, de la Tisa până la Nistru 
și până la Mare. 

Cu acest prilej a anunțat Regele acel larg program de 
guvernare prin care dovedea că promisiunile făcute soldaților 
țărani în tranșeele războiului din Moldova vor fi respectate. De 
asemenea, se referea în cuvântul său și la intenția ca în timpul 
domniei mele..., patria noastră să-și îndeplinească menirea de 
civilizație ce-i revine în renașterea Orientului European, după 
atâtea veacuri de cumplite zbuciumări (în Ioan Lupaș, op. cit., 
p. 378). 

Acesta era, cu adevărat, suveranul luminat pe care și l-a dorit 
România.  

Cunoscându-l bine, fiind mulți ani tovarășul său de acțiune 
patriotică, Ion I.C. Brătianu l-a caracterizat astfel: 

...de neclintit în convingerile sale și în hotărârile sale în 
timpul războiului, bun și înțelept în timp de pace, Ferdinand I 
va rămâne pentru totdeauna regele care s-a identificat cu 
poporul său și care a înfăptuit marile reforme care au adus 
statului dreptatea, puterea și liniștea (în Ioan Scurtu, Istoria 
românilor în timpul celor patru regi- Ferdinand I, 2004).  

Prin urmare, România Mare s-a realizat prin voința tuturor 
românilor ca o sublimă alăturare de voință, de conștiință, de 
limbă și cultură și a fost pregătită încă din sec al XIX-lea de o 
serie de acțiuni, cum au fost Marea Adunare de la Blaj din 1848, 
când s-a strigat prima dată cu tărie Noi vrem să ne unim cu 
Țara. Apoi, prin actul Unirii Principatelor de la 1859, prin 
proclamarea Independenței țării în 1877, prin proclamarea 
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Regatului Român în 1881, prin intrarea României în primul 
război mondial în 1916 alături de Antanta. Toate, au arătat lumii 
voința poporului român de a trăi împreună, ca frați de același 
neam, ideal care s-a realizat definitiv și care a fost recunoscut de 
întreaga comunitate internațională prin încoronarea Regelui 
Ferdinand și a Reginei Maria, ca suverani ai României întregite. 
Prin acest act, dezideratul românilor de a trăi uniți a căpătat 
împlinire statală, sub parafa și existența Coroanei României, 

purtate cu cinste în acel moment de Regele Ferdinand, numit pe 
drept cuvânt, Întregitorul.   

Nu putem decât spera că, la ceas aniversar, la sărbătoarea 
unui centenar de la Marea Unire, România va găsi în sânul 
poporului său oamenii care o vor duce mai departe, în noile 
condiții care vor veni. 
 

  

  Ţ U R Ţ U R I  D E  V I S E    

Miruna OCNÃREANU  
 

CU DORUL DE-A SORCOVA 
 
mă sorcovește-n seara asta dorul 

la ușa care a rămas deschisă 
când flori de ger m-ating, visez ușorul 

copilăriei adormite sub cornișă 
 

și mi se pare că-s copil acasă 

că ninge cu minuni pe sub ferestre 
că vârsta-și lasă armele pe masă, 

iar eu valsez destinele rupestre 
 

în poala mamei-i cald și mă alint 

priveghiul nopții e ascuns între coperți 
cornișa-mi face semn, ori iar mă mint? 

azi o pornesc să-i sorcovesc doar pe cei drepți 

 
și vine iarna, când adoarme luna 

pe șoldul alb al fulgilor cu stei 
cocoașele topesc în zori cununa 

caii-și nechează zborul alb pe-alei 

 
 

NINGE, NINGE 
 
m-ai nins prin gânduri, era iarnă 

copiii se dădeau de-a berbeleacul 
prin geamuri, luna sta la sfadă 

vindea din bradu-mi verdele și leacul 
 

ningea din deal cu negi de amintiri 

cocoașele-ascundeau văluri de ger 
topind un vals pe frunțile de miri, 

iar mie îmi părea zborul spre cer 

 
ningea cu picuri de rutină 

trena de ger se închina-ntr-un vals 
sub pașii ei se ascundea o rugă 
și argintiul ultimului dans 

 
mi se părea ca ninge-a verde, verde 

sub patrafirul iernii înflorea un crin 
timpul se scutura, ca să-mi dezmierde 

de-a berbeleacul valuri dintr-un vis marin 

 

SĂ  NINGĂ  PALID 
 
Te zgribulești în mine iarnă 

Livada-mi de cuvinte arde, 
Din hornuri fumul va să cearnă 

Peste-ale lumii bulevarde 
 

Pe gardul de nuiele ude 

Tu iarnă-arunci înfrigurată 
Cojocul de șuvițe crude 

Sub mângâierile-ți de fată 
 

Prin vise, fulgii din năframă 

Golesc livezile din tâmple 
Speriată,-n scutece de mamă 

Aștept...ce fi-va să se-ntâmple 

 
Când așternutu-s-a o iarnă 

Cu stei de gheață și cu fluturi, 
Din cofă, Domnul să ne cearnă 

Ninsoarea palidă în ciuturi… 

 

 

ÎN CURTEA CU-NTÂMPLĂRI  
 
Iubite, a-nceput să ningă 

În curtea cu-ntâmplări 
Iar tinda casei stă să plângă 

Nămeții de iertări 
 

Iubite-n iarna asta, când 

Cerberii umblă-n cete 
Ascunde-te sub un colind 

Ca Moș Crăciun să-ți ierte 

 
El o trimite cerbi de-argint,  

Stele să-ngenuncheze 
Porți ți-o deschide-n cerul frânt 

Olimp să te-ntroneze 

 
Nu plânge Prințe, că e iarnă 

în curtea cu-ntâmplări, 
Pe sub zăpada mieilor, cu teamă  

Vom desena cărări 
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  K I E R K E G A A R D  –  P A R A D O X U L  L U I  A B R A H A M    
Florin ROMILA  

(VI) 

În al doilea exemplu (Tobie  și 
Sara -Vechiul testament, Cartea lui 
Tobie, 6), Sara, ce este fiica lui 
Raguel și Edna, este pusă sub 
fatalitatea unei influențe 
supranaturale potrivit căreia soțul ei 
va muri chiar  în noaptea nunții. 
Atunci când Tobie, care știe istoria 
funestă a Sarei - moartea celor 7 
soți/candidați  chiar în noaptea 
nunții-, totuși o cere în căsătorie, 
problema trebuie pusă, după 

Kierkegaard, nu în sensul dramatic al 
unei situații conjugale blestemate și pentru care 
ușurarea/repausul  poate sosi din exterior, la un moment dat, 
printr-o faptă eroică ce ar anula maleficiul, ci în termenii unei 
tristeți extreme și insondabile cu privire la credința Sarei că nu 
va avea niciodată ușurarea/repausul. Lumea, inclusiv părinții 
Sarei, o detestă sau o plâng de milă.  Sara este înșelată, chiar 
înainte de a se mărita; Sara este nefericita din dragoste chiar 
înainte de a se îndrăgosti. Cert, Tobie acționează cu cavalerism, 
cu onoare, cu curaj, însă chiar și el o compătimește, dincolo de 
dragostea sa. Atunci, pentru Kierkegaard, nu Tobie este eroul, ci 
Sara. Sara are de înfruntat nu întunecatul destin, ca o pedeapsă a 
cerului pronunțată împotriva unui om ce este vinovat și știe că 

din această pricină trebuie să sufere, ci  o suferință mult mai 
adâncă : compasiunea, dar nu a cerului, ci a lumii din jurul ei, ce 
o percepe pe Sara ca fiind fără de vină, cu firea mândră și nobilă. 
Refuzând o asemenea  compasiune, Sara poate deveni un alt 
Barba-Albastra- altfel zis, seducătorul ucigaș al soțiilor sale 
inocente - sau poate fi acel demonic Gloucester din Richaral III-
lea. Asemenea personaje sunt damnate prin rădăcinile lor ce-și 
trag seva din paradox, ce poate fi plasat fie în  zona demoniacă, 
fie angelică. Demoniacul Sarei nu ar însemna starea de vinovăție 
împotriva binelui, ci o poziție etică întoarsă pe dos; a face binele 
nu înseamnă a nu face răul, ci a face binele cu orice preț. 
Paradoxul demonic/angelic sau malefic /benefic este ca un fluviu 
care se bifurca în două brațe : liniștea demonului căzut, care și-a 
pierdut toată puterea sa extraordinară și nu vrea să spună nimic 
nici lui Dumnezeu nici lumii; liniștea păcii religioase în iubirea 
de Dumnezeu. Aceasta liniște bivalentă este ca o monedă 
absolută cu 2 fețe, fiecare față deducându-se una din cealaltă, și 
totodată fiecare față conducând-o pe cealaltă: furia conducând 
pacea, pacea conducând furia. 

Să luam un alt exemplu. Personajul goethean, doctorul Faust, 
este bătrânul savant care, blazat și nemulțumit de insignifianța 
științei sale, ajuns în pragul sinuciderii, este interpelat de 
demonul Mefisto ce îi oferă, în schimbul vânzării sufletului, să-i 
redea tinerețea și odată cu ea nenumăratele ei plăceri și pasiuni 
pe care Faust nu le cunoscuse, fiindcă își jertfise toata viața pe 
altarul științei. Faust nu rezistă acestei tentații enorme și, dornic 
să se scufunde în oceanul mirobolant al plăcerilor, acceptă și 
încheie pactul demoniacal. De atunci încolo, redevenit tânăr, el 

se aruncă în vâltoarea vieții pasionale; după un timp, însă 
constată că nimic nu-l mai atrage: plăcerile sunt calpe, viața este 
ternă. Într-o zi, Faust o întâlnește pe Margareta.  Margareta 

întruchipează inocența și onestitatea angelică. Faust cade secerat 
de un coup de foudre : o seduce pe Margareta, fiindcă o 
venerează. Mai târziu însă, sentimentul de iubire și venerație 
este epuizat, încât Faust își abandonează iubita și recade în viața 
sa de plăceri incolore anterioare. Se vor regăsi amândoi, mai 
târziu, în condiții dramatice: Margareta este acuzată de a-și fi 
ucis pruncul (conceput cu Faust), așa că este condamnată la 
moarte prin spânzurătoare. Faust și Mefisto o vizitează în 
închisoare și îi oferă salvarea vieții, prin vânzarea de suflet, dar 
Margareta refuza și se livrează morții, fără să piardă 
corectitudinea credinței în Dumnezeu.    

Pentru Kierkegaard, Faust  este cel ce se îndoiește sub toate 
aspectele și, din aceasta cauză, ajunge în impas: pe planul 

cunoașterii- insuficiența-, pe planul pasiunilor- inautenticitatea-, 
pe planul iubirii- temporalitatea. În acest sens, îndoiala faustică 
este acel  principiu ce ordonează celelalte principii etice. Altfel 
zis, nu există principii etice neîndoielnice sau în care să putem 
avea o credință absolută. Faust este cel ce se îndoiește prin 
excelență: prin excelență lipsei de credință, și nu neapărat (așa 
cum cred poeții), după cum menționează Kierkegaard,  pentru că 
urmează calea pasiunilor. Între Faust și triton sunt numeroase 
diferențe, însă la nivel pasional putem remarca că până la un 
punct cei doi eroi urcă aceeași pantă în vârful căruia descoperă și 
venerează sublima inocență. Atât Agnes cât și Margareta își 
exorcizează amanții, dar nu prin rugăciuni sau descântece, ci 
grație puterii de fascinație a inocenței lor naturale.  Kierkegaard 
îl imaginează pe Faust într-o situație ușor modificată față de 
versiunea textuala a lui Goethe - iubirea lui pentru Margareta nu 
mai este mijlocită de Mefisto (de oglinda mefistofelică), așa încât 
să nu putem invoca o anumită îndoială față de inocența 
Margaretei. Totodată, în concepția lui Kierkegaard, venerația, 
fascinația față de inocență sunt stări (mobile)provenite din 
mișcarea infinită a spiritului, care deși este declanșată de 
obiectul venerat, este independentă de acesta. Sub imperiul 
acestei mișcări, Faust trăiește sublimul venerației. Totuși, el este 
sub puterea unei îndoieli profunde, pe care nu  și-o poate 
explica, și de care nu se poate elibera, și pe care o ține ascunsă în 
sine însuși, într-o tăcere de mormânt.  În virtutea acestei tăceri 
insurmontabile, Faust este gata să se autosacrifice pe altarul 
inocenței – „a tăcea înseamnă a se sacrifica, a vorbi înseamnă a 
aduce confuzia cu buna știință” (III, 175). Potrivit eticii însă : 

dacă Faust tace, înseamnă ca este vinovat, fiindcă tăcerea poate 
însemna păcatul orgoliului de a avea compasiune pentru ceea ce 
prin spunere ar exprima îndoială. Iată de ce, cel ce se îndoiește, 
potrivit eticii, trebuie întotdeauna să vorbească, să se manifeste, 
să rămână în exterioritate. Din această cauză, Faust cade pradă 
anxietății. El își asuma îndoiala ca pe o greșeală ab initio, și 
atunci, prin tăcere și ascundere, el  se regăsește în afara eticii și 
în plin paradox : este vinovat că nu vorbește, însă dacă vorbește, 
se îndoiește încă și mai mult, deci trebuie să tacă. Astfel Faust se 
găsește, în cadrul eticii,  într-o situație contradictorie, și iată de 
ce, ajuns în vârful pantei, el se poziționează în afara eticii, pentru 
a avea acel raport perfect cu Absolutul, adică cel mai direct 
raport cu credința sa în iubire. Faust este erou tragic, fiindcă își 

poate afla repausul atunci când îndoiala este satisfăcută de 
iubirea Margaretei. Ceea ce nu înseamnă că îndoiala sa profundă 
dispare, ci numai că este repusă, precum o locomotiva într-o 
gara, pe o alta linie a tragicului- spre exemplu, pe linia de 
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coborâre a pantei și de pierdere a dragostei, ceea ce se și petrece 
în cele din urmă.  

După Kierkegaard, în aceste trei exemple nu ar trebui căutate 

analogii posibile cu Abraham, ci numai delimitări față de cazul 
excepțional biblic. Abraham nu vorbește nimănui  în mod direct 
despre sacrificarea lui Isaac, totuși acțiunea sa nu este secretă, ci 
este pusă sub semnul îndoielii din cauza neclarității în care se 
petrec lucrurile; toți știu numai că Abraham trebuie să aducă 
într-o zi o anumita jertfă pe muntele Moriah, și că Isaac îl va 
însoți.  

Tăcerea lui Abraham nu poate fi semn valorizant pe plan 
estetic. Daca prin tăcere cineva ar fi salvat de la moarte sau 
dintr-o situație critică, am putea metaforiza sau personifica 
tăcerea cu vreo făptură angelică coborâtă din ceruri spre a ne 
salva sub undoierea ei imaterială și insonoră sau poate cu vreun 
porumbel magic etc  - prin urmare,  tăcerea ar fi introductibilă în 
sfera esteticii pentru a fi explicitată. Dimpotrivă, dacă prin tăcere 

am condamna pe cineva la moarte, am asocia tăcerea cu o 
imagine abominabila sau cu un zgomot neplăcut – moartea cu 
securea în mână, spre exemplu- , deci cu o negație a frumosului 
estetic. Kierkegaard nu o data menționează că  jertfirea lui Isaac 
este comandata de Yahve, însă în mod mijlocit prin iubirea lui 
Abraham de sine însuși, dat fiind că Abraham nu poate crede în 
Yahve decât în măsura în care se valorizează pe sine însuși, deci 
prin iubire. Or atunci, tăcerea celui care din iubire de sine îl  
sacrifica pe un altul, de asemenea este perceputa ca o 
monstruozitate pe plan estetic. Pe de alta parte,  Abraham nu 
recurge la tăcere nici spre a-l salva nici spre a-l ucide pe Isaac: 
fiindcă tăcerea lui nu înseamnă decizie clară de viată sau moarte 
pentru Isaac, nici la vedere nici în ascuns, ci tăcerea sa este 
rezultatul unui proces de introspecție în virtutea căruia Abraham 

nu știe dacă Isaac va muri sau nu, deci e departe de orice 
imagine estică.  

Pe plan etic, până la un punct Abraham este comprehensibil 
și admisibil, după cum nici nu este singurul căruia divinitatea să-
i fi poruncit să jertfească ceea ce  îi este mai scump – spre 
exemplu, israelitul Jetfé, grecul Agamemnon etc. Însă pentru a fi 
acceptată- pe plan etic- , jertfa trebui să fie adusă la cunoștința 
publicului și să corespundă interesului public. Prin urmare, etica 
exclude tăcerea și reclamă explicarea, manifestarea (în 
exterioritate) celui ce jertfește. În caz contrar, jertfirea este un 
accident al individului, și poate fi pusă fie pe seama hazardului, 
fie pe seama unor imperfecțiuni morale  ce ar trebui să fie 
corijate, precum orgoliul, lașitatea, insolența etc.  Prin urmare, 
jertfirea are caracter de act public în sensul legii, încât toți sunt 

solidari cu eroul tragic și toți împărtășesc aceeași 
responsabilitate. Spre exemplu, atunci când Clitemnestra îl 
acuza pe Agamemnon de uciderea Ifigeniei, în fond ea îi acuză pe 
toți grecii. Este de remarcat astfel, potrivit lui Kierkegaard, că 
„veritabilul erou tragic se sacrifică generalului cu tot ce este al 
lui; actele sale, toate impulsiunile sale aparțin generalului; el se 
manifestează și, în această manifestare, el este fiul preaiubit al 
eticii” ( III, 177). Atunci când Abraham primește porunca jertfirii 
lui Isaac, el se găsește pe pragul paradoxului: sau încalcă 
principiile etice încât trebuie condamnat precum un criminal, 
sau le contestă valoarea supremă prin invocarea raportului său 
individual și absolut cu Divinitatea. Pe de altă parte, dacă nu 
îndeplinește porunca divină, înseamnă că încalcă credința, ceea 
ce îl face din nou condamnabil pe plan etic, fiindcă etica 

înglobează principiile sale și credința într-un singur corpus 
planetar. Paradoxul rezultă astfel din sustragerea credinței în 
afara eticii, lucru care nu poate fi posibil prin manifestare, dat 

fiind că manifestarea este pentru etică ceea ce forța de gravitație 
este pentru Pământ. În această idee, tăcerea este pentru 
Abraham, forța centrifugă prin care credința este smulsă din 

zona antropologizantă terestră și este replasată într-o zonă 
celestă. În acest sens, Abraham este un evazionist care tace și se 
ascunde.  

Pentru Faust, generalitatea etică nu este complet aneantizată, 
atracția ei planetară este încă activă în credință, dat fiind 
rezistența îndoielii profunde faustiene - de felul cum Luna este 
satelitul Pământului din cauza gravitației terestre -; pe când 
Abraham, deși desprins de etică și ajuns în starea de a fi în 
raport absolut cu Divinitatea, resimte  atracția eticii prin stările 
sale de angoasă și chin ce sunt proprii cavalerului credinței. 
Cavalerul credinței – Abraham- este cavalerul incertitudinii 
obiective a credinței. Altfel zis, credința lui este incertă, deci 
activează nu prin afirmație etică generalizantă, ci prin negație 
dialectică, chiar dacă este pusa în raport perfect cu Absolutul: 

Abraham crede fiindcă nu poate să nu creadă, adică în  virtutea 
absurdului, el nu crede că nu crede. Negațiile lui Abraham sunt 
elemente constitutive ale unei dialectici de ansamblu a credinței, 
grație cărora se realizează sinteza sau înțelegerea credinței. 
Putem spune atunci că, chiar dacă credința este regăsită în 
elementele sale constitutive, fără sinteza acestora, nu avem 
credință autentică, adică aceea care rezultă din raportul perfect 
cu Absolutul, sau altfel zis : credința nu este credință, ci iluzie în 
planul etic al lumii. Or transmiterea elementelor credinței prin 
cuvinte și expresii efective din limbajul curent sub imperiul eticii 
nu înseamnă decât separație fără posibilitatea sintezei din 
raportul absolut. Tăcerea lui Abraham este așadar impusă de 
logica succesiunii  negațiilor prin care dialectica credinței îl 
confortează: „Căci dacă, vorbind, nu mă pot face înțeles, atunci 

nu vorbesc, chiar dacă perorez noapte și zi fără întrerupere”( 
III, 177). Cu alte cuvinte, vorbirea fără sinteza credinței, nu este 
înțelegere, deci nu este vorbire de credință, deci se impune 
tăcerea. Prin urmare , după Kierkegaard, credința lui Abraham 
este dialectică ca  tensiune comunicantă între interioritate și 
exterioritate sub forma paradoxului. Abraham poate vorbi în 
limbajul exteriorității  etice despre înălțătoarea sa dragoste de 
părinte, dar numai în limbajul interiorității sale inefabile, poate 
vorbi despre dragostea de Dumnezeu (Yahve). Dacă pentru 
Abraham cele două stări sunt comunicante și se completează una 
pe alta în sinteză, pentru ceilalți, sunt separate și exclusive – de 
felul că dragostea de părinte nu poate fi acordată cu credința în 
Dumnezeu pe prețul jertfei.  Putem zice astfel că sub imperiul 
eticii, raporturile sunt absolutizate în mod analitic- este cazul 

tritonului care are un raport absolut cu demoniacul, la fel Sara  
se găsește în raport absolut cu Divinul(Yahve). Raportul absolut 
etic satisface în cele din urmă toate contraargumentele și oferă 
repausul eroului tragic : Agamemnon nu se simte deloc vinovat 
în fața nimănui, nici măcar în fața Clitemnestrei. Refuzul și 
răzbunarea Clitemnestrei nu pot fi puse pe seama vreunei greșeli 
etice din partea soțului ei, ci pe seama carenței eticii din acel 
timp – jertfa umană- și astfel conduce la 
transformarea/readaptarea  eticii, dar nu la anularea 
supremației ei.  În schimb, Abraham, prin tăcerea sa misterioasă 
(pentru ceilalți, dar deloc pentru el), pune în cauză etica ca 
principiu ce înglobează credința.  Etica poate servi drept corpus 
descriptiv, explicativ, al credinței, dar nu poate fi transmitere 
efectiva / acces efectiv la   Absolut.  

 

Va urma  
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  G E S T A  H U N G A R O R U M  S A U  F A P T E L E  U N G U R I L O R    
Marius FINCÃ  

 

Acesta este titlul unei cronici 
medievale care tratează istoria veche, 
medievală și probleme sociale 
contemporane. Este un amestec de 
surse antice, tradiții orale și fapte 
fictive. Acest document este 
important pentru noi, deoarece  
atinge și fapte istorice, conducători, 
obiceiuri ale autohtonilor, adică 
strămoșii noștri, ai românilor de azi 
și nu numai, pe care i-au întâlnit la 
sosirea lor în Bazinul Carpatic. 

Autorul acestui text latinesc, 
Anonymus (Magister P.), a folosit informații cuprinse în cronici 
mai vechi, sintetizate în lucrarea Gesta Hungarorum, adică 
Geneza Ungurilor, elaborată în timpul regelui Ladislau cel Sfânt 
(1077-1095). Falsificatorii de istorie, începând cu cei din Austro-
Ungaria secolului XIX, de diferite etnii și interese, dar care aveau 
totuși ceva în comun: ura față de români, cei ce ar fi trebuit să fie 
stăpânii de drept ai acestor meleaguri, au contestat 
autenticitatea și veridicitatea informațiilor din această cronică – 
dar și din altele – căci nu corespundeau cu minciunile lor. 

„Și lăuda pământul Pannoniei ca fiind extraordinar de bun. 
Căci spuneau că acolo curg cele mai renumite izvoare de ape, 
Dunărea și Tisa și alte prea vestite ape, pline cu pește bun. Că 
această țară o locuiesc slavii, bulgarii și blachii, adică păstorii 
romanilor. Fiindcă, după moartea regelui Athila, pământul 
Pannoniei romanii ziceau că este pășune, fiindcă turmele lor 
pășteau în țara Pannoniei. Și cu drept cuvânt se spunea că 
pământul Pannoniei ar fi pășunile romanilor, fiindcă și acum 
romanii pasc pe moșiile Ungariei. Dar să lăsăm aceasta!”. 

Dar noi nu lăsăm aceasta chiar acum, mai zăbovim oleacă 
pentru ca să înțelegem mai bine faptele: după moartea lui Attila 
(an 453), teritoriul dintre Dunăre și Tisa a rămas în stăpânirea 
celor de dinaintea hunilor, adică blachii, numiți și păstorii 
romanilor, care erau tot acolo și în secolul al XI-lea, și tot cu 
păstoritul se ocupau. Slavii și bulgarii au venit mai târziu, 
secolele VI-VII, și s-au rostogolit spre apus și sud, sau au fost 
alungați de vlahi spre nord, cum vom vedea în Cronica lui 
Nestor. 

Capitolul al XIII-lea consemnează vizita solilor Usubuu și 
Velec la Menu Morut în cetatea Bihor.  

„Iar ducele Arpad, trecând câteva zile, după ce s-a sfătuit cu 
nobilii săi, a trimis soli în fortăreața Byhor, la ducele Menu 
Morut, cerându-i ca din drepturile strămoșului său, regele 
Athila, să-i cedeze pământul de la fluviul Someș până la hotarul 
Nirului și până la Poarta Mezesyna. 

Trimișii lui Arpad însă, Usubuu și Velec au trecut peste 
fluviul Tisa la vadul Lucy. Și, după ce au pornit de aici, sosind 
în fortăreața Byhor, au salutat pe ducele Menu Morut și i-au 
prezentat darurile pe care i le trimisese ducele lor. În urmă 
însă, comunicându-i solia ducelui Arpad, au pretins teritoriul 
cu bunăvoință și încercând cu diferite daruri, a treia zi le-a 
spus să se întoarcă acasă. Totuși le-a dat răspunsul, zicându-le:  

«Spuneți lui Arpad, ducele Ungariei, domnul vostru. Datori îi 
suntem ca un amic, cu toate ce îi sunt necesare fiindcă e un om 
străin și duce lipsă de multe. Teritoriul însă ce la-a cerut bunei 
voințe a noastre nu i-l vom ceda niciodată, câtă vreme vom fi în 
viață. Și ne-a părut rău că ducele Salanus i-a cedat un foarte 
mare teritoriu, fie din dragoste, cum se spune, fie de frică, ceea 
ce se tăgăduiește. Noi, însă, nici din dragoste, nici din frică, nu-i 

cedăm din pământ nici un deget, deși a spus că are un drept 
asupra lui. Și vorbele nu ne tulbură inima că ne-a arătat că 
descinde din neamul regelui, Athila, care se numea biciul lui 
Dumnezeu. Și chiar dacă acela a răpit din violență această țară 
de la strămoșul meu, acum însă grație stăpânului meu, împăratul 
din Constantinopol, nimeni nu poate să mi-o mai smulgă din 
mâinile mele».” 

Răspunsul lui Menu Morut este concludent și arată multe: în 
primul rând că ungurii s-au așezat pe un teritoriu cedat, de bună 
voie sau forțat de un duce cu nume romanizat, Salanus. În al 
doilea rând, la sosirea lui Atila pe acele meleaguri, Menu Morut 
spune răspicat că stăpân era un strămoș al său, de dinaintea 
sosirii hunilor, ceea ce dovedește conștiință de neam și 
continuitate istorică. De aceea considerăm fără suport teoriile 
celor caută să-i atribuie lui Menu Morut o origine cumană, 
kazară, turanică sau oricare alta decât cea daco-română! 

Mai departe anonimul autor scrie:  
„Auzind aceasta Menu Morut, că Usubuu și Velec, cei mai 

vestiți generali ai ducelui Arpad, vin împotriva sa cu o puternică 
luptă, precedată de secui, s-a temut grozav și n-a îndrăznit să le 
iasă în cale, fiindcă auzise că ducele Arpad și ostașii săi sunt 
foarte viteji în război, că romanii din Pannonia au fost puși pe 
fugă, că au jefuit teritoriile Carinthinilor Moravieni, că multe mii 
de oameni au căzut prin ascuțișul săbiilor lor, că au cucerit 
regatul Pannoniei și că dușmanii au fugit înaintea feței lor”. 
Romanii din Pannonia erau supușii ducelui Salanus. 

Capitolul XIV descrie luptele dintre căpetenia maghiară 
Tuhutum și Gelu, căpetenia blahilor. 

„Și, rămânând aici mai multă vreme, Tuhutum, tatăl lui 
Horca cum era el un om șiret, după ce a prins să afle de la 
locuitori despre bunătatea țării de dincolo de păduri, unde 
domnia o avea un oarecare blac Gelu, a început să ofteze dacă n-
ar putea cumva să o dobândească printr-o favoare din partea 
ducelui Arpad, țara de dincolo de păduri, pentru sine și pentru 
urmașii săi... Și, după ce a sosit i-a vorbit multe domnului său 
despre bunătatea acelei țări: că pământul acela este udat de cele 
mai bune râuri, al căror nume și folos le-a amintit pe rând, că din 
nisipul lor curge aur, că aurul din acea țară este cel mai bun aur, 
că de acolo se scoate sare și materii sărate și că locuitorii din acea 
țară sunt cei mai nevoiași oameni din toată lumea. Fiindcă sunt 
blahi și slavi care nu au alte arme decât arcuri și săgeți și ducele 
lor Gelu e puțin statornic și n-are ostași buni împrejurul său și n-
ar îndrăzni să se împotrivească curajului ungurilor, fiindcă 
suferă multe neajunsuri din partea cumanilor și a 
pecenegilor...Tuhutum a făcut pregătiri cu ostașii săi și, după ce 
și-a lăsat tovarășii acolo, a plecat peste păduri, spre răsărit, 
contra lui Gelu,  ducele blahilor. Iar Gelu, ducele Ultransilvan, 
auzind de venirea lui, și-a strâns oastea și a pornit călare, în cea 
mai mare fugă înaintea lui, pentru ca să-l oprească la porțile 
Mezeșului. Dar Tuhutum, străbătând pădurea într-o singură zi, a 
sosit la râul Almaș. Atunci ambele armate au ajuns în față, 
găsindu-se între ele numai râul. Iar ducele Gelu, cu arcașii săi, 
voia să-i oprească acolo... Și pe când fugea grăbit spre fortăreața 
sa, situată lângă fluviul Zomus, soldații lui Tuhutum, urmărindu-
l în fuga mare, au omorât pe Gelu lângă râul Copus. Atunci 
locuitorii acelei țări, văzând moartea domnului lor, de bunăvoie, 
dând mâna și-au ales ca domn pe Tuhutum, tatăl lui Horca... 
Horca a dat naștere lui Geula și Zubor. Geula a avut două fete, 
dintre care una se chema Caroldu și cealaltă Saraltu. Saraltu a 
fost mama regelui Ștefan cel Sfânt. Iar Zubor a dat naștere lui 
Geula cel Mic, tatăl lui Bue și Bucne, în timpul căruia regele 

http://www.enciclopedia-dacica.ro/invaziile/turanicii/cumanii.htm
http://www.enciclopedia-dacica.ro/invaziile/turanicii/pecenegii.htm
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Ștefan cel Sfânt a subjugat țara Ultransivană. Pe Geula chiar l-a 
dus legat în Ungaria și l-a ținut în închisoare toată viața, fiindcă 
era păgân și n-a vrut să se încreștineze și lucra împotriva regelui 
Ștefan cel Sfânt, cu toate că i-a fost rudă după mamă”. 

Din păcate, Anonymus nu ne explică ce fel de păgân era 
Geula, și cum nu dispunem de alte date, orice este posibil, dar cel 
mai probabil era zamolxian, ținând cont de originea și tradițiile 
locuitorilor majoritari, blahii. Mai sunt pomeniți și slavii, o 
singură dată, care, tot ca blahii erau locuitori așezați, hărțuiți de 
pecenegi și cumani, ceea ce întărește ipoteza afirmată de noi că 
așa-zișii slavi nu sunt decât urmașii vechilor daci și traci care nu 
căpătaseră cetățenie romană pe vremea lui Caracalla (212), fiind 
considerați sclavi, nu cetățeni liberi. Această denumire, 
transformată în sclavini sau șerbi și apoi slavi și serbi, a fost 
preluată de cronicarii Imperiului Roman de Răsărit și se referea 
la acea parte a poporului supus din Peninsula Balcanică, care 
erau lipsiți de drepturi civice, ca popor cucerit. Aceeași 
apelațiune a fost aplicată și sclavilor aduși de avari, cum ne 
relatează Cronica lui Nestor.   

Capitolul al XV-lea arată cucerirea Banatului de la ducele 
românilor Glad, ajutat de bulgari și cumani: 

„Și când au voit să treacă peste fluviul Timiș și le-a ieșit 
înainte Glad, din neamul căruia se trage Ohtun ducele acestei 
patrii, împreună cu o mare armată de călăreți pedestrași cu 
ajutorul cumanilor și bulgarilor și valachilor... Și, în acest război 
au murit doi duci ai cumanilor și trei cneji ai bulgarilor. Și însuși 
Glad ducele lor, numai luând-o la fugă au putut să scape, și 
armata sa întreagă s-a topit ca ceara în fața focului și a pierit de 
ascuțișul săbiilor... Iar ducele Glad, luând-o la fugă, după cum 
am mai spus, a intrat de teama ungurilor în cetatea Kevea. Și, a 
treia zi, Zuardu și Cadusa, precum și Boyta, din al cărui neam se 
trage Brucsa, orânduindu-și armata împotriva fortăreței Kevea, a 
început să dea lupta. Văzând aceasta ducele lor Glad, și-a trimis 
soli și a început să ceară pace, dăruindu-le de bună voie 
fortăreața împreună cu diferite daruri”. 

Desigur cronicarul exagerează curajul și vitejia ungurilor, dar 
în realitate nu a fost deloc așa, căci luptele pentru Banat, Crișana 
și mai ales Transilvania au durat mai bine de două secole.  La 
Cenad (Morisena) pe malul Mureșului, peste un secol, Ștefan cel 
Sfânt se luptă iarăși cu Ahtum, iar un rege al românilor, Ioan de 
la Cenad este înfățișat pe biserică din Liov în secolul XII. 

 

 

Gesta Hungarorum, Anonymous  

First page of the manuscript written in Medieval Latin 

wikipedia 

   

Cenaclul Eminescu  

Întâlnirea festivă din seara de 20 decembrie 2018 
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  P O E Z I I  D E  C R Ă C I U N    
  George FILIP  

 

 
 
 
 
 
 
A  VENIT  CRĂCIUNUL 

 
...şi a venit Crăciunul pe sănii mari din cer 

Coboară peste lume cântări de lerui-ler. 

La poartă bate Moşul, cu saci de bucurii; 

Bunici, părinţi şi pruncii – toţi devenim copii. 

  

Copiii cu sumane, căciuli sau opinci noi, 

Sunt gata să pornească-n colindele şuvoi. 

Mămicile prin case de mult deretică 

Şi zilele sunt toate...ca de duminică. 

  

Că ninge...sau nu ninge pe uliţă... nu-i bai, 

Împodobită-i casa – parcă-i un colţ de rai. 

Nu face Moşul nostru nici ţâră de efort; 

Prin Europa trece azi fără paşaport. 

  

Prin Ţară toate-s bune – groşteii-au crescut mari. 

Mai dau cu bâta-n baltă domnii parlamentari. 

Am fost în sărbătoare cu Centenar, Unire... 

Se urcă ROMÂNIA  spre sfânta devenire. 

  

Istoria ni-i plină cu bune şi cu rele. 

Adună-n steag vigoare prestigiul Ţării mele. 

Chiar dacă senatorii – certaţi cu bunii sfinţi 

Vor să-narmeze lumea cu arme...până-n dinţi. 

  

În fine...Moş-Crăciunul vine şi-n emigrare. 

Pe-aici o ducem bine, e multă  bunăstare 

Şi chiar dacă poştaşii se mişcă mai încet 

Noi am trimis ACASĂ  parale şi pachet. 

  

Nu vreau să scriu poemul de azi... politizat. 

Mi-ar zice Moş-Crăciunul: - poete, e păcat. 

Haideţi să-ntindem masa ca buni creştini, acum. 

Porniţi spre noi speranţe iubiţi români – la drum! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUZII  HĂITUITE 

  

mă întâlnesc cu mine numai noaptea 

fiindcă prin zile albe-s foarte prins. 

ca LABIŞ – care s-a luptat cu viaţa 

trăind - “în miezul unui ev aprins” 

  

trăsura vârsei trecea printre cârciumi 

şi-adesea mă opream să beau un vin. 

aveam parale să plătesc bordelul 

dar nu dădeam doi sfanţi pentru destin. 

  

destinul meu era o stea albastră 

pe care nu am fost şi nu mă duc. 

eu nu aveam iluzii prin proiecte 

şi în oglinzi – visam să mă seduc. 

  

oglinzile…ochii orbiţi ai vieţii 

în care totul este ireal 

şi-n ireal s-a plămădit absurdul 

de-a fi erou fictiv…la un scandal. 

  

atunci s-a pus un premiu derizoriu 

pe capul meu – şcolit pe bulevard, 

acolo unde naştem revoluţii 

şi steaguri noi pe mari redute ard. 

  

n-am dirijat măceluri mondiale. 

paharul meu nu a duhnit a drog. 

când veţi citi în plen sentinţa voastră 

citiţi-mi şi poemele…vă rog! 

  

ca LABIŞ -  m-am trântit mereu cu viaţa, 

trăind în miezul unui ev aprins. 

nu mă veţi prinde – zbor printre iluzii 

şi cerul vârstei mele-i necuprins… 

 

 

 

 

 

NOSTALGII...NOSTALGII 

CRĂCIUNUL NINGE CU PACE 

 

ninge din nou pe glia pământeană, 

cad fulgii de la Tuzla în Cambera, 

iar porumbeii lumii – de zăpadă, 

îmbracă în colinde toată terra. 

  

ne vin Crăciunul...naşterea - IiSUSUL 

bate în porţi la cei care nu-L ştiu 

că s-a născut - şi-i regele credinţei 

în rasa omenească...nu-i târziu. 

  

cântarea de Crăciun e imnul păcii. 

în noaptea sfântă oamenii-s mai buni. 

din sacul mare moş-Crăciun împarte 

spre pruncii terrei noastre – mari 

minuni. 

  

de unde ştie lumea planetară 

cântarea sfântă – acest imn străbun 

care vesteşte, prin nămeţi şi arşiţi 

că vine...din vecie...moş-Crăciun? 

  

toţi devenim copii a multa oară 

şi colindăm pe văi de nostalgii. 

oştenii - de oriunde - cad la pace. 

poeţii-şi pun prinosu-n poezii. 

  

 planeta are sete de credinţă. 

colindători ai lumii – mici şi mari, 

când colindăm şi câinii nu ne latră, 

lui Dumnezeu îi suntem tributari. 

  

hai să culegem roadele luminii. 

un imn de PACE de Crăciun cântăm, 

iar cântecul se urcă spre tărie 

şi pe acei din slăvi îi venerăm. 

  

...şi ninge peste lumea însetată 

de glorie, de viaţă şi de bani. 

în cer, lui Dumnezeu îi pare bine 

cum ninge din vecie - LA MULŢI ANI! 
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  R E F L E C Ț I I  L A  A N I V E R S A R E A  M A R I I  U N I R I I    
Milena MUNTEANU    

Sărbătorirea la Toronto a Marii 
Uniri, găzduită separat de consulat 
și de biserică, mi-a adus câteva 
înțelegeri reîmprospătate despre 
ceea ce suntem noi, ca români. 
Celebrările, nu doar de suprafață, 
ne-au amintit de făuritorii Marii 
Uniri, precum Iuliu Maniu. 
Făuritori pe care îi omitem de 
multe ori, sau îi uităm, așa cum i-
am uitat și prin pușcării, sau mai 
rău, ce au fost torturați sau omorâți 
acolo. Celebrările ne-au adus 
aminte de cei mulți, care au răscolit 

pământul patriei, cu trupurile lor, după ce au oprit cu propriile 
piepturi gloanțele ce fuseseră destinate țării lor. Ei, flămânzi și 
desculți, au ales să moară în loc să lase visul neamului să piară.   

La întâlnirile aniversare, vorbitori de limba engleză ne-au 
adus aminte de adâncimea și bogăția culturală pe care noi o 
aducem de acasă. La aniversare, măiestria și atenția la detaliu se 
citea în fiecare costum național cusut de mână, cu sârg, de 
bunicile noastre, în fiecare notă muzicală din cântările populare 
și-n fiecare vorbă venită din popor. Am jucat Hora Unirii și ne-
am contaminat de veselia debordantă a călușarilor, precum și de 
bunădispoziția muzicii și-a dansurilor noastre, de umorul lor, 
dar și de tristețea adâncă a dorurilor noastre lăsate în urmă.   

Am vizionat imagini interbelice în care fotografi germani ne-
au surprins în portul nostru tradițional, fie la ciutura cu apă, fie 
la coarnele boilor, la focul din vatră, la coasă și la plug, cu fuiorul 
în mână, sau cu buciumul la gură - în autenticul nostru de 
totdeauna.   

Kurt Hielscher, fotograf german ce vizitase Romania prin 
anii 30 avea să declare: “Dar pe lângă mulțumirea pe care am 
simțit-o, lucrând, m-a cuprins și durerea că întreg poporul 
român este amenințat de un dușman crunt, căci de cultura 
acestei țări binecuvântate de soare se apropie norii grei ai 
Occidentului: praful civilizației care înăbușe orice viață plină 
de coloare. Unele sate au și fost învăluite; norul cenușiu 
acoperă tot mai mult uneltele strămoșești și coloarea veselă a 
costumelor, înecându-le în monocromia stinsă a modei de 
pretutindeni. Așa își pierde treptat, un popor cu simț artistic, 
străvechea sa înfățișare. De aceea am dat în aceste fotografii 
atâta importanță vieții populare în dauna peisajului. Mi se pare 
că aș putea salva astfel prin cartea mea, pentru timpurile 
viitoare, ceea ce încet și continuu este sortit pieririi. Fie ca o 
soartă prielnică să păstreze încă mult timp poporul acestor 
munți, văi și câmpii, în frumusețea și spontaneitatea sa.”   

Asta fusese atunci, in perioada interbelică. Pericolul nu 
venea, după mine, doar din Occident, ci și din alte părți. De 
atunci au trecut peste noi și alte tăvăluguri ale istoriei, de la 
înțelegeri strâmbe între Ribbentrop și Molotov, la alte interese 
care ne-au mânat în Cel de-al Doilea Război Mondial, pe care nu 
l-am căutat și nici nu l-am dorit, dar care, din păcate, ne-a purtat 
în luptă când cu unii, când cu alții. Deși am sfârșit alături de 
învingători, am plătit datorie de război la ruși.   

Apoi, au urmat zeci de ani de regim comunist care a căutat să 
construiască “omul nou”, dar care, așa cum s-a dovedit, a reușit 
doar să-l transforme într-unul care nu mai știe ce este și nu mai 
pricepe care-i sunt valorile.   

Crăciunul din 1989 ne-a pătat istoria și ne-a terfelit 
sărbătorile. Am fost singura țară care a ieșit din comunism cu 
mâinile pline de sânge, când sistemul părea să cadă oricum ca o 

cortină, de pe scena est-europeană, parcă la un semn… Apoi au 
venit decenii tulburi de bâjbâieli politice, tocmeli păguboase, sau 
chiar de hoții la drumul mare. În loc sa ne protejăm interesele, 
le-am lăsat de izbeliște, de parcă am tocmit lupii să stea de pază 
la stână, să păstorească oițele. Pe scurt, am invitat fărădelegea.   

Am făcut greșeli mari, fundamentale, care vor lua multă 
vreme să le reparăm, în caz că vom mai putea. Acum suntem aici. 
Avem o țară cu potențial uriaș care însă își lasă copiii în urmă - 
unii sunt flămânzi, alții au părinții duși departe iar mulți lasă 
cartea deoparte.   

Avem o țară care își lasă în urmă gustul brânzei făcute de 
ciobanii din creștetul munților. Ea avea gustul libertății, mirosul 
neasemuirii stilului lor de viață și al stânii din creierul munților. 
Simțeai în ea adierea vântului, aroma fânului cosit și auzeai 
lătratul câinelui de la stână. În felia de brânză simțeai 
neatârnarea. Asta o făcea pe ea unică.   

Lăsăm în urmă transhumanța, ca și dorința neîngrădirii. 
Uităm gustul palincii, deși odată fusese considerată medicament. 
Mai mult, ne uităm tradițiile și istoria.   

Prin contrast, ciobanii de acum 100 de ani aveau dorința 
clară, mintea limpede. Deși fuseseră stăpâniți de alții, ei nu 
fuseseră îngenuncheați. La vremea respectivă mulți dintre ei 
aveau câteva clase, doar un învățător, un primar și un preot în 
sat, dar știau să articuleze vrerea ce-o vroiau. Uitați mai jos 
declarația făcută de ciobanii din Poiana Sibiului, cu ocazia Marii 
Uniri:   

"Hotărârea noastră.   
Obştea poporului român din comuna Poiana din îndemn 

propriu şi fără nici o silă sau ademenire din vre-o parte, dă la 
iveală dorința fierbinte, ce însuflețește inima fiecărui Român, şi 
declară, că voința sa nestrămutată este:   

Voim să fim alăturați, împreună cu teritoriile româneşti din 
Ardeal, Bănat, Ungaria și Maramurăş, la Regatul României, 
sub stăpânirea Majestății Sale, Regelui Ferdinand I. 

În această hotărâre a noastră aşternem tot ce au dorit 
strămoşii noştri, tot ce ne încălzeşte pe noi, cei de față, şi tot, ce 
va înălța pururea pe fiii și nepoții noștri.   

Așa să ne ajute Dumnezeu!   
Poiana la 14/27 Noemvrie 1918”   
Doar vreo 100 de vorbe, așternute acum 100 de ani pe hârtie, 

care spun mai mult decât am putea-o noi face. Mă întreb ce mai 
vrem noi acum, la 100 de ani după ce ei au înfăptuit un vis pe 
care l-au nutrit de secole?   

Oare la răscruce de drumuri vom avea înțelepciunea să facem 
distincția dintre ceea ce avem de schimbat și ce avem de păstrat? 
Mă întreb dacă vom avea claritatea înaintașilor, dar și dorința și 
curajul acțiunii. Peste încă 100 de ani, oare cum vom fi noi 
amintiți?   

      

Fotografii la Poiana Sibiului, 1933, de Kurt Hielscher 
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  C R Ă C I U N U R I L E  D E O S E B I T E  D I N  V I A Ț A  M E A    
Wladimir PASKIEVICI  

 

1936 – Prima mea întâlnire cu 
Moș Crăciun 

Suntem în anul 1936. Am șase 
ani și nouă luni, sunt copil unic, 
cuminte și studios, înscris în anul 
întâi din școala primară. Am părinți 
buni, bine înstăriți, nu ne lipsește 
nimic. Sunt însă foarte timid… 

Trimestrul întâi se termină cu 
bine, – am 10 la toate materiile în 
afară de un nouă la muzică (n-am 
ureche muzicală) – și mă pregătesc 
să primesc prima mea vizită a lui 

Moș Crăciun în persoană.  
În după-amiaza zilei de 24 decembrie, m-am dus în vizită, ca 

în fiecare an, la bunicii mei paterni. La întoarcere, găsesc un 
brad imens, superb, bogat decorat, în special cu impresionante 
globuri portocalii din hârtie fină în care se găseau lumânări 
aprinse cum nu mai există azi. Pe parchet, în jurul bradului, 
nenumărate cadouri, frumos învelite.  

Eram nerăbdător să întâlnesc Moșul dar eram cuprins de un 
imens trac ! La orele 20, fix, apăru. Era uriaș, în costumul lui 
roșu, cu o barbă albă impresionantă. Nu aveam nimic să-mi 
reproșez, dar tremuram de teamă când m-a întrebat, cu o voce 
gravă și puternică:  

- Ai fost cuminte anul acesta? 
- Da, Moș Crăciun, …am fost cuminte. 
- Cum merge la școală? 
- Merge bine, Moș Crăciun… 
- Dar atunci, de ce ai un 9 la muzică? 
Cum putea Dumnezeule să știe Moș Crăciun de « pata » 

aceasta? Și de ce să mă umilească chiar așa? Sunt terorizat, nu 
știu ce să răspund, îmi caut o scuză, nu găsesc nimic. Izbucnesc 
în plâns și mă aud bâlbâind: 

- Pentru că…, pentru că… n-am melodie! 

1940’ – Sărbători boierești   

Părinții mei, boieri, petreceau sărbătorile de Crăciun fără 
întrerupere! Pe ziua de 25, avea loc o masă mare cu familia 
apropiată, adică mătușa mea Mira și unchiul meu Titu. A doua 
zi, primeam familia lărgită adică cu verii cu familiile lor. 

Pe ziua de 27, erau invitați prietenii părinților. Masa începea 
la prânz și dura până târziu, seara. A doua zi, în 28, erau invitați 
cei față de care familia avea obligații sociale : alți boieri, 
magistrați, politicieni, comercianți, muzicieni și scriitori. Astfel 
l–am cunoscut pe Mircea Eliade, văr îndepărtat al Tatei. 

Zilele de 29 și 30 decembrie erau de recuperare: plimbări cu 
mașina, patinaj, ieșirea la spectacole etc. 

Ziua de 31 decembrie era consacrată pregătirilor de revelion. 
Îi admiram pe Mama, îmbrăcată în rochie lungă, elegantă, și pe 
Tata în smoking negru șic. Părinții ieșeau la restaurant, dar 
Mama nu părăsea niciodată casa înainte de miezul nopții când 
îmi ura « La Mulți Ani ! » și când gustam și eu, cu ea, un pahar 
de șampanie. 

După Anul Nou, plecam câteva zile la munte unde făceam 
schi, sanie sau plimbări pe jos. Vacanța se termina cu sărbătorile 
de la Bobotează.    

   

Anul 1946 – Crăciunul cu Luminița 
Am 16 ani. Continui să fiu un băiat cuminte, studios și… 

timid. Nici o « cucerire » încă. Prietenul meu Dan mă învață să 
dansez. În toamnă, îmi prezintă o fată întâlnită în timpul 
vacanței de vară, Luminița. Era frumușică, brună, o privire 
captivantă, buze senzuale și o premiantă ca mine.  

La primul « ceai » (party-ul de azi), dansăm împreună și am 
siguranța că « ne înțelegem » foarte bine. De fapt, mi-a plăcut 
din prima secundă… La a treia ocazie, în timpul vacanței de 
Crăciun, ducând-o acasă, nu mai ezit, o iau în brațe și o sărut cu 
foc. După care am petrecut împreună un an minunat, întrerupt 
numai de plecarea mea din țară. 

Ne-am regăsit totuși 70 de ani mai târziu… prin Internet!  

1947 – Un Crăciun de jale  

Pe ziua de 20 decembrie, am plecat din țară, Mama cu mine, 
părinții reușind să obțină pentru noi, cu multă greutate și plătind 
greu, pașapoarte și vize de plecare. Am plecat de la Constanța, cu 
vaporul Transilvania, ce făcea escală la Haifa, Beirut și Napoli, 
unde trebuia să debarcăm. Vaporul era plin, imensa majoritate 
erau evrei. Atmosfera era jalnică. Toți plângeau că au fost nevoiți 
să părăsească totul și se întrebau cum va fi noua lor viață. După 
Beirut, vaporul devenise practic gol și de-a dreptul sinistru. De 
ajunul Crăciunului, am avut parte de un pom tradițional, dar 
sărăcăcios, de câteva colinde și de ceva cadouri pentru puținii 
copii rămași la bord. Dar lipsea atmosfera de sărbătoare și veștile 
din țară erau grave. 

A doua zi ni s-a oferit la prânz sarmale cu mămăligă. Ideea 
era excelentă dar sarmalele aveau un gust infect : carnea nu era 
de porc ci de cămilă. O oroare ! 

1947 – Crăciun la Buenos Aires 

În Italia, am locuit câtva timp la Milano unde ne-a regăsit 
tatăl meu vitreg Dadu, fugit din țară. Acolo, ne-am declarat 
refugiați politici și am cerul viza de emigrare pentru Argentina. 
Am plecat din Genova în toamnă, dar la Buenos Aires era 
primăvară. În decembrie, era vară. Am petrecut astfel primul 
nostru Crăciun « verde », la 30o C, cu o umezeală de 50% ! Bieții 
Moși Crăciuni de circumstanță transpirau ca într-o saună... Am 
petrecut Crăciunul cu rude și prieteni; printre aceștia, se găsea 
Vintilă Horia, viitorul autor al celebrului roman « Dieu est né en 
exil ». 

Atmosfera era călduroasă, din toate punctele de vedere, 
ciudată, din cauza lipsei de zăpadă, și preocupantă, neștiind ce 
ne rezervă viitorul.  

1954 – Un Crăciun ratat 

În toamna anului 1964 mă găseam în Franța, locuind într-un 
cămin studențesc la Strasbourg, cu o bursă de studii de doctorat, 
finanțată de un organism american. Lucram intens dar aveam 
perspective agreabile pentru Crăciun: o săptămână de vacanță cu 
Hilde, o actriță germană frumușică foc pe care o cunoscusem în 
timpul verii la Paris. Acolo am petrecut multe momente 
agreabile împreună, plimbându-ne în parcuri și vizitând 
muzeele. În luna octombrie, îmi făcuse o vizită la Strasbourg si 
eu urma să mă duc o săptămână de Crăciun la ea, la München. 

Vine decembrie, trec examenele la universitate și aștept cu 
încredere viza germană. Aceasta însă nu mi-a fost acordată la 
timp. Am fost dezolați amândoi, dar Hilde s-a consolat mai 
repede decât mine, cu un coleg actor…   
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1957 – Un Crăciun reușit  

Trei ani mai târziu, tot la Strasbourg dar într-un decor cu 
totul schimbat. Pe ziua de 17 decembrie, susțin cu succes teza de 
doctorat și 11 zile mai târziu mă căsătoresc cu Suzanne, 
cunoscută cu doi ani înainte, o jună alsaciană brună, cu ochi 
sclipitori, plină de vitalitate, de o veselie contagioasă și vrednică 
la lucru.  

Obținerea tezei era pentru mine, atât scopul final în domeniul 
studiilor universitare cât și un pașaport universal pentru o 
carieră universitară, râvnită din adolescență. Domeniul ales, 
fizica nucleară, mă punea în contact cu cele mai strălucite minți 
din fizica modernă. 

Căsătoria era o regularizare a situației de conviețuire dar și 
un pact de împărtășire, pe viață, a celor bune și mai puțin bune.  

Susținerea tezei a avut loc în aula principală a Facultății de 
fizică, cu toți membrii facultății și câțiva doctoranzi. Cu emoții 
însă deoarece, cu o zi înainte, mă găseam la 400 km de 
Strasbourg, la St-Julien-en Genevois, o mică localitate situată la 
10 km la sud de Geneva, unde găsisem un post de profesor de 
fizică. În după amiaza zilei de 16 decembrie, primesc o 
telegramă: « Susținerea are loc mâine la ora 10. Veniți de 
urgență! ». Mă precipit la gară, iau ultimul tren, îl schimb la Bâle 
unde prepar planul expunerii și ajung la Strasbourg, la 2 
noaptea. Dorm patru ceasuri dar la ora 9:55 sunt în fața juriului, 
cu ecuațiile scrise pe tablă. Dar nu găsesc planul, ceea ce m-a 
obligat să improvizez… Prezentarea a fost însă « vie », așa cum 
mi s-a spus apoi. 

Căsătoria, civilă, a fost mult mai calmă. În afară de cei doi 
martori obligatorii, numai câțiva membri ai familiei Suzanei. O 
masă, în apartamentul dnei Maechling. Seara, am plecau cu 
scooterul la St-Julien-en-Genevois. Luna de miere de nuntă am  
petrecut-o mai târziu, la Roma, de Paști.  

 
1967/68 Susținerea tezei 

 
În voiaj de nuntă la Roma 

1977 – Crăciunul în care Dadu are un AVC 

Sunt în vacanța de Crăciun, în biroul meu de la Politehnică 
unde corectez în liniște, lucrările de examen ale studenților mei. 
Dadu îmi face surpriza unei vizite. Cum corectasem deja 
majoritatea răspunsurilor parțiale (la 20 de întrebări), îl rog pe 
Dadu să facă adunările. 

Spre 11 seara, Mama mă cheamă la telefon, disperată : « Vino 
repede, Dadu a căzut de pe scaun, e completamente inert! ». 
Când ajung la ei, își revenise dar părea năucit, cu privirea 
complet pierdută.  

L-am susținut de brațe, l-am coborât la mașină și l-am 
transportat la spital. Acolo părea mai bine și voia să revină acasă. 
Am stat totuși până ce a venit un intern. Acesta l-a examinat și a 
declarat că Dadu a fost victima unui « ușor » AVC, că nu e nimic 
grav, că se poate întoarce acasă, dar că, a doua zi, trebuie să îl 
contacteze pe medicul său curant.  

Am plecat liniștiți și ne-am culcat. A doua zi, Dadu era 
complet paralizat : în cursul nopții a avut un alt atac. Din acesta, 
n-a putut să-și revină, rămânând pe jumătate paralizat. Al treilea 
atac, doi ani mai târziu, i-a fost fatal… 

1973 – Crăciunul în Florida 

Fetele sunt acum destul de mari – Mira are 14 ani, gemenele, 
13 – pentru a suporta un voiaj lung de trei zile în Florida în 
timpul iernii. Profităm astfel de vacanța de Crăciun pentru a 
vizita acest imens stat. Itinerariul a fost Montreal – Washington 
– Myrtle Beach – Orlando – Palm Beach – Key West – Myers – 
St-Petersburg și înapoi. Crăciunul l-am petrecut la Palm Beach și 
Anul Nou la St-Petersburg unde am stat 5 zile. Pe drum, am 
vizitat Disney Land, plaja de la Daytona, Miami, regiunea 
Everglades, insulele Sunnibel și Captiva, muzeul circului 
Ringling Brothers, muzeul lui Edison etc.  

O excursie minunată de care ne amintim cu plăcere, cu toții, 
45 de ani mai târziu! 

2013 – Crăciun croazieră-aniversare 

În decembrie 2018 se împlineau 55 de ani de la căsătoria 
noastră. Pentru a sărbători acest eveniment și pentru a lăsa o 
amintire deosebită întregii familii, am invitat fetele, ginerii 
disponibili și toți nepoții – 14 persoane cu totul – la o croazieră 
în Mările din Sud, vizitând insule paradisiace. Navigam noaptea 
și exploram ziua. Programul era liber. Fiecare putea să aleagă ce-
l tenta mai mult, să se ducă la plajă, să viziteze insula, să facă 
cumpărături sau să stea pe vapor, dar ne regăseam cu toții, seara, 
la cină, unde ne povesteam cele făcute sau văzute. A fost fabulos ! 

 
2013- Croaziera aniversare 

2018 – Crăciunul la 60 de ani de căsătorie 

  Nunta de diamant am petrecut-o la Ritz-Carlton, în tête-à tête, 
ciocnind un pahar de șampanie, fericiți de tot ce am realizat 
împreună, de cele trei fete, de cei șase nepoți și… de faptul că mai 
suntem încă în viață. 

 
2018 Nunta de diamant 

 
  



 noiembrie - decembrie 2018 CANDELA  DE  MONTREAL   pagina 23 
 

 

  V I N  S Ă R B Ă T O R I L E  -  P O E Z I I    
Lia RUSE  

 

ȚARĂ 

 

Cuvinte respirând înduioșate gânduri… 

………………………………………… 

Steagurile de veghe fâlfâind, sus, în vânt, 

Parada militară ce se-nșiră-n rânduri, 

Sunt semne că se-nalță „țara” pe-acest pământ. 

Prin labirintul dulce al graiului străbun 

Bat inimile noastre înmiresmând serbarea, 

Argintul zilei, de iarnă, sclipește acum 

Reverberând istoria și neuitarea. 

Memoria istoriei impune respect! 

Rezemată pe trecutul răvășit mereu 

De neliniști provocate de vecini direct, 

Ți-ai păstrat portul și graiul deși, ți-a fost greu… 

Pe-un ecran magnific, ca-ntr-o flacără moale, 

Privim în urma noastră, la străbuni, cu fală! 

O,… câtă fericire prin sferele tale 

E-n această sărbătoare națională… 

Cu lacrimi, de dor, ne gândim -la tine- țară 

Și-ți cântăm imnul ce-a prins adevăr absolut! 

Că ai avut de-nfruntat o viața amară 

Vrem să revină acasă ținutul pierdut. 

Îngenunchem!.. Pământu,-n care dorm strămoșii, 

Soarbe mereu durerea și tristețea noastră! 

Să jucăm o sârbă : copii, tineri cu moșii 

Mulțumind, mult, Domnului, în noaptea albastră. 

Întâi Decembrie cântă „Unirea Albă” 

Și ca-ntr-un miracol îmbracă, tandru, ia… 

………………………………………… 

Curg, peste suflete, artificii în salbă 

Și printre fulgi strigăm : Trăiască România!  

 

AUTUMNALĂ- 

 

Și,.. privesc, așteptând, prin grădini, venirea ta 

Printre clipe subțiri, urmărindu-te fin… 

Peste dealuri, mai sus, lâng-o umbră de pin 

Te privesc și te iubesc, toamna mea! 

Amintind un trecut, te respir, tot umblând 

Când îmi pui pe obraz soare cald, aurit, 

Când un foșnet  suav de culori s-a ivit, 

Și-amintiri îmi brodezi lângă ceasu-mi cântând… 

Mă-nfior, ascultând printre frunze arând 

Nostalgia de foc,  neputând să m-abțin, 

Prin natură , de-acum, desenându-te lin, 

Pe câmpii și prin munți, mâna timpului blând. 

Ce vise mi-ai adus peste viața-mi de rând? 

Ce surprize mi-ai pus în pocalul cu ani? 

Să le-adun răscolind printre foi de castani, 

Apoi, în amintiri să m-ascund când și când. 

Și lumesc și suav ai venit toamna mea, 

Cu rugina în vii, cu pictura la geam, 

Cu iubirea în dor ca o floare pe ram… 

Cum, mi-ai prins inima în duioșia ta!... 

 

PRIN ESENȚA TOAMNEI 

 

În aer,.. meduze… Toamna sângerează 

Călcând peste ele… 

Se știe când vine căci iarba privește 

Cu ochii de stele. 

Se umflă spațiul în proptelele vântului, 

Pâlpâie frunza în ritmul cântului 

De îngeri care piaptănă lumina blând, 

Când timpul este-arat de fiecare gând. 

Ceasu-și târăște trena amintirii 

Clipă de clipă. Picurând misterul 

Poartă un zâmbet trist, în colțul gurii, 

Soarele învârtind spre sine cerul. 

Curg atâtea ploi, la vadul toamnei, în pământ! 

Îmi prind clipita în ochiul norului deschis. 

Pe jocul umbrelor cuvântu-i amețit de vânt 

Cumpănind tăcerea-n sufletul de vise nins… 

Și,.. anotimpul veșted, cu zile mici, rotunde, 

Subțiindu-și nopțile pân-la transparență, 

În întâmplări uitate vrea lumea s-o scufunde 

Lunecând treptat,  pe timp, spre o altă esență. 

Toamna descătușată se face fețe, fețe 

Și,.. o durere turbure vine spre mine! 

Se clatină lumea, prelung, ca o tristețe…  

Mi-e dor de alte timpuri!.. Mi-e așa dor de tine!?... 

 

 

NAȘTEREA PRUNCULUI SFÂNT 

 

Un poem ilustrând pe -Maria- mergând, 

Pe-un asin,.. demult, lângă Iosif tăcut! 

Era frig,.. ei străini într-un staul intrând 

Într-o noapte demult Iisus S-a născut… 

Au fost oi și-au suflat căldură să-I facă, 

Pe păstori un narcotic fior i-a uimit! 

Boii s-au retras spre ieslea cea săracă 

Sub destinul divin ce Lui I-a fost menit. 

Într-o noapte demult au cântat argintiu, 

Fericiți, îngerii cu flori de măr foșnind, 

Se știe că, trei magi au văzut, mai târziu, 

Pe ceru-ntunecat un astru strălucind. 

În duiosul alint au adus câte-un dar, 

Sub ușoare șoptiri, toți trei Îl adorau 

- Un legământ sacru și ceasul plin de har- 

Trei păstori-n genunchi, lângă prunc, se rugau. 

Laudă, aduceau, nașterii și trupului sfânt… 

- În staulul călduț zâmbea blând Dumnezeu-! 
Un semn duios, de iubire, fără cuvânt 

Rămâne tainic pe firul gândului meu…  
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NOAPTE DE REVELION 

Seara revelionului,.. frig,.. iarnă grea, 

Noi și viața ca-n basm,.. vreme vineție… 

Sub picior, neaua se văita argintie 

Și un șir de pârtii umbre lungi întindea. 

Suflul fierbinte se-nălța din ninsori ! 

Inima era un -tic-tac de ceas- în mers, 

Speriat, sângele din obraz, a fost șters. 

Și,.. așa.. s-au iscat ochii vorbitori… 

 Toate cuvintele  s-au risipit stingher, 

Creștea o poveste pe tăcerea din noi, 

Erau clipe de vis și fulgii cădeau ploi 

Aprinzând plăpânda luminare din ger… 

………………………………………… 

Ne-am trezit într-un vals alergat în oglinzi, 

Sub cupola sângelui zburam prin salon

Într-o cameră crem cu lambriuri maron 

Și picturi așezate estetic sub grinzi. 

A urmat un tango legănat în șoapte… 

Cum  rochița mea de catifea albastră 

Si-a primit lirismul venit din fereastră, 

În  rotirea de culori, alese,-n noapte! 

………………………………………… 

Nu ! N-am simțit când zorii s-au ivit, 

S-a îmbrăcat aerul  în sărbătoare! 

Ca-n miez de noapte s-au ciocnit iar pahare 

Pentru Noul-An cu speranțe-npodobit… 

Totul se-amesteca în alba orgie 

Pe zorii cu privirile-nzăpezite, 

Chiar dacă clipele erau repezite 

Iarna s-așternut -magic- în poezie… 
 

 

   

  Î N  C Ă U T A R E A  C A F E L E I  P I E R D U T E     
Veronica PAVEL LERNER  

 

Nu sunt mulți cei cărora să nu le 
facă plăcere o cafeluță, mai tare sau 
mai slabă, îndulcită sau nu, cu frișcă 
sau cu lapte,  turcească sau 
esspresso, cappuccino sau latte, cu 
cofeină sau fără. Englezii preferă 
ceaiul, în o mie de variante și el, dar 
eu fac parte din categoria cafegiilor.  

Tata prăjea cafeaua într-o tigaie 
specială, apoi o măcina cu o râșniță 
de mână, devenită acum  obiect de 
colecție. Râșnită proaspăt, cafeaua 
turcească are o savoare specială. 
Desigur, vechea râșniță e acum 

electrică, dar, dacă se prepară ca pe vremuri, aroma cafeluței e 
neschimbată. Dar cine are azi timp de cafea turcească sau, cum 
pretind grecii, grecească? Refuzând să mă convertesc la diluata 
cafea americană, folosesc o cafetieră cu piston (franțuzească) și, 
daca pun dublul cantității de cafea recomandate, iese ceva bun.   

Continentul nord american însă nu te lasă să faci ce vrei! 
Exact cum a trebuit să accept felicitările cu urări deja scrise, 
prefer, când sunt grăbita, să-mi fac repede un ness. Dar 
adevărata cafea se fierbe agale într-un ibric. Durează și 
preparatul și savurarea ei. Și cine are timp de poposit la o cafea 
în felul asta? Nu, azi lumea e grăbită. De ce? Ca să posteze pe 
Facebook și să parcurgă ce au mai postat prietenii, pentru 
echitate între like-urile date și primite! Oricum, în America de 
nord se beau, în cești mari, cafele americane, mult mai diluate 
ca cele turcești. Expresso și Capuccino, aduse de italieni, au 
ajuns pe piața americană, există de vânzare mașini - mari și 
mici- de preparat asemenea cafele.    

Recent au apărut niște mașini "nesspresso". Cafeaua e în 
cutioare de o porție, cu arome la alegere. Cutiuța e deschisă de 
un mecanism al mașinii, iar cafeaua și apa fierbinte cad 
împreună direct în ceașcă. Totul e gata în câteva secunde.  Există 
și un agitator electric care face laptele spumă, pentru cappucino.  

M-a tentat o asemenea mașină, destul de scumpă, dar nu mi-
am luat-o din cauza spațiului pe care-l ocupa. Gata să sacrific 
totuși o parte din contoarul bucătăriei, am început "cercetarea" 
la magazinele specializate. Practic, ce-mi place mie e spuma de 
lapte adăugată peste orice cafea. Numai că  spumătorul electric 
separat costă mult, mai avantajos e să iei mașina cu totul! Dar, 
fericire, am descoperit că există și spumătoare de mână, cu 

baterii, mititele, mult mai ieftine decât cele electrice. Exact ce-mi 
trebuie, mi-am spus!  

L-am cumpărat, am venit acasă pe autostradă (în Canada 
nimic nu e fără mers zeci de km cu mașina!). Cu greu am găsit 
locul unde se deschide capacul, în fundul micuțului bătător, am 
pus două baterii și am apăsat pe butonul de acționare. Nimic. 
Butonul, deși apăsat cu toată forța de mine, era inert. Nici 
schimbarea bateriilor nu l-a impresionat. Instrucțiuni scrise nu 
erau, așa că m-am întors la magazin (iarăși zeci de km pe 
autostradă). Vânzătoarea, amabilă, s-a uitat, a atins butonul și a 
mers. "Cum ați făcut?" zic. "Am împins butonul pe orizontală, nu 
în adâncime", zice ea. "Da' cum ați știut"? întreb intrigată. "N-am 
știut, s-a întâmplat", mi-a spus.  

Mi-am luat jucărica și am plecat. Deja se întunecase, era ora 
de vârf drumul a durat dublu. În schimb, când am pus într-un 
păhărel niște lapte încălzit și l-am bătut, a ieșit exact spuma pe 
care o doream. Se făcuse seară, nu mai era cazul să beau un 
cappuccino, dar aveam bătătorul în funcție!   

Fericirea a durat două zile, apoi spuma făcută de bătător n-a 
mai fost consistentă. Am cumpărat, fără succes, un lapte mai 
gras, apoi am încercat cu alte baterii. Nimica. Spuma era aproape 
inexistentă. "N-a costat mult bătătorul, n-a fost să fie și gata", am 
încercat să mă consolez. După o săptămâna însă, când l-am 
încercat din nou, iar a ieșit o spumă bună! Laptele nu era gras, 
bateriile erau aceleași, oare ce s-a schimbat? Poate că există 
calități blânde de lapte, care se lasă bătute și altele, rebele, care 
nu se lasă bătute!? 

Îmi place la nebunie micuțul bătător, îmi oferă zilnic un 
element surpriză care condimentează cafeluța mea cea de toate 
zilele! 

 

 
Desene de Adelaida Mateescu 
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  O M A G I U  C E N T E N A R U L U I  R O M Â N I E I  M A R I    

Melania RUSU CARAGIOIU 

Prin prezentarea cărții „PATRIE, CREDINȚĂ, REGĂSIRE”, de Ionel Marin,  

într-un cadru festiv la Cenaclul „Mihai Eminescu”-Montreal 
 

Mult Stimate Maestre, 
Scriitor, Ionel Marin,  

În sufletul nostru, noi poeții 
din Canada, pe care ați avut 
bunăvoința de a ne publica într-
un medalion și mereu, în Revista 
Domniei voatre „Bogdania”, 
avem o mare încredere în 
discernământul Dumneavoastră 
și simțim căldura de care avem 
nevoie fiecare dintre noi spre a 
ne afirma în dorința noastră de a 
dezvălui ceea ce simțim.  

Primind eu această carte 
„Patrie, Credință, Regăsire” pe 
internet, după ce mi-am 
îmbogățit sufletul citind din 

cele scrise acolo, voi difuza acest mesaj valoros. M-a impresionat 
și numărul mare de citate=argumente și arta literară a autorului 
de a exprima aceste convingeri, pentru că și eu am lucrat în 
cercetare literară la Biblioteca Județeană Timiș din Timișoara în 
perioada 1974-1988, știu ce dificilă este găsirea fiecărui element 
care să susțină ideea pe care voim să o evidențiem.  

Dau aci din Cartea Dumneavoastră citate, greu de găsit, care 
se potrivesc momentului actual al trăirii noastre de azi.  

Aceste citate sunt adevărate definiții filtrate întâi prin suflet 
apoi devenite o definiție. Filozoful Vasile Conta, spune: „A fi 
patriot înseamnă a fi cinstit, a avea conștiința curată, o 
inteligență vie, a avea un arbitraj filozofic cu compatrioții tăi, în 
fine, un criteriu din care să reiasă principiul că viața ta aparține 
tuturor și că tu nu ești decât un luptător într-un război care tinde 
spre fericirea și gloria țării tale” . 

Și un alt citat al scriitorului poet și om politic, Barbu 
Ștefănescu Delavrancea, un citat foarte valabil pentru zilele 
noastre: „Patria este înlăuntrul nostru și o ducem cu noi peste 
mări și țări”- Am găsit în această carte Iubirea= Patria, Credința 
și Speranța= capitolul ,,Regăsire”, deci cele trei principii creștine 
din credința noastră strămoșească, ce au călăuzit și apărat mereu 
poporul nostru în existența sa zbuciumată. 

În pasaje de mare accent patriotic sunt enumerate și 
prezentate documentat obiectivele care susțin ființa neamului 
nostru: PATRIE, CREDINȚĂ, REGĂSIRE. 

Dau mai jos principalele deziderate, care de fapt constituie 
baza acestor sfinte principii, ele fiind definite prin chiar titlul 
capitolului respectiv, grăind elocvent ca deschidere a textului la 
care se referă: 

„Și noi locului ne ținem, Cum am fost așa rămânem…”( 
capitolul 1). ,,Dreptul la viață, libertate, fericire”, (c.3). 
„Problema patriotismului în epoca actuală”,( c.5). „100 de ani de 
la Unirea Basarabiei cu România” , (c.11). „Anul 2018, an 
omagial al unității de credință și neam și An Comemorativ al 
făuritorilor MARII UNIRI din 1918, în Patriarhia Română”, 
(c.13). „Tratatul de la Viena și atrocitățile comise de autoritățile 
hortiste”, (c.14). „Despre Patrie, Credință și Cultură”, (c.18). 
„Limba română-comoara de aur a sufletului românesc, speranța 
noastră spre unificarea românilor în hotarele străbune”, (c.20), 
„Școala-Templu al cunoașterii și educației”, (c. 24). „Regina 

Maria- exemplu strălucit de patriotism și dăruire pentru neamul 
românesc”, (c.20). 

Dacă ne gândim la importanța acestor trepte din viața și lupta 
poporului nostru le putem considera ca o cartă după care - geniul 
poporului român ajutat de credința sa în „Patrie, Credință și 
Regăsire”- s-a condus în mileniile sale de existență. 

În cartea autorului sunt prezentați marii patrioți, marile 
personalități care au marcat treptele de ascensiune ale neamului 
nostru, apărând integritatea teritoriului României, totul fiind 
punctat într-un mod enciclopedic, într-un medalion, rolul ilustru 
al fiecăruia dintre aceștia. ACEȘTIA, scris pe firmament cu 
majuscule, sunt nenumărați, dar principiile tuturor sunt grăite- 
făcând o sinteză, prin ceea ce ne-au lăsat Mihai Viteazul, 
Constantin Brâncoveanu, Mircea Eliade, Mihai Eminescu, 
Regina Maria, Nicolae Iorga, Valeriu N. Cotea, oenolog, 
Gheorghe Buzatu, istoric, Gheorghe Pastia, militar deținător al 
celor mai înalte decorații de merit primite la Oituz și totodată 
edil donator, care avea deviza „Nimic pentru mine, totul pentru 
neam și cultură”. Lista continuă cu Aurel Vlaicu, Panaite Mazilu, 
Victor Frunză, poet și istoric literar, enciclopedist, George 
Enescu, Adrian Păunescu, Grigore Vieru, Constantin Brâncuși, 
Bogdan Petriceicu Hașdeu, Ion Șt. Bazgan, inventator- aplicarea 
sonicității în foraj. 

 
Această înșiruire a acestor mari personalități care au punctat 

cerul României cu prezența lor activă, de a da tot ce aveau mai de 
preț, științei, culturii și existenței noastre ca țară, neam și limbă, 
constituie o adevărată lecție civică de înscris în fiecare suflet de 
român, o lecție educativă și pentru cei tineri, Un mesaj copleșitor 
în graiul său documentat și fierbinte de a-l convinge pe cititor de 
a avea întotdeauna, în fața sa datoria către neam, limbă și glia 
străbună, așa cum au făcut și fac acești înaintași ai neamului în 
trecut și în prezentul care îi evocă mereu în actualitate. 

Credința, unitatea de credință a neamului nostru joacă un 
mare rol, datând de la începutul anilor 76 d.H., când Sfântul 
Apostol Andrei a poposit pe aceste meleaguri în Dobrogea, 
creștinând pe primii locuitori ai acestui plai. Biserica a fost 
liantul care a ținut strâns laolaltă poporul român și trebuie să 
recunoaștem: patriotismul neamului a fost alimentat și de acea 
dragoste insuflată de a fi alături de fratele tău la bine și la rău. 
Biserica a fost mereu alături de popor. Ei i se datorește unitatea 
acestui neam, speranța și râvna spre mai bine, pășind în pace și 
credință, Cinului religios i se datorește și apariția primei cărți 
tipărite la noi, în 1544, Catechismul luteran de la Sibiu, tipărit cu 
litere latine,(exemplar pierdut), urmat în timp de Evangheliarul 
slavo-român, al lui Filip Moldoveanul, Sibiu, 1551-1553, apoi 
Tetraevanghelul de la Brașov, al Diaconului Coresi 1560-1561, 
tipărit cu litere chirilice, tradus în limba română la Scheii 
Brașovului, de către Coresi, ajutat fiind de un grup de preoți 
români, dând la iveală prima carte tipărită în limba română la 
noi. Să nu uităm nici de unele școli bisericești, existente pentru 
mireni și laici. 

Cartea scriitorului Ionel Marin : „Patrie, Credință, Regăsire”, 
am spune purtătoare de eseuri sacre, subliniind informații din 
toate zonele științei și culturii române, este un îndemn – 
manifest adresat nouă spre a ne îndemna și alimenta conștiința 
în regăsirea încrederii, patriotismului, credinței și împărtășirii 
acestor deziderate importante umane, caracteristice unui popor 

Melania Rusu Caragioiu  

medalia mrc 
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în menținerea unității și a culturii sale, atât de strălucită. Citind 
această carte și împărtășind-o colegilor mei din Montreal, - 
Cenaclul „Mihai Eminescu” și cititorilor, simt acel îndemn de a fi 
mereu alături de frații mei români în strădania menținerii 
unității neamului, a prosperării sale, neuitând nici o clipă faptul 
că suntem fiii acestei glii, a istoriei sale milenare, nemuritoare. 
Nu ne rămâne decât să le cinstim și să le împărtășim cu 

generozitate, spre știință și altor popoare, spre a nu fi uitate, 
contribuțiile noastre - și ca interes și ca util mondial - și dându-le 
tuturor și ca un bun exemplu al realizărilor pe care poporul 
nostru pașnic le-a creat în pace, pentru noi și pentru binele 
tuturor.  

 

 

  A P O T E O Z A  U N I R I I !   

 S L A V Ă  Ș I  G L O R I E  E T E R N Ă  E R O I L O R  N E A M U L U I !    
 Angela FAINA  

Gloria și sacrificiul Armatei 
Române sunt unanim 
recunoscute și apreciate, fiind 
oglindite cu măiestrie în 
creațiile poetice și subliniate de 
marile personalități ale 
timpului. 

” Este vorba despre un popor care 
prin strămoșii săi, își are rădăcini de 
patru ori milenare ; aceasta este 
mândria și aceasta este puterea 
noastră !” -Nicolae Iorga 

”Apărarea pământului dacic de 
către poporul său a fost un imn de 

iubire cum rar au mai înălțat popoarele, moșiei  lor amenințate ”  
-Vasile Pârvan 

Un nesecat izvor de inspirație al creatorilor noștri, poeți 
culți, poeți populari, rapsozi, prozatori sau  compozitori, l-a 
constituit mereu, de-a lungul istoriei noastre, glia străbună, 
strămoșii, originile, frumusețea naturii în mijlocul căreia trăiau, 
patria, luptele aprige pentru libertate și unire a românilor, eroii, 
voievozii și martirii noștri. Alături de acești creatori, la loc de 
cinste, se află geniul poporului nostru, poetul anonim, autor al 
unei vaste creații populare. Se observă o strânsă legătură între 
evenimentele istorice și ecourile pe care acestea le insuflă în 
inima românului. Ele se împletesc strâns și inspiră poetul, 
lăsând posterității adevărate bijuterii literare, pagini de trăire 
emoțională și simțire autentică. Fiorul ardent al dragostei de 
patrie și de libertate sau vitejia în lupta pentru apărarea gliei, 
familiei și a idealului sfânt de libertate a fost prezent într-o 
multitudine de lucrări literare culte sau populare, toate 
împreună, formând  un tezaur valoros al culturii și identității 
noastre. 

Vom prezenta  câteva din aceste ”perle” literare, pe care le 
vom considera  flori în buchetul recunoștinței față de eroii noștri 
și de asemenea vom preciza și opiniile unor mari personalități 
ale timpului, în strânsă relație cu evenimentele descrise, 
evenimente care sunt înscrise cu litere de aur în cartea istoriei 
noastre. 

Prinos de ”citate-flori”  în buchetul recunoștinței 
pentru Eroii noștri ! 

Viața poporului român, din zorii istoriei sale milenare și 
până în prezent, a fost o luptă continuă cu încercările destinului 
, având de înfruntat din toate părțile furtuni și invazii, pe cât de 
înfricoșătoare pe atât de nimicitoare,  la care el a trebuit să facă 
față, pentru a-și apăra glia, familia și viitorul .Una din 
încercările de o deosebită cruzime a fost și războiul de întregire 
a neamului, primul război mondial.  ”O țara mea, cea mai 
frumoasă-n lume !/Cu ceru ‘nalt și pururea  albastru /Cu păsări 
cântătoare, cu sute de biserici glorioase / Cu câmpuri de mătase 
și cu păduri străvechi, misterioase,/ Cu brațe oțelite-n luptă, / 
O, țara mea cea mai frumoasă-n lume ! /A trebuit din nou să 
urci Calvarul !”-”Țării mele ” de Alexandru Stamatiad 

În primii doi ani ai desfășurării 
războiului, în1914-1916, România a 
rămas neutră, calculând bine, cu 
înțelepciune, atât momentul intrării ei în 
conflict cât și scopurile urmărite de ea. 
Nicolae Iorga precizează în ședința de la 
Camera Deputaților din 14 decembrie 
1916 că scopul Regelui Ferdinand și al 
României, la intrarea ei în război, a fost 
nu pentru cuceriri, ci pentru o cauză 
nobilă, întregirea neamului: ”Regele a arătat tuturora că noi nu 
am intrat în acest război cu pretențiunea de a dovedi sub 
raportul militar mai multă forță decât alții. Am intrat în război 
cu hotărârea de a da tot ce avem în acest moment pentru a 
căpăta dreptul nostru întreg”. După declarația de război dată 
Austro–Ungariei, din 4/17 august 1916, armata noastră intră în 
luptă plină de entuziasm și elan, datorită forței idealului ce-o 
mâna în luptă: reîntregirea României, pentru ca toți frații 
români să trăiască în aceeași patrie, sub același steag și sub 
același domn. După intrarea în luptă, Armata României obține 
victorii rapide și consistente, înaintând prin 12 puncte de trecere 
a munților, până în inima Transilvaniei. La sosirea ei în Ardeal, 
sunt scene de mare entuziasm și intense emoții, transilvănenii, 
cu lacrimi de bucurie îi întâmpină pe frații eliberatori din 
Regatul României. Cântecele patriotice îi animă ! Cu glas înalt, 
ei mărșăluiesc cântând ! Soldații intonau cântece de vitejie, care 
se potriveau de minune cu idealul ce-i mâna în luptă: făurirea 
României Mari. 

Treceți batalioane române Carpații 
La arme cu frunze și flori, 
V-așteaptă izbânda, v-așteaptă și frații 
Cu inima la trecători. 
Ardealul, Ardealul, Ardealul ne cheamă 
Nădejdea e numai la noi! 
Sărută-ți copile părinții și frații 
Și-apoi să mergem la război ! 
'Nainte, 'nainte spre Marea Unire, 
Hotarul nedrept să-l zdrobim. 
Să trecem Carpații, ne trebuie Ardealul 
De-o fi să ne-ngropăm de vii ! 
Cu toții eram regimente române 
Moldova, Muntenia, Ardeal, 
Fireasca unire cu patria mumă 
Ne-a fost cel mai drept ideal. 
Aceasta-i povestea Ardealului nostru 
Și-a neamului nostru viteaz, 
Istoria-ntreagă cu lupte și jertfe 
Trăiește-n unirea de azi! 

Această poezie este izvorâtă  din inimă de poet, este inspirată 
de măreția momentului și este cântată cu elan și bucurie de 
către soldații și ofițerii români plecați pe front. Încălziți 
sufletește de acest mesaj, ei mergeau la luptă cu curaj pentru a 
înfrunta chiar și moartea. Frații ardeleni  i-au primit cu mare 
entuziasm pe românii eliberatori, cu buchete și covoare  de flori. 
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Momente unice de fraternitate , exprimate prin  lacrimi de 
bucurie si nădejde. Soldații poeți, animați de ideile pentru care 
luptau, au scris versuri pornite din adâncul sufletului lor , 
dedicate unui  scump ideal: făurirea României Mari. Ei au mai 
descris și fapte vitejești, entuziasmul lor, deși  luptau sub ploaia 
gloanțelor, voința lor fermă de a continua lupta, cu toate că  
mulți camarazi căzuseră secerați de dușman. Scrise pe 
câmpurile de bătălie de către poeții populari soldați, versurile 
lor, îmbărbătau oștirea. Multe din aceste poezii au fost găsite în 
buzunarele ostașilor căzuți la datorie. Ei luptă ca leii pentru că 
au un ideal ”sfânt”: întregirea țării. Secvențe de luptă din cartea 
războiului pentru întregirea neamului nostru sunt scrise de 
către eroii supraviețuitori ale acelor zile cumplite, de mare 
sacrificiu. Versurile  ostașilor și ofițerilor care au văzut moartea 
cu ochii, au fost scrise cu emoție sufletească sau multă durere la 
pierderea camarazilor lor , dar și cu mari satisfacții, când sorții 
izbânzii le aprindeau inima de bucurie și mândrie.  ”Noi suntem 
prin munți, departe / Și prin păduri neumblate, / Pușca sună, 
tunul bate / Cu ghiulele și granate,/ De cu zori și până-n noapte, 
/ Hoața de mitralieră,/ Bate-ntr-una, fără jale, / Bate, sună și 
ucide,/ Și pe noi de vii ne prinde !/ Și puțini câți rămânem, / 
Ținem piept și nu ne dăm ! / Ne luptăm ca niște lei,/ Ziua, 
noaptea prin tranșei” 

În aceste poezii populare, ale țăranului-ostaș, sunt descrise 
magistral situații extreme de luptă, alteori , marile dificultăți ale 
bătăliilor, sau situația concretă de pe  câmpul de luptă. Aceste 
impedimente fiind trecute cu entuziasm și hotărâre, soldatul 
raportează cu mândrie că ordinul primit a fost îndeplinit iar 
dușmanul a fost ”sfărâmat”. Sacrificiul nu mai era discutat; 
conta doar izbânda, deși peste tot se confruntau cu moartea ce 
secera  vieți  la tot pasul.    ”De la noi de pe la oaste / Sub 
pământuri și pe coaste,/ Tot ca șerpii ne târâm / Ne batem, ne 
omorâm,/ Dar ca să luăm Ardealul / Ne stă în cale dușmanul. / 
Ieri a fost bătaie mare, / Foc de moarte până-n zare, / Și spre 
granița din zări, / Am ponit de patru ori./ Se cutremura  
pământul./ Piatra Runc am fost luat / Și dușmanul sfărâmat ! ” 

Au fost însă și clipe de tristețe, de jale, de frică și disperare în 
fața morții sau gândul la durerea  pe care o vor simții părinții, 
soțiile sau copiii lăsați acasă. Într-o astfel de poezie, soldatul 
care își prevestește moartea, îndurerat, își prefigurează sfârșitul. 
Dar el știe că sacrificiul său va fi urmat de contopirea cu natura 
și pământul țării. Acest gând, al fuziunii cu glia țării, îi face  
moartea acceptabilă, chiar  frumoasă, poetică. Parcă o undă de 
lumină și speranță, cade peste ideea morții sale, care nu i se mai 
pare atât de tragică pentru că din pământul udat cu sângele său, 
vor răsări flori frumoase: viorele și bujori.      ”Foaie verde, foaie 
lată,/ Vino maică și mă cată, / În Munții Carpați pe sub piatră,/ 
Că mă vei găsi în groapă, / Fără scândură de brad,/ C-am fost 
viteaz la atac. / Dumnezeu s-o milui, / Și din mine-a răsări, / 
Viorele și bujori! / C-am fost al țării fecior.” 

Iată alte versuri, ale unui alt soldat necunoscut: Nu plânge, 
maică Românie ! 

    "Nu plânge, Maică Românie ! / Că am să mor neîmpărtăşit 
! / Un glonţ  pornit spre pieptul tău,/ Cu pieptul meu eu l-am 
oprit. / Nu plânge, Maică Românie !/ E rândul nostru să 
luptăm/ Şi din pământul ce ne arde / Nici o fărâmă să nu dăm ! 
/ Nu plânge, Maică Românie ! / Pentru dreptate noi pierim ! / 
Copiii noştri, peste veacuri, / Onoare ne vor da, o ştim ! / Nu 
plânge, Maică Românie ! / Adună tot ce-i bun sub soare, / Ne 
cheamă şi pe noi la praznic, / Când România va fi Mare !" 

Câtă durere, câte lacrimi și cât sânge s-a vărsat ! Trupuri 
frumoase de bravi flăcăi au căzut secerate ! Stau mărturie astăzi, 
atâtea cimitire și monumente ale eroilor ! Glia, cea mai fidelă 
carte de istorie vorbește despre vitejia lor. ”În tragedia luptei 
fără speranță, acolo s-a petrecut schimbarea la față a marelui 
martir: țăranul-ostaș”- Vasile Pârvan, Memoriale, 1923 

După luptele aprige din Transilvania, lipsa de dotare tehnică 
a armatei și-a arătat consecințele; armata română a  fost nevoită 
să se retragă, iar populația, guvernul țării și regele s-au refugiat 
în pribegie în colțul de Moldovă rămasă încă neocupată. Nicolae 
Iorga, spune în aceste momente de grea cumpănă: ”Alte hoarde 
au năvălit granițele noastre și au încălcat pământul nostru cel 
sfânt: în colțul acesta, unde ne-am strâns, să păstrăm cu 
scumpătate sămânța de credință, vom vedea dispărând negura 
stăpânirii străine ! ….și vom putea zice ca Petru Rareș, fiul lui 
Ștefan- Vodă cel Mare că ”vom fi iarăși ce-am fost, și mai mult 
decât atât !” 

Soldații români, care au luptat în armata Austro-Ungară și 
care au devenit prizonieri în Rusia s-au organizat în 
detașamente de voluntari. Ei au venit la Iași, să depună 
jurământul, bucuroși să susțină Armata Română în luptele ce 
vor urma în lunile următoare, în special cele din sud-vestul 
Moldovei, la Mărăști, Mărășești și Oituz. 

Poetul Ion Minulescu, scria despre măreția acestor zile în 
ziarul ”România” la Iași, la 7 iunie 1917: ”Ați venit să  luptați, 
români alături de români, pentru apărarea și mărirea patriei 
care mâine va fi deopotrivă și a noastră și a voastră. Ați venit să 
dovediți dușmanului neamului nostru că românii de 
pretutindeni nu sunt călăuziți decât de idealul reîntregirii 
naționale și se orânduiesc sub steagul României libere. Fie ca 
voința voastră să se împlinească cât mai curând ! Fie ca aici, la 
Iași, unde s-a plămădit prima înfrățire românească, prezența 
voastră să simbolizeze înfăptuirea fericitului eveniment, iar 
primul pas făcut în tovărășia voastră peste Carpați să 
pecetluiască pentru totdeauna hrisovul definitiv al întregirii 
neamului nostru românesc ! Vă salutăm cu sufletul înfiorat de 
emoția acestor momente unice, vă salutăm cu entuziasmul 
deplinei încrederi în ziua de mâine și vă urăm izbândă înainte, 
pe drumul  Carpaților românești. Voi sunteți crainicii, iar grosul 
oastei vă urmează, voi purtați vestea cea bună și înfăptuirea ei !” 

Conducătorul voluntarilor transilvăneni sosiți la Iași, ofițerul 
Victor Deleu, a rostit următorul discurs înflăcărat la 10 iunie 
1917, la Iași, dată la care acești voluntari au depus jurământul: 
”Emoția nu mă lasă să spun câte aș vrea. De ieri, de când am 
călcat pământul acesta scump,care a fost pururi visul nostru, 
emoția ne stăpânește pe toți. Ne-a răpit aproape graiul. Am 
venit aici pentru că aici ne-a chemat, în primul rând, sângele și 
neamul. În al doilea rând, dragostea de această țară, la care 
zburau zilnic visurile noastre.” 

Vorbind despre intrarea în Ardeal a trupelor din Regatul 
Român, eliberatoare, din vara lui 1916, după ce  România a 
declarat război Austro–Ungariei, el ține să precizeze:   ”Voim să 
facem un protest viu, arătând lumii că voi ați venit la noi, în 
Ardeal, nu ca și cuceritori, ci ca frați liberatori ! Eram deci datori 
să venim și noi la voi, azi, când trăiți pentru noi, zile atât de 
grele. Venim cu toată încrederea fiindcă suntem siguri că vom 
birui ! Noi, ardelenii  am rămas de multe ori numai cu credința 
în D-zeu. Azi, o mână Dumnezeiască ne arată ce trebuie să 
facem ! Noi am pornit din țară străină, dar am pornit cu un 
singur gând: să mergem acasă. De aceea drumul nostru nu este 
decât unul singur: să mergem înainte ! Și mergând înainte, vom 
birui ! Vom birui pentru că nu sunt așa de înalți Carpații cât ne 
sunt inimile de înălțate ! Azi am devenit cetățenii României, dar 
cetățenii unei Românii Mari ! Avem datoria să ne răzbunăm tot 
trecutul plin de suferință ! Și pentru așa ceva se cuvine să 
murim ! Țin să adaug în numele fraților de luptă că vom da 
regelui nostru țara liberă cu hotarele ei naturale !” 

Ultimele cuvinte ale ofițerului ardelean sunt acoperite de 
ovații, el fiind coborât pe brațe de populație și purtat prin 
mulțime și rândurile trupei. Ovațiile ajung în delir ! Toți strigă: 
”Trăiască frații ardeleni ! Trăiască România Mare ! ” 
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Vorbind despre depunerea jurământului soldaților ardeleni 
veniți la Iași, la această solemnă adunare ca să-și aducă 
contribuția în luptele ce vor urma în vara anului 1917, Mihail 
Sadoveanu, martor ocular, copleșit de emoție, scria la 11 iunie 
1917 în același ziar, ”România”, următoarele: ”Serbarea de ieri, 
10 iunie 1917, deasupra panoramei Iașului ne-a umplut sufletele 
de o adâncă emoție. Frații noștri dragi, ardelenii, veniți din 
pribegie, ca să lupte alături de noi, stăteau rânduiți sub 
steagurile simbolice. Erau cu toții acolo, toți românii din cele 
patru vânturi, înfrățiți prin dureri, prin nădejdi și prin voința de 
a ne croi o soartă nouă. Când au strigat într-un glas:  JURĂM ! 
cu brațul drept înălțat spre cer, am simțit în ochi lacrimi. Și, ca 
într-o viziune, mi-a răsărit ca într-o fulgerare, tot convoiul tragic 
al jertfelor trecutului, toată mucenicia Ardealului, tot calvarul 
nostru al românilor, toată dureroasa noastră istorie de o mie de 
ani. În sfârșit, astăzi, urmașii celor de demult, ne-au întins 
mâinile și-am înălțat o armă răzbunătoare. Astăzi trebuie să se 
isprăvească amărăciunile ! Astăzi trebuie să izbândim a înfăptui 
dreptatea ! Astăzi trebuie să începem a ne împlini destinul 
pentru care am fost așezați în acest colț de lume ! Priveam în 
juru-mi cu ochii înrourați, vedeam pe toate fețele nădejde și 
hotărâre.” 

Acești foști prizonieri, însuflețiți de măreția momentului, 
cântau: ”Trompetele răsună / Prin munți și prin câmpii / 
Românii toți se-adună / Cu sutele de mii. / Un glas pe toți îi 
cheamă, / Ei teamă n-au de nimeni: / Trăiască oastea țării ! / 
Un dor pe toți îi poartă / Să-și vadă iar moșia. / Unită, mare, 
mândră,/ Trăiască România !” -Scipione Bădescu 

Luptele ce au urmat în vara lui 1917 au fost crâncene; ne 
luptam cu un adversar numeros, bine organizat și instruit, bine 
dotat, cu experiență și care obținuse anterior mari victorii pe 
câmpurile de bătălie. Un dușman de temut. Aici, la Mărășești, 
trebuia să apărăm ultimul petic de pământ ce nu căzuse încă sub 
ocupația dușmanului, o Moldovă ciuntită la o treime din 
suprafața sa. Nu aveam nici sprijinul rușilor pentru a ne ajuta în 
luptă contra dușmanului comun, aceștia dezertând o dată cu 
instaurarea regimului bolșevic în Rusia. Rămași singuri și puțini 
în fața pericolului unui dușman puternic, a trebuit să facem față 
unei lupte inegale, pentru a nu lăsa ca și ultima brazdă de 
pământ românesc să cadă pradă  inamicului. Această luptă cu 
totul inegală, a fost compensată de eroismul ostașilor și 
ofițerilor noștri. S-au desfășurat bătălii sângeroase, de o cruzime 
inimaginabilă. Românii luptau cu un eroism de nedescris, 
pierderile erau grele dar ei nu cedau dușmanului. Era o luptă -in 
extremis-, până la sacrificiul suprem ! 

”Din zei de-am fi scoborâtori, / C-o moarte tot suntem 
datori, / Dar nu-i totuna leu să mori, / Ori câine –nlănțuit ! ” -
George Coșbuc 

Germanii , alături de austrieci au suferit grele pierderi 
datorită vitejiei și curajului extraordinar, de neimaginat, al 
românilor. Aceștia vor deveni adevărați martiri ai neamului. 
Generalul german, August von Mackensen era confruntat cu o 
situație neprevăzută, pe care nu o putea estima dinainte: 
eroismul la superlativ, al românilor care nu-i permitea 
străpungerea frontului. În această încleștare de forțe, în acest 
foc mistuitor, românii împlineau mărețe fapte de vitejie. În 14 
zile, românii au efectuat 61 de atacuri, dintre care multe la 
baionetă. Mulți sunt însă și  eroii noștri căzuți pe câmpul de 
luptă. Soldații sunt secerați de armele performante ale 
dușmanului. Uneori, luptele sunt atât de aprige, încât alături de 
soldați, ofițerii români luptă și ei, cot la cot cu aceștia, ca să 
întărească rândurile noastre. În momentul când nu mai era cine 
să tragă în dușman, ei trec în tranșee, în locul soldaților căzuți la 
datorie, preluând lupta. Dar deviza era una singură și înflăcărată 
!  ’ PE  AICI  NU  SE  TRECE   ! ” era mesajul care ardea pe 
buzele tuturor ! 

Zile glorioase au fost înscrise în cartea istoriei. Monumentele 
ridicate în locul unde eroii și-au vărsat sângele pentru întregirea 
neamului, vorbesc de mii și zeci de mii de morți, soldați, ofițeri 
și generali. La Mărășești, Mărăști și Oituz, s-au înscris pagini de 
istorie pline de sânge, de mare jertfă dar și de măreață glorie. 

”Ci în noaptea adâncă a suferințelor tale, vitejii tăi au clădit 
zid până la cer cu piepturile lor tinere pe granițele bătrânei 
Moldove. Și dușmanul n-a putut trece mai departe ! Aici, ei n-au 
avut nici speranța înaintării nici credința rămânerii pe loc. Și 
totuși flăcăii tăi, n-au dat înapoi: împresurați, s-au depresurat, 
mânați înapoi, s-au întors îndărăt. Ca Făt Frumos cu Zmeul 
Zmeilor, ei au luptat lupta dreaptă a vitejiei și având în ei voința 
nestrămutată de a învinge sau de a muri, ei au învins ! Ca 
învăluiți în propriile giulgiuri încă din viață, așa au apărut ei în 
ziua de hotărâre a bătăliei, în strămoșeștile lor haine albe de 
țărani ai ogoarelor roditoare, în fața dușmanului îngrozit de 
puterea mereu  renăscută și mereu mai nestăpânită a asalturilor 
lor.”  - Vasile Pârvan-Memoriale 1923. 

„Eroismul e cu neputință să-l răsplătești !” -Nicolae Iorga 
 George Coșbuc, a scris un frumos poem închinat vitejiei 

ostașului român; de fapt acest ostaș era țăranul român, plecat pe 
front. Aceste versuri, îi animau, dându-le curaj : ”Cântec”- ”Ți-ai 
mânat prin veacuri turmele pe plai, / Din stejarul Romei, tu, 
mlădiță ruptă, / Și-ți cântai amarul din caval și nai, /Dar 
cumplită tu ai fost, când te-au adus în luptă, Ștefan și Mihai / 
Sus, ridică fruntea, vrednice popor ! / Câți vorbim o limbă și 
purtăm un nume, / Toți s-avem o țintă și un singur dor, / 
Mândru să se-nalțe peste toate-n lume,/ Steagul tricolor !” 

Războiul continuă, sacrificiile continuă și ele iar țara este 
demoralizată. Peste tot numai foc, foame, ger, boală și  moarte ! 
Dar poeții dau și acum, speranțe prin versurile lor. Poetul Al. 
Stamatiad este alături de suferința țării, încurajând-o să 
privească înainte: ”O, țara mea cea mai frumoasă țară, fii tare și 
nu plânge! / Ades  ai fost rănită de moarte și scăldată în fiere și 
în sânge,/ Și totuși, ca un soare, ai re-nviat ! Nu plânge ! / Căci 
iarăși va să vie, slăvita sărbătoare !” -versuri scrise la 21 ianuarie 
1918 

Dar iată că după atâtea zile de amar, suferință și jale, se arată 
zori de zi luminoși, zori ai zilei celei mari, ziua de 1 Decembrie 
1918. Momentele emoționante de la Alba-Iulia sunt înscrise în 
istorie ca fiind cele mai strălucite clipe din istoria neamului. 

”Se înalță până sus la ceruri / Cântecul ce vine din Ardeal./ 
Glasurile de români răsună,/ Sunt români veniţi la Alba iar./ 
Fraţi români din cele patru unghiuri,/ Fruntea ţi-o ridică acuma 
sus !/ Că din somnul greu, somnul de moarte, Înviat-ai ca Isus ! 
/ Toţi românii-şi dau mână cu mână / Şi întind o horă în 
Ardeal./ Hora-i mare şi cuprinde ţara, / Soarele răsare din 
Ardeal ! / Vin românii, vin la Alba iar, / Vin la Alba iar... ! ”   

A fost ”clipa astrală” a neamului nostru, când frații români 
au spus DA, unirii lor într-o aceeași țară, sub același drapel 
tricolor ! Epopeea Unirii, epopeea unui neam hotărât, a unui 
neam brav și puternic ! Apoteoza Unirii ! Care condei poate să 
descrie emoțiile sfinte ale acestor zile mari, istorice !  ? 

România Mare s-a creat cu imense sacrificii, având ca solid 
fundament voința neclintită a neamului. Eroii noștri ne-au  adus 
prin jertfa și vitejia lor, glorioasa clipă a reîntregirii, clipe de 
exaltare a unui popor întreg ! Un vis de veacuri a devenit 
realitate ! Entuziasmul și frenezia ce au urmat, nu se puteau 
descrie. Cu lacrimi de bucurie în ochi , cu toții aclamau: 
”Trăiască România Mare !” 

” Oh , ce zile de avânt ! / De–nălțare, de-nviere! /Al robiei 
lanț s-a frânt,/ Tirania-n veci să piere !/ Pe pământul 
strămoșesc / Liber își dau mâna frații /Astăzi nu-i mai 
despărțesc / Molda, Prutul, nici Carpații  !/ La un loc tot neamul 
strâns/ Într-o largă Românie,/ veacuri lungi de jalea-am plâns/ 
Plângem azi de bucurie !”- Autor necunoscut 
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Delegația românilor ardeleni, veniți la București după 
Adunarea de la Alba-Iulia, de la 1 Decembrie 1918, ca să prezinte 
României hotărârea lor de a se uni cu țara mamă, este primită 
cu mare fast, bucurie și entuziasm. În cuvântul de răspuns, 
Regele a elogiat pe marii bărbaţi care au înţeles aceste 
comandamente ale istoriei: „Azi, când vedem această clădire 
măreaţă ce Mihai-Viteazul începuse, aduc prinosul meu de 
recunoştinţă tuturor acelor care în toate colţurile unde sună 
dulcele grai românesc, au pus sufletul şi puterile lor în slujba 
idealului naţional. Putem privi cu încredere în viitor, 
căci temeliile sunt puternice, ele sunt cimentate prin 
credinţa nestrămutată a unui şir întreg de generaţii 
de apostoli ai idealului naţional, ele sunt şi sfinţite prin 
sângele vitejilor mei ostaşi, cari au luptat şi au murit 
pentru Unire.” 

Iată cum caracterizează Ion I.C. Brătianu acest moment,  în 
cuvântarea rostită la 14 decembrie 1918, cu titlul: ”Vă așteptăm 
de o mie de ani ”-- ”Vă așteptăm de o mie de ani și ați venit ca să 
nu ne mai despărțim niciodată. Sunt în viața unui neam clipe de 
fericire atât de mari, încât ele răscumpără  veacuri întregi de 
suferință. Bucuria noastră nu este bucuria unei singure 
generații. Ea este sfânta tresărire de bucurie a întregului popor 
român, care de sute și de sute de ani a îndurat suferințele  cele 
mai crude fără să-și piardă credința neclintită în sosirea acelei 
zile care ne unește astăzi și care trebuia să vie, care nu se putea 
să nu vie ! Fraților, fiți bineveniți ! Vă facem această onoare atât 
noi, cât și românii de pretutindeni. Această unire v-o strigă toți 
morții noștri și acei din câmpiile Turdei și acei din Munții 
Apuseni și acei din Carpați și acei de la Siret. Trăiască România 
Mare !” publicat în ziarul ”Românul”, Arad, 2-5 februarie 1919. 

Întregirea neamului, împlinirea visului de veacuri, s-a 
înfăptuit de către toți românii, de eroii noștri alături de 
politicienii inteligenți și devotați țării, alături de elitele noastre 
și de mari personalități, dedicate trup și suflet acestui ideal. Ion 
I. C. Brătianu  marele nostru politician patriot, inteligent și 
hotărât în a obține pentru poporul său recunoașterea 
internațională a Unirii celei  Mari, a luptat ca un ”leu’’ pentru ca 
România să primească tot ceea ce i se cuvenea, conform 
sacrificiilor făcute de români, adică o Românie Mare, cea care 
avea să-i  aducă pe toți frații români la un loc, în aceeași țară și 
sub aceeași flamură . 

Ca argument hotărâtor care conferea României statutul 
legitim de aliat și participant cu drepturi egale alături de statele 
învingătoare, în războiul de eliberare și unitate națională, a fost 
faptul că poporul român a plătit un greu tribut în acest război, 
adică opt sute de mii de oameni din armată și din populația 
civilă uciși de inamic sau secerați de foamete și boli. Această 
cifră reprezintă 11 % din populația țării, ceea ce înseamnă că din 
nouă locuitori, unul a murit. G.G. Mironescu  spune la 
tratativele de pace: ”Epopeea și tragedia română constituie ele 
însele titlurile noastre care ne îndrituiesc să participăm cu 
drepturi  egale la această conferință.” 

Luptând pe viață și pe moarte, în acești oșteni-eroi ai 
neamului, a pulsat cadențat avântul, puterea de încordare, de 
jertfă și de înălțare până la sacrificiul suprem, o pildă de eroism 
cum rar se poate vedea și cum greu se poate concepe. ” 
Îngenuncheați, voi ce-ați rămas în viață, înaintea maiestății 
celor ce au căzut la Mărășești ! Acolo s-a făurit din nou, prin 
moartea incomparabilă, pactul vieții eterne a rasei noastre !” – 
Vasile Pârvan-Memoriale. Mesajul post mortem al eroilor ne 
este transmis de către inscripția de pe ”Monumentul Eroilor din 
arma Geniului” ”Leul” de la Cotroceni, București. 

Pe monument stă gravat pentru eternitate, nobilul ideal al 
ostașilor români; realizarea întregirii neamului, pentru care au 
înfruntat suprema jertfă, moartea. 

’’SPUNEȚI  GENERAȚIILOR  VIITOARE,  CĂ  NOI  
AM  FĂCUT  SUPREMA  JERTFĂ  PE CÂMPURILE  DE  
BĂTAIE  PENTRU  ÎNTREGIREA NEAMULUI” 

Acest monument a fost ridicat în anul 1929 din inițiativa 
generalului Constantin Ștefănescu –Amza, în cadrul unei 
grandioase festivități ,așa cum cerea momentul, în prezența 
Regelui Ferdinand și a Reginei Maria. 

Eroii noștri, martirii noștri ,au rămas acolo, adăpostiți de glia 
strămoșească ce le păstrează cu pioșenie osemintele, într-o 
tăcere sfântă…dar nu și în uitare. În acest sens, Nicolae Iorga ne 
amintește: ”Pe eroi să nu-i căutați în morminte, ci în inimile 
voastre !” 

Pe pământul viu al țării să îngenunchem cu multă 
pietate și smerenie, lângă mormintele lor, ale acestor 
ostași-țărani, înfăptuitori, de vis, de țară și de neam. 
Datorită lor, trăim azi într-o Românie unită. Noi, cei de azi, 
avem datoria să le păstrăm o vie amintire celor căzuți, să le 
îngrijim mormintele, crucile, cimitirele, monumentele și să 
depunem jerbele recunoștinței noastre în aceste locuri sacre. 
Pentru sacrificiul lor, trebuie să–i cinstim mereu, așa cum se 
cuvine: flori, flori și iarăși multe flori! 

Este de datoria noastră să le păstrăm în memorie numele și 
să le încrustăm cu litere de aur pe monumente, ca nu cumva să 
cadă în uitare! Să trăiască mereu vii în amintirea noastră și a 
țării, iar istoria să le facă cunoscute faptele de vitejie! Să–i 
comemorăm și să ni-i amintim mereu! SĂ NU NE UITĂM 
EROII și nici TRECUTUL ! ”Historia  magistra vitae”–”Istoria 
este dascălul vieții”.  Vasile Netea ne indeamnă :  ”Cântați poeți, 
scrieți istorici, vorbiți oratori, voi sunteți cei chemați să dați glas 
nemuritor faptelor acestor viteji și gloriei pe care aceștia au 
adus-o țării și neamului românesc !”  

”Eroi au fost eroi sunt încă, / Și-or fi în neamul românesc / 
Căci rupți sunt ca din tare stâncă/ Românii orișiunde cresc ! / 
Au fost eroi și-or să mai fie, / Ce-or frânge dușmanii cei răi./ 
Din coapsa Daciei și-a Romei,/ În veci s-or naște pui de lei  !”-  
Ioan Nenițescu 

Pe acești eroi, mucenicii neamului, D-zeu să-i aibă în slava 
sa! Să ne rugăm pentru ei !..pentru că și-au făcut cu brio datoria 
față de țară și față de urmașii lor, noi toți, cei de azi ! Ei au fost 
cei ce au scris cu sângele lor, aceste pagini glorioase în istoria 
neamului nostru. Amintirea lor s-o purtăm vie în sufletele 
noastre ! D-zeu să-i odihnească și pe politicienii din acea vreme 
și toate elitele noastre,  care au știut să lupte cu arma minții 
pentru ca noi, astăzi, să trăim uniți, toți frații români, sub 
același drapel în țara noastră, ROMÂNIA! 

ROMÂNIA  DE  AZI,  o avem și  
DATORITĂ  JERTFEI  EROILOR  NEAMULUI  ! 

VIVAT,  CRESCAT ,  FLOREAT,  ROMANIA  MAGNA! 
La mulți  ani,   Românie  CENTENARĂ  !  

”Monumentul  Eroilor din Arma Geniului –Leul” București 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Leul_-_Monumentul_Eroilor_din_Arma_Geniulu_2.jpeg
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  P O E Z I I    
Cristina-Marina MURGEA  

 

Plouă.. 
 
Mă plimb curat, prin ropote de ploaie; 
Norii, deasupra, aproape-mi cad în plete, 
Vântul, șuierând, crengile îndoaie, 
Iar frunzele dansează-n ciudate balete; 
 
Văd trecători, ce parcă s-au desprins 
de pe pământ, în mână cu umbrele, 
ca-ntr-o imagine cu zeci de Mary Poppins 
zburând miraculos spre sarcini grele.. 
 
Bizare-acvarii par arterele rutiere, 
Plastifiați „clovni Nemo” invadează, 
obligând la un slalom marcat de repere 
șoferii, care temerari se-aventurează; 
 
Din roți fugind nebun pe caldarâme 
țâșnesc înfuriate cascade mocirloase.. 
visele de speranță par să se sfărâme 
în aste vremuri.. sâcâitor de ploioase! 
 
Printre vitrine vechi, deloc cochete, 
zăresc maldăre de-obiecte inutile; 
Prin nări, miros de mucegăite mochete 
îmi agresează, fără milă, simțurile! 
 
În multele bodegi și serbede cafenele 
s-au adunat să studieze în.. „wi-fi” 
pentru examenele de semestre, grele, 
școlari..; unii cu tatuaje, alții „high”.. 
 
Pe lampadare tremurânde pe alei, 
Cu chipurile înecate de șiroaie, 
Politice afișe cu-oameni.. grei 
Stau gata-gata ca să se îndoaie; 
 
După ce-alesul inimii de cetățean 
Va urca-n funcție, cu mare putere 
Scăpa-va lumea de ce e rău și viclean; 
Noroiul nu va mai fi la vedere .. 
 
..Mi s-a făcut, așa, deodată, sete 
În ploaia asta abundentă, furioasă; 
Prin minte-mi trec fugarele versete 
dându-mi imbold să mă așez la masă 
 
să scriu ce simt, să simt scriind 
fără pretenții că ceva mi-aparține; 
Bietul meu suflet doar intermediind 
Mesajul, care numai din Înalturi vine.. 
 
..Și-a plouat mult! de ceva vreme 
pare că ploaia de păcate ne-a spălat, 
îns-a tunat din nou și-a fulgerat 
și de o recidivă te poți teme.. 
 
Și încă plouă, plouă încă bine.. 
plouă cu rău.., plouă cu bine.. 
mă-ntreb cât oare ploaia va mai ține?! 
Mă duc să scriu ce simt! E bine? 

 
 
 
 
 
 
Jinduind.. 
 
Lâng-o ceașcă de cafea, fierbinte și aburindă, 
Trei pișcoturi vanilate, cu alură feministă, 
Dulci, foarte ispititoare, în ținuta lor nudistă 
Făceau curte unui june, care buzele-și inundă 
 
în licoarea aromată; cu o dorință fecundă 
de-a ajunge fiecare, mai întâi, ca să atingă 
voluptoasele acelea și, desigur, să învingă 
cucerindu-i apetitul; fie doar și o secundă! 
 
Le privea furiș râvnitul și se încredea în sine; 
Îi plăcea să joace jocul, măgulit în propriul Eu 
c-ajunsese prototipul unui adevărat Zeu! 
Știa că, de le mănâncă, idila o să se termine! 
 
Era greu, ca la ispită, să reziști fără greșeală, 
așa că prinse în mână, să flirteze două clipe 
cu prima; făr-a dori, cu patos, ceva să se înfiripe..; 
Pe jos a scăpat el fragila și acum, pe pardoseală, 
 
sfărâmată-n bucățele și firimituri, devastată, 
pierise-n așa gest stupid! Neatentul exaltat, 
spre a doua fină dulceață, mâinile și-a îndreptat, 
însă-n cafea a picat, de-astă dată, biata „fată”! 
 
Se uita cu neputință junele, lipsit de.. noroc, 
La-mbibata bucățică, fără formă, fără farmec, 
Victimă și ea a unui fatal, dar clar nedorit, înec ! 
Lipsa lui de-ndemânare generă acest soroc.. 
 
Îi pierise orice gust și cuprins chiar de rușine 
n-a mai îndrăznit, se pare, într-o altă tentativă, 
să atingă cea de-a treia pretendentă, costelivă.. 
Și-apoi nu era el genul, care crede în destine.. 
 
Uitând iute întâmplarea peste timp, tot la cafea, 
Junele, cu alte prăjiturele continuase a brava; 
Într-o zi, cu-o siropoasă, suculentă baclava 
Și atunci când a atins-o, constată că se lipea.. 
 
N-a mai avut încotro! A mușcat o bucățică 
Și-ncă una, două, trei, dar i se părea prea dulce..! 
Simțea că n-are scăpare, ea voind ca să-i inculce 
dorința de-a mușca iar! Era copleșit de frică! 
 
Mușcata lăsase urme, umplându-i mâna cu miere! 
Degetele fu nevoit să-și lingă, junele acaparat, 
Ce era cuprins de greață și chiar vădit supărat!.. 
..Zaharuri n-a mai mâncat și tot suferă.. de fiere! 
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  “ M Ă R T U R I S I R I  A S C U N S E  A L E  C Ă L Ă T O R U L U I  F Ă R Ă  N U M E ”    
D.H. SILVIAN   

 

Astăzi e ziua în care nu au voie să-
și calce pantofii. Nici de călcat între 
nu e permis. Părerile de rău sunt 
multe, dar se cere iertare, cererile 
sunt primite în așteptarea 
clemenței, și se merge înainte. În 
principiu, se trece de la una la alta 
cu speranța de mai bine, sau măcar 
la fel. Iar când tot repeți că a trecut 
timpul peste tine, îmi vine să te 
trec la colț. Aș trece cu vederea, că 
doar nu a trecut baba cu colacii, și 
trec în revistă toate cele adunate și 

făcute, însă nu pot fi de acord, noi trecem prin timp și nu invers. 
Nu căuta o scuză nesimțirii, nepăsării și superficialității. 
Delăsarea și lăsarea scurgerii timpului se numește lene. 
Puturoșenia nu se iartă nici azi, mai ales astăzi. 
 
– Când ai ajuns tu să fii așa ? Când ai devenit ceea ce ești ? 
– Am crescut cu fiecare vacanță. În timpul școlii mă mențineam, 
iar în vacanță creșteam. Excursiile, voiajele, ieșirile mă făceau să 
cresc. Pot spune, am crescut pe drum ! Când mă întorceam, 
parcă eram mai bun, mai înalt, mai cunoscător, mai cu poftă. De 
ce să îmbătrânesc ? De ce vrei tu asta ? De ce ai decis tu să o faci 
pentru toți ? Vrei liniște ? Îți voi vorbi în șoaptă. Îmi ceri să nu 
mă supăr pe tine ? Te voi ruga să ne supărăm împreună. Nu te 
poftesc de atunci, te cer de acum.  
– Te vreau decent, calm, însuflețit, dar cu mai puțin patos. Cruță, 
fii iertător, taci ! 
– Din tăcere sunt multe de spus. 
– Șșș, am nevoie de liniște, de normal și decență ! 
– Și ce dacă alea două se sărutau la colț de stradă ? Doar sărutau 
amândouă ce-i mai frumos pe lumea asta: femeia ! Ție nu-ți vine 
așa să te sui și tu într-un avion și să lași decența pentru alți 
neputincioși ? Patima nu-și așterne culcușul în așternuturile 
bunelor moravuri. 
 
Spui că nici nu ai profitat îndeajuns ! Ai dreptate, nu te contrazic. 
Atunci ne ascundeam în așternuturi de împrumut și poate aveai 
remușcări. Ce greu te trăgeam după mine ! Era o seară târzie și 
caldă în care Bucureștiul se dăruia învelit într-o lumină de 
lampadare și roză. Cerul se lăsa violat de bubuitul și jăratecul 
artificiilor ce-l asaltau, trotuarele erau desculțe și lipsite de tălpi 
și de pavaj, iar cele câteva babe mici și îndesate, care se grăbeau 
să traverseze bulevardul prăfuit, nu se potriveau peisajului. 
Bătea din nou acel vânt de vară pisăloagă și de toamnă leneșă ce 
plimba pleonastic mirosul shaormei gătite și răsgătite cel puțin 
de câteva ori. Întrebai, mereu, unde te duc. Unde te duc ? Nu am 
înțeles de ce trebuia să îți arăt și să îți răspund de fiecare dată. Te 
duceam întotdeauna bine. Te mulțumeam des. Te bucurai mult 
apoi. Poate nu îți plăceau surprizele, poate ți-era teamă că pierzi 
controlul. Cine te controla ? Cui trebuia să dai socoteală ? Nu-mi 
păsa, eu te purtam acolo unde bunul și binele poartă, sau se 
poartă. Și ne lăsam purtați. De ce să nu fi insistat ? Da, am un 
dar, un fel de talent să ajung acolo unde e frumos la timpul 
potrivit. Auzeam zumzetul mulțimii, dar străzile erau aproape 
pustii. Oare îmi pierdusem al meu magic touch !? Atunci ce 
simțeam, ce auzeam ? A, muzică, glas de femeie, prezentatori. Și 
te trăgeam. Și te lăsai ceva mai ușor. Un ultim colț și iată: mii de 
oameni, zeci de mii, și o scenă, tineri, artiști, copii, muzicieni, 
mega speakers și lumini, pink lights. Știam cine era, dar acum o 

vedeam pe viu pentru prima oară. Ți-am spus că e bună, ți-am 
spus că am un gift să știu când cineva e bun ! Și erau și Smiley și 
Puya. Vezi, ce era așa de greu ? Îți plăcea, te vedeam cum adorai, 
mai ales locul pe care ți-l făcusem, chiar în față. Așa, ca să te 
simți și tu o VIP. Băiețașul de lângă tine, cu mâinile ridicate, de 
pe umerii tatălui său îi făcea semne, o respira cu deplin 
atașament. Sub gluga în dungi, care îi acoperea părul blond și 
lung, era fericit. I-am făcut o poză. Piața Ateneului era fericită. 
Noi eram fericiți ! Ce puțin se cere, ce lucruri simple ne pot face 
fericiți ! De data asta, câțiva ani mai târziu, în orașul meu era 
chiar frig. Stătusem afară puțin cam mult așteptând-o. S-a uitat 
în ochii mei, am salutat-o discret, fără să clipesc, fără să mă 
dezlipesc, iar ea a spus: cu ăsta vreau, eu cu mașina asta mă duc, 
eu cu el mă întorc. Știam că așa va fi, și așa a și fost: yep, “bop 
bop, close the shop, a big night on the rocks”, allez, allez ! 
 
– De ce te bucuri când fac o greșeală ? De ce aștepți cu nerăbdare 
momentul în care voi greși ? Îmi cauți cu minuțiozitate 
imperfecțiunile. Și te bucuri de parcă m-ai dori defect. 
– Nu se poate, asta nu o cred, nu îmi vine să cred ce aud. Cum să 
se bucure ? Tu nu greșești niciodată ! 
– Vă cer iertare, e adevărat, eu nu greșesc niciodată, aș fi 
înconjurat de prea multă bucurie. 
 
Aerul de afară, ba cald, ba rece, și cald și rece, frunzele care se țin 
morțiș, sărbătorile, pe care des le ignorai, mustul, pastrama, 
zacusca, vederile primite, vederi netrimise, anticariate, iarmaroc, 
mirosuri, gusturi, toate-s predispoziții ce mă aduc mereu la tine, 
toamna, mereu toamna, ca un semn, cu un semnal, o afirmare, o 
amendă, o aroganță amendată de un orgoliu tomnatic. Însă, și în 
ciuda ascunderii, căci suferința se cere de cele mai multe ori 
ascunsă, cum simt, miros și gust, mai vreau și știu că mai pot, și 
nu numai că eu nu greșesc niciodată, dar știu că am dreptate. 
Toamna asta, începutul ei, mă rupe din ce în ce mai adânc. Dor 
de dor. După atâta dulce și amar, știu bine de cine. Cu toate că 
te-am ramplasat de câteva ori, și bune, tot la cuiul tău se oprește 
roata norocului, iar vremea mea tot pe tine cade. Tu ai să-mi spui 
acum că doar cădeau și că tot ce a fost a fost, iar eu am să-ți 
vorbesc de ce este pe cale de a fi, și mă întorc și ne văd cum 
tulbure ne îndreptam ținându-ne iară de mână pe străzi 
întortocheate, preîntâmpinând momentul. Nu mai fusesem 
niciodată aici, dar cunoșteam deja locul, știam unde mergem, 
știam că istoria l-a transformat în muzeu, eram împreună pentru 
a o pătrunde, și împreună, scările trecutului doream să le pășim, 
dar odată ajunși în fața lor, ai început să tremuri, fața ți se 
schimbase, nu vorbeai clar, nu se distingea ce spuneai, doar un 
lucru, doar ceva de neconceput, mă îndrumai să intru porțile 
templului singur, fără tine, fără motiv. Nu te recunoșteam, și în 
vârtejul clipei ți-am înmânat cuvinte cu tăiș, tumoarea să ți-o 
scoată. Nu mai știam cine ești, dar știam de unde vii și cine te 
mână. Nu putea exista un vizavi, nu îți puteam permite existența 
peste drum. În față, în punctul exact opus nu aveai loc, nu era 
nimic de înțeles față de, nici în raport cu. În comparație cu ce să 
accept, vizavi de ce, vizavi de cine ? Și am încleștat pumnii, și cu 
părul tău în mână am traversat strada. De păr dusă, ai intrat și 
porțile și vestibulul, am trecut nava cu tine și te-am lăsat la 
picioarele altarului, unde să îți continui sacrificiul.  
 
Iar ei își puseseră viața în cutii, miniaturi, bucățele și tragice 
rupturi de amintiri fără nume. Nu ceruseră nimănui să fie 
protagoniști, nu ceruseră muzee, monumente sau inscripții. Însă, 



 noiembrie - decembrie 2018 CANDELA  DE  MONTREAL   pagina 32 

acum și nu demult, cioburile existenței lor se regăseau în vitrine, 
pe străzi întunecate. Istoria se transformase într-o unitate 
comercială care le-a achiziționat suferința pentru a o vinde 
călătorului avid de curiozități. Ei nu au avut privilegiul să întrebe 
de ce, și nici dacă o meritau, nu fuseseră aleși pentru a li se 
răspunde. Nu plănuiseră să fie eroi și nici victime, și nu, în 
niciun caz obiecte vechi de anticariat. 
 
Îmi spuneai, te întrebai, mă întrebai, gândeai cu voce tare: “cum 
de faci, exact asta este, cum de te nimerești cu ce-i mai bun, cum 
până la urmă ai nu numai bun, nu prost, nu rău, dar… cel mai 
bun ?!”. Am zâmbit fără modestie, aproape am râs, dar nu de 
tine, și nici de întrebare, era un compliment pe care îl acceptam 
cu mândrie, o lecție de realitate, de viață, credință și împlinire. 
Când cauți absolutul, până și fărâmăturile sunt grandioase. Când 
împarți bunul, bun capeți ! Un zâmbet, o privire, un gest plăcut, 
o vorbă bună, o mângâiere: lucruri simple cu puteri magice. De 
cauți bunul, bun găsești. Tot ce trebuie să știi este să nu păcălești 
și să știi să iubești. 
 
Știi prea bine de ce nu-mi ești soție. Ne despart altarele. Eu nu 
mă închin la niciunul, iar tu nu ai învățat cum să o faci. Și se pare 
că nu poți toată viața să rămâi turist. Dar, în istorie accidente se 
întâmplă, în viață mai mult, iar pe stradă și mai mult. Ieri am 
distrus mașina. Vezi, mă lăudam, eram plin de mine și am fost 
pedepsit. Partea proastă, cea care este cea mai nefastă, este că nu 
știu de ce. Nu, nu de ce am fost pedepsit. Asta nu mă miră, sunt 
destule și din plin. Însă, nu înțeleg ce s-a-ntâmplat. Ploua ! Era 
întuneric și la mine. Păcat ! Somn ușor, altarul meu ! Sunt 
vinovat și mă închin. Și la picioarele tale. Sunt iarbă, sunt un 
spin, nu bun, sunt chiar hain. Am avut un accident. Nu sunt o 
victimă. Dar mă doare peste tot. Mă doare, doare că nu sunt 
perfect ! Am fost ! 
 
– Ești cauza, tu ești durerea lucrurilor ! Ajunge, ai umplut 
îndeajuns pocalul cu toate sfaturile tale, eliberează-ne de tine ! 
Mai lasă-i și pe alții, permite, îngăduie ! 
– Te las, pa ! 
 
Dar nu mă lasă vorbele tale. Patul te încadra la fel ca scoica ce o 
aducea pe Venus la mal. Stăteai dreaptă și-mi cercetai părerea. 
Apoi, am mâncat. La masă. La masa noastră toți sunt bineveniți, 
toți sunt egali, unii mai egali ca alții, și se stă unde se poate. 
Masa noastră e a mea. Căci eu am pus-o, eu am dat-o. I-am făcut 
o poză. Toți eram fericiți, toți eram frumoși. O masă frumoasă cu 
oameni frumoși. Unii mai mult ca alții. 
 
Aveam aproape 16 ani, obținusem cu mari intervenții o cameră la 
Montana, și schiam, și eram bine, bine îmbrăcat, și eram filmat, 
și eram unul dintr-un grup de temerari pe care îi lega aceeași 
tinerețe. Și ne plăcea muntele și înălțimea lui, și soarele peste 
nori. Cu toate că eram pe post de ștab și plătisem din plin cele 
două paturi, și cu toate că știam și că mi se atrăsese atenția că voi 
avea un concetățean posibil și repartizat de ONT cu care voi fi 
obligat să împart camera, totuși, mare mi-a fost surpriza când, 
după vreo zece zile, am văzut dulapul invadat de haine străine cu 
preponderență gri și bej. Ceea ce nu am știut era faptul că va 
trebui să îmi împart și altele cu el. “Păi ai două canadiene, cum 
asta ? Păi și eu vreau să merg pe munte.” Și-o pune fără să ceară 
voie, și în oglinda holului îngust se laudă cât de bine îi vine. “Nu 
mi-ai răspuns, cum de tu ai două și eu nu am niciuna ?” Era de la 
Partid, avea mutra aia tipică untdelemnie și era prima oară că-l 
vedeam, dar îl cunoșteam, îl întâlnisem și aveam să-l întâlnesc 
din ce în ce mai des, era genul ăla standard de om pe care îți este 
bine să-l eviți. Își aruncase expres carnetele pe noptieră. Iar eu, 

ca prostu’, am răspuns că una este pentru schi și alta pentru zi de 
zi. “Atunci, când tu ești la schi cu una, eu o voi purta pe cealaltă.” 
Sângele îmi lovea ba timpanele, ba vârfurile pantofilor. Deci, îmi 
umblase în lucruri, îmi făcuse inventarul și mă provoca deliberat. 
Am apucat să spun nu, când, spre norocul meu, se bate la ușă. El 
se repede și deschide. Era prietena mea de munte care își 
împărțea și ea tinerețea cu mine și din când în când, cu cine îi era 
mai bine. Era micuță, bine formată, foarte bine formată și purta 
prea mult machiaj. Avea părul vopsit și scurt, portocaliu, buze 
obraznice și prea mult ruj. Nu o oprea nimic, și fără să necesite o 
invitație, intră, trece pe lângă el, se ridică la urechea mea și mă 
întreabă dacă ăsta e ăla, pentru ca mai apoi să se pună leoaică, în 
fața lui. Iar cu buzele alea rotunjite de atâta ruj, i se răstește. 
“Cine ești ? Și ce cauți aici ? Asta era camera noastră, și acum mi-
e frig și mi-e somn.” Și își scoate pantalonii fără a se grăbi, 
chiloțeii aproape că-i acoperă minunata insolență protuberantă, 
și se ascunde în așternuturi. Ea, avea deja 16 ani. El își arăta 
gingiile într-o grimasă nătângă; avea vreo treizeci și tunsoarea 
aia tipică pe numere. “Păi, mă culc și eu !” Și se băgă îmbrăcat în 
patul lui. Iar eu, mă uitam așa, la amândoi și la culcușul lor plătit 
de mine, și… “Ce stai, vino să mă încălzești.” O, o, nu el, ci ea mă 
chema ! El, se făcea că deja sforăie. Nu ne păsa de el. Patul era 
îngust și ea mă îmbrățișa cu picioarele ei pulpoase și primitoare. 
Ne băgam unul în celălalt, avea prea mult ruj, dar ne era cald și 
ne era bine, iar strâmtoarea nu mă deranja. Nu știu ce mi-a 
șoptit când el a mormăit ceva în replică. Oho, atât i-a trebuit, a 
tras pătura și cearceaful de pe noi, expunându-ne, și a început să 
mi-l mitralieze ! “Te faci că dormi, te faci, te prefaci, poate că na, 
vrei să ne și vezi ! În loc să fi plecat elegant din cameră, tu rămâi 
și tragi cu urechea și cu ochiul la doi copii care se odihnesc după 
o zi de sport sănătos !?” “Păi, voi sunteți fără rușine !” “Adică, 
vrei să spui că eu mă… aici, și tu vrei să privești !? Poate vrei să 
scrii asta în raport !? Stai, că mă duc să o întreb pe mama dacă 
asta este ce trebuie să faci.” Cât de membru activ era, așa de activ 
a părăsit camera. La întoarcere, ea plecase, iar el nu a mai scos 
un singur cuvânt. Nici eu. Dimineața, eu am suit devreme la 
Cotă, el cred că încă dormea, iar seara, dispăruse. Mi-am găsit 
canadiana la recepție. 
 
Soacră-mea, azi, după patruzeci de ani, a descoperit disco și s-a 
supărat pentru că m-a bufnit râsul. “Poate vrei să spui că l-ai 
redescoperit.” Îmi povestea că la ei în casă nu se râdea, iar că 
acum vrea să moară pe o muzică veselă și fără să sufere. Eu i-am 
spus că toți suferă înainte de mor. M-a contrazis și mi-a relatat, 
cu o oarecare invidie, că socrul ei s-a dus pe loc uitându-se în 
bucătărie la soția lui, pe care nu o iubea. Și eu i-am răspuns, vezi, 
nu numai că a murit suferind, dar a suferit o viață întreagă. Sau, 
cine știe, poate că în momentul ăla a fost cel mai fericit. Mă duc 
să-i pun “Born to be alive”, versiunea lungă, the album version: 7 
minute și 26 de secunde. Cred că și Patrick râde. 
 
Mâncasem bine la un bistrou scump, dar extrem de bun. 
Meritase și eram mulțumiți. Ne-am urat pe curând și i-am 
transmis complimente șefului, care a ieșit să ne strângă mâna. 
Ne-am plimbat puțin, îmbrățișați, prinși în satisfacerea 
necesităților corespunzătoare și, din ochi, am hotărât calea 
hotelului. Remarcasem un bețiv care-și alegea cu insistență 
victimele printre mașini și care nu pleca până nu primea birul. 
Nu prea mi-a plăcut și îl urmăream de un timp cu privirea, în caz 
că. Maniera în care cerșea era puțin cam agresivă pentru gustul 
meu. Ne întorceam pe aceeași străduță, iar chelnerii micului 
restaurant închideau deja ușa și duceau gunoiul pe gang. 
Zgomotul lor i-a atras atenția și i-a văzut, și ne-a văzut. Nu era 
decis la cine să meargă mai întâi. Nu mi-era frică, trecusem pe 
aici de sute de ori în pantaloni evazați, saboți și cămăși mulate. 
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Cândva, în colțul ăsta de stradă se cerceta moda, apoi s-au tras 
gloanțe, iar restul a rămas în istorie. Cu pași rapizi, decizia a fost 
luată. Îi alese pe cei doi băieți de la bistrou, care, de îndată, îl și 
alungară. De unde eram, auzisem ceva de un foc, o țigară, lucruri 
specifice repertoriului de acostare și atac. Nesatisfăcut, se 
întoarse, refuzul îndreptându-l către noi. Enervați, chelnerii au 
țipat amenințându-l, iar el a fugit și s-a ascuns între mașinile 
parcate. I-am întrebat, în trecere, pe cei doi tineri care ne-au 
salutat din nou, dacă e ceva de capul lui, iar ei m-au liniștit cum 
că nu e periculos și să nu îmi fac griji pentru noi. Iar eu le-am 
răspuns că nu pentru noi îmi făceam griji, ci pentru el. Așa, în 
caz că. Și toți au râs. La noi în casă se râdea mult. Am lăsat 
briceagul în buzunar.  
 
Mă tot întrebi de ce nu scriu despre prezent. Nu pot. Odată scris, 
devine trecut. Iar despre viitor, mă deranjează să mint, îmi plac 
certitudinile, prefer să inventez adevăruri fără a face promisiuni. 
Așteptam un taxi, nu știam ce îmi va aduce viitorul, nu eram 
sigur nici măcar de prezent, când am văzut portarul că ia așa, o 
poziție de drepți. Din Maybach-ul negru lucitor, un bărbat 
superb, într-un costum Brioni la fel de impecabil, a coborât și a 
fost dus direct în sala de mese a hotelului. I-am făcut cu ochiul 
celui care îl aștepta și i-am spus: “bravo, unul greu, stați la salut, 
mișto băiatul”. “Ce greu domnule, să-i vezi patronul, ăsta nu-i 

decât șoferul, a venit să ia comanda.” Și deodată, a apărut cu 
două chelnerițe sexy, și toți, plini de cutii aromate, s-au suit în 
mașină și au plecat. “Barosanului îi place chinezesc.” “Și observ 
că-i și place să fie servit.” Cert este că lucrurile nu mai erau ca în 
trecut. Oare !? Cine a avut trecut, are și prezent și viitor. Iar cine 
nu, îi va trece. 
 
Eram pe râu, un fel de lac cu o mie de insule, trăgeam tare la 
pedale contra curentului, ne țineam aproape de mal ca să nu ne 
pierdem și priveam în sus la gardul electrificat ce păzea un castel 
modern de o mărime total nelalocul ei. Avansam încet cu gura 
deschisă. Din stufăriș câteva gâște sălbatice rup tăcerea. Lin și 
fără efort, un caiac cu un domn bine bronzat și musculos 
padelează pe lângă noi și ne salută uimirea. Îi fac un 
compliment. “Dacă este casa dumneavoastră, cu deplină 
admirație, vă felicit. Dacă nu, să îmi spuneți dacă știți a cui este.” 
“Ha, ha ! Nu este a mea, dar probabil că este a unuia care, în 
cinci ani, își va petrece viața în pușcărie.” 
 
În prezent, poveștile nu sunt decât banalități frivole. Lasă-le să 
treacă un pic prin cearcănele timpului și ele devin legende, “the 
stuff of legend”, remarcabile celebrări ale celor scurse. 
 

 
  

  D I A N A  V Î R L A N  –  I N T E R V I U  P E N T R U  R E V I S T A  C A N D E L A    
Corina Diana HAIDUC  

Pe soprana Diana Vîrlan am 
cunoscut-o la o lansare de carte. Era 
toamnă. Nostalgii pe aripi de vers 
înaripat de poeta Liuba Sârbu. M-a 
impresionat vocea caldă a Dianei, 
timbrul calm, perfect controlat și, 
totodată, plin de emoție. 

Am dorit să o cunosc mai bine. Am 
mai ascultat-o și altădată. A răspuns 
prezent la întâlnirile culturale ale 
comunității românești din Montreal.  

E iarăși toamnă. Acum, în prag de 
Festival Candela, o invit în paginile revistei „Candela de 
Montreal” să se dezvăluie în câteva cuvinte. 

 

- Dragă Diana Vîrlan, cititorii revistei ar vrea să cunoască 
un suflet talentat și parcursul lui în țara de origine, dar, mai 
ales, aici în Montreal. 

- Bună ziua, dragă Diana. O să încerc să relatez succint 
parcursul meu legat de muzică. M-am născut în Republica 
Moldova. La 4 ani am început să organizez primul meu 
spectacol, publicul fiind chiar bunelul meu. El a fost cel care a 
descoperit vocea mea, în cele din urmă confecționându-mi un 
microfon, cu ajutorul căruia luam interviu și de la pisică și de la 
cățel...   

Bunelul meu mi-a încredințat acel microfon, îndemnându-mă 
să urmez în viață pasiunea de a cânta, deci ceea ce face bine 
sufletului.  

Scena mi-o improvizasem, prezentându-mă singură de după 
niște draperii frumos amenajate de bunica mea, ca după culise. 
Imitam pe atunci cu precizie artiști-cântăreți cu nume notorii din 
Moldova, România și Rusia.  

Plăcerea mea n-a durat 
mult, bunelul meu a plecat 
prea devreme de printre 
noi, lăsându-mi acea 
frumoasă amintire. 

Mai târziu, mama a fost 
cea care m-a încurajat să 
merg la diverse concursuri 
și evenimente împreună cu 
profesoara mea de muzică, 
câștigând premiile 1 și 2 la 
concursurile și festivalurile 
regionale din zona 
Orheiului, de unde sunt de 
loc, din centrul Moldovei. 

Am avut o copilărie 
frumoasă, minunată aș 
spune. Pe strada mea 
locuiau mulți copii cam de 
aceeași vârstă, eram multe 
fete, și era vesel, când ne 
adunam nu se mai terminau jocurile, glumele, cântam, dansam 
împreună cu ele, trăiam din plin bucuria de a fi copil, colindam 
dealurile, viile și câmpurile. Cred că copilăria petrecută la țară nu 
se compară cu cea trăită la oraș.  

La 15 ani am mers la Colegiul Republican de Muzică Ștefan 
Neaga, specialitatea Canto Academic, adică stilul ce vizează 
muzica clasică. După colegiu am urmat o altă pasiune, 
îndreptându-mi pașii către Facultatea de Comunicare Publică, 
însă nu m-am lăsat de muzică, pentru ca aici împreună cu doi 
băieți, printre care un iranian, și care își făceau studiile la aceiași 
instituție de învățământ, am format o echipă : Mix-up. 
Colaborarea noastră a început în 2003. Cântam împreună și 
compuneam muzica noastră în stil R&B, Dance, înregistrând 
melodiile și în studioul aranjorului Victor Buruiană – 

Diana Vîrlan (dianavirlan.com) 
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(actualmente, director la postul de Radio Chișinău), pe atunci 
participând la evenimente organizate pentru studenți în 
Cluburile de noapte din Chișinău ca : Faraon, Moscova, Palatul 
Feroviar ș.a. Piesele s-au făcut auzite și prin intermediul postului 
de Radio Antena C, fiind invitați și în cadrul unei emisiuni în 
direct, prin anul 2004, pe atunci un post de radio popular și 
foarte apreciat de publicul din Republica Moldova. 

A urmat emigrarea în Canada. Aici în Montreal, am cunoscut-
o pe Ioana Gherman, dirijorul Corului „La Muse”. Cu care am 
început să colaborez din 2011. Am cântat și câțiva ani la biserica 
rusă. Mai târziu, în 2017 colaborând cu  La Chorale de la Société 
de concerts de Montréal, am participat în calitate de corist, în 
cadrul Festivalului de la Francofolie,  avându-l ca dirijor pe 
colegul Pascal G-Berardi.  Muzica corală reprezintă un gen 
aparte care îmi place, dar mă regăsesc mai mult în alte stiluri de 
muzică, de altfel vocii mele se potrivesc genuri de muzică ca : 
folclorul- muzica noastră națională, muzica clasică, jazz-ul, pop-
rockul, balada. 

În acești ani am participat și la evenimentele comunității: 
lansări de carte, festivaluri : Candela, și sărbători naționale ca : 1 
Decembrie -Ziua Națională a României, 28 august- Ziua Limbii 
Române, un eveniment diplomatic la Ottawa în 2014, Sărbători 
de Crăciun : la  Complexe Desjardin, Centre Leonardo Da Vinci 
și altele. Am cântat întotdeauna cu plăcere, nu neapărat pentru a 
primi aprecieri, ci pentru a oferi celorlalți acest dar pe care și 
Domnul mi la dat. 

Compun muzica pentru piesele mele cât și pe versurile altor 
autori. 

În ultimii patru ani colaborez cu textieri ca : Daniel Laquerre, 
Christophe Condello, cât și cu alți compozitori și aranjori din 
Quebec ca : David Berube, Luc Sabourin. 

În octombrie 2018 am făcut publică melodia „Il est déjà si 
tard’’, o colaborare frumoasă cu textierul quebequez de origine 
franceză – Christophe Condelo. Această piesă a fost compusă la 
finele anului 2016, însă abia acum am reușit să o public. O puteți 
audia pe pagina mea Facebook : Diana Vi, pe site-ul meu oficial: 
https://dianavirlan.com, cât și pe alte platforme care urmează a 
fi completate.  

Am participat la multe evenimente comunitare românești din 
Quebec, Ottawa și Montreal, atât cât îmi permite disponibilitatea 
timpului, deși intenționez în viitorul apropiat să dedic mai mult 
timp muzicii. 

 

- O mămică tânără găsește timp și pentru pasiunea ei de-o 
viață : muzica. Cum reușești să faci față la toate? Dezvăluie-ne 
câteva din secretele tale. 

 - Încerc să consacrez mai mult timp pentru muzică. Cred că 
atunci când ai o echipă, cât de mică, în spate sau un suport 
financiar, reușești să te încadrezi în timp și ca organizare.  

Mult timp am petrecut și petrec alături de copiii mei. Ei sunt 
bogăția noastră și terapia sufletului. Cu ei respir și continui să 
sper, să trăiesc zi de zi. Desigur că misiunea pe care o are un 
părinte este mare, și asta ne face să devenim mai puternici și mai 
responsabili în același timp. Îi mulțumesc Domnului pentru 
acest dar minunat. Sunt sensibilă la acest subiect, îmi doresc să 
văd câți mai mulți copii fericiți…  

 

- Cine te inspiră și cine te susține, dragă Diana Vîrlan? 

- Mă inspiră valorile morale, ca : Dragostea, Credința, 
Speranța, Corectitudinea, fără ele viața ar fi un haos.  

Desigur că nimeni nu este perfect și cu toții greșim undeva 
sau cândva, dar viața întotdeauna ne dă o șansă să ne corectăm 
sau să reparăm greșelile făcute. 

Referindu-mă la  ființe umane, mă inspiră persoanele pe care 
le-am întâlnit în viața mea și care au lăsat ceva frumos în urma 
lor, cât și cele care m-au făcut să învăț vreo lecție anumită de 
viață.  

Mă inspiră natura și anotimpurile, reprezintă minunea de 
fiecare zi, pe care o putem privi, admira și simți. 

Mă bucur că există oameni cu suflet mare care cred în mine și 
care mă încurajează să urmez calea muzicii.  

Limba franceză are și ea un rol aparte în creația mea pentru 
că am piese în franceză la care țin mult. Este limba oficială și cea 
mai vorbită aici în Quebec. Este limba în care comunicăm și 
gândim zi de zi, a doua limbă pentru noi, emigranții. Port o 
recunoștință deosebită pentru țara de adopție Canada și pentru 
că locuiesc în provincia Quebec de ani buni îmi doresc să 
contribui și eu la promovarea limbii franceze prin muzica mea.  

Piesele la care am lucrat în ultimii ani sunt în limba franceză. 
Nu sunt piese de concurs sau comerciale, sunt piese care 
transmit un mesaj profund și care tind să sensibilizeze publicul.  

Apreciez originalitatea și nu-mi place competiția sau 
concurența. Degeaba unii cântăreți își forțează vocea pentru a 
avea o intensitate mai mare pentru că emoția mesajului piesei nu 
se mai face simțită. 

 

- Câteva cuvinte despre proiectele tale de viitor. 

- Îmi doresc ca în scurt timp să fac public un alt cântec din 
repertoriul meu și să ajungă la sufletul ascultătorului. 
Următoarea piesă se numește : Rien ne guérit pe versurile și 
adaptarea textierului Daniel Laquerre. Este o piesă compusă în 
2014 și se va face curând auzit pe pagina mea Facebook. 

Pentru anul care vine, 2019 voi organiza un concert, la care 
desigur sunteți invitați și sunt bineveniți toți cei care doresc să 
mă asculte într-un spectacol-live. Desigur că ar mai fi și alte 
proiecte care ar fi realizabile și datorită vouă, publicului 
meloman. 

Alte pasiuni ale mele sunt : sportul, lectura, în special din 
domeniul sănătății, psihologiei și al religiei, cât și arta culinară. 

 

- Cât timp iți ia să te pregătești de un concert ? 

- Dragă Diana, cei care activează în domeniul muzicii zi de zi 
fiind remunerați doar din activitatea lor muzicală, desigur că pot 
fi pregătiți cu mult mai operativ pentru un eventual concert 
decât cei care mai au și alte joburi pe lângă muzică sau împart 
timpul cu familia lor.  

În general, timpul dedicat pregătirii unui spectacol este 
variabil, poate dura de la câteva luni până la un an de exemplu, 
sunt mai multe aspecte de detaliat.  Îmi ia timp să mă pregătesc 
pentru un spectacol pentru că acesta devine un produs muzical și 
profesionalismul necesită efort. 

 Sunt  meticuloasă, analizez fiecare amănunt din programul 
meu, din acest motiv recunosc că uneori am nevoie de mai mult 
timp pentru a mă pregăti de un concert. 
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- Ce emoții te copleșesc, cum stabilești contactul cu publicul ? 

- Dragă Diana, eu sunt o fire timidă și emotivă. După câte 
știu, un artist trebuie să fie emotiv, altfel nici nu poate fi numit 
artist, dar nu și timid. Această calitate se însușește mai mult în 
timp cu experiența acumulată în fața publicului și nu vorbesc de 
experiența ce se referă la voce. Este ca și cum ai învăța să citești 
și să scrii și cred că fiecare cântăreț trece prin această etapă, pe 
alocuri nu prea ușoară, însă interesantă. 

 Am mers la facultate să fac jurnalism-radio, să fiu aproape de 
ascultător cu sufletul, fără a mi se face public aspectul exterior...  

Mi-am dorit să cânt, să ofer vocea mea publicului. Din 
momentul în care ești o persoană publică devii un produs oficial, 
această imagine trebuie permanent menținută, astfel încât să 
răspunzi la solicitările publicului (și cred că nu mai poți avea 
timp la dispoziție pentru familia ta, pentru viața personală). 
Pentru mine libertatea în sensul bun, contează foarte mult. Și 
fiind o fire modestă nu-mi place să-mi fac publicitate la propria-
mi imagine nu pentru că nu aș avea calitățile necesare…  

 Un profesor de aici din Quebec, îmi spunea: ’’Ce n’est pas toi 
qui choisi la musique, c’est la musique qui t’a choisi’’- adică ar 
trebuie să mă conformez într-o măsură oarecare acestui 
marketing. 

Sunt o fire modestă, dar asta nu înseamnă că nu sunt 
determinată să fac ceea ce am de făcut. Nu merg niciodată după 
cum bate vântul, ci mai degrabă m-am străduit să fac față 
situațiilor din viată, luând în considerare circumstanțele și 
înarmându-mă cu răbdare și perseverență. Timpul este prețios și 
nu mi-aș permite să îl risipesc, deci sunt într-o continuă mișcare, 
ca și oricare dintre noi. 

După opinia mea, contactul cu publicul rezultă din genul de 
muzică pe care îl cânți. Nu e neapărat să te uiți în ochii 
spectatorului când interpretezi o compoziție clasică, arie, operă, 
romanță etc., pentru că aici se cere o mai mare concentrare 
asupra mesajului transmis și rolului pe care îl ai de fapt . 

Pe de altă parte, cântând folclor românesc sau muzică ușoară 
ai oportunitatea de a merge alături de spectator și poți chiar să-i 
cânți la ureche, așa cum știi tu mai bine.  

Mie nu mi-a plăcut să imit pe nimeni, ca ținută scenică și nu 
numai și consider că asta trebuie să vină de la sine, pentru că 
fiecare cântăreț e unic în felul său. Nu-mi pasă de critici, voi 
continua să fac ceea ce am de făcut, indiferent de ce crede lumea, 
în schimb apreciez critica constructivă. 

Consider că fiecare cântăreț oferă publicului ce are el mai 
bun, de exemplu : intensitatea vocii prelucrată în timp sau 
timbrul și tehnica vocală deosebită, desigur respectând regulile 
de bază ca : respirația, dicția și alte caracteristici atribuite 
vocalistului profesionist. Cine e mai puțin dotat în ale cântatului, 
pune accent mai mult pe prestație scenică vizuală și fizică sau un 
bun aranjament. Dacă reușești să le combini pe toate, succesul 
este garantat. 

 

- Ce simți la sfârșitul prestației tale ? Cui îi mulțumești în 
gând, atunci când aplauzele umplu spațiul? Povestește o 
situație dificilă din timpul unui spectacol.  

- Am avut și situații neplăcute legate de prezența unor 
persoane în public. Eu sunt o persoană sinceră și deschisă, deci 
atitudinea pe care am avut-o în timpul concertului și prestația nu 

a fost foarte reușită. Sonorizarea sălii și reglarea sunetului la 
microfon contează la fel de mult. Pentru asta este nevoie de 
repetiție și preferabil în sala unde are loc evenimentul. O 
experiență neplăcută este ca un eșec, pe care fiecare se 
străduiește să-l evite. 

Cu doi ani un urmă am participat la un eveniment organizat 
de Crăciun în cadrul unei instituții de învățământ din Montreal, 
dedicat studenților și profesorilor. Am interpretat o melodie 
foarte cunoscută. În timp ce cântam, am remarcat lacrimi pe fața 
spectatorilor, aceasta fiind o dovadă că mesajul și emoția 
transmisă a ajuns la sufletul ascultătorului. Am primit aplauze 
multe și se citea pe fețele spectatorilor acest sentiment de plăcere 
față de prestația mea. Desigur că a fost un moment frumos 
pentru mine, am primit multe aprecieri atât de la profesori cât și 
de la studenți. A fost un public receptiv și cald, de la care am 
simțit simpatie astfel încât  această energie transmisă de public 
îți încarcă bateriile și primești o satisfacție de nedescris mai ales 
atunci când ai nevoie de mai multă motivare, acesta  fiind ca un 
balsam pentru suflet. 

Aduc Slavă Domnului pentru vocea pe care o am, pentru că 
de fapt ceea ce avem noi mai bun, Lui i se datorează. De fapt 
fiecare din noi are un „dar’’, trebuie doar să știm să îl 
identificăm, spre exemplu cineva este bun în comunicare, 
altcineva se descurcă bine la matematică etc. Talentul trebuie 
partajat, oferit, în caz contrar ne pedepsim pe noi înșine, risipind 
talentul... și mai ales un artist trebuie să fie generos, să dăruiască 
și altora ceea ce Dumnezeu i-a dăruit lui. 

 

- Spune-ne o mare satisfacție pe care ai avut-o, un vis 
împlinit ? 

- Îmi amintesc, aveam vârsta de 12 ani când directorul școlii 
la care îmi făceam studiile mi-a înmânat o diplomă de locul întâi, 
de la un concurs festival județean. Aceasta a fost transmisă de 
Direcția Culturală a orașului Orhei. Aceasta s-a întâmplat în 
cadrul unui careu, în fața întregii școli, adică în prezența 
profesorilor și tuturor elevilor. Acest moment a fost special m-
am simțit mândră că am putut să contribui la promovarea 
instituției de învățământ, cât și a localității în care locuiam. 

Nu-mi fac planuri mari de viitor, dar simt că marele vis, cel 
legat de muzică, încă nu l-am trăit încă. Mă bucur pentru ceea ce 
pot face acum, poate nu e mult dar e făcut din propriile eforturi, 
fără sponsori, fără un suport financiar și nu e ușor. Pentru mine 
important este că produsul meu este unul original, și că se face 
apreciat la justa valoare. 

 

- În încheiere, te rog să transmiți un mesaj către cititorii 
revistei „Candela de Montreal”. 

- Vă doresc sănătate multă, să aveți grijă de voi și de 
aproapele vostru. 

 Faceți bine cu toată inima, și nu așteptați răsplata, are grijă 
Domnul .  

Să aveți o iarnă frumoasă  și Sărbători fericite și 
binecuvântate ! 

La mulți ani Românilor de pretutindeni, de Ziua Națională a 
României ! 

Vă mulțumesc. 
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  T E S T A M E N T  L I T E R A R    
Elena BUICA  

 

În efemeritatea existenței noastre 
pământești, fiecare ne dorim să 
marcăm trecerea firească prin “cele 
pământene” în tradiția veche, sădirea 
unui pom, sau ceva care să ne 
reprezinte ca individ, parte dintr-o 
societate în care ne-am născut, ne-am 
format și am viețuit, cu bune și cu rele 
deopotrivă.  

Unii lasă averi, adevărate tezaure 
dobândite cu trudă sau poate nu, 
trăind o viață întreagă înrobiți de 
strălucirea lor, alții își drămuiesc 

moștenirea în tainițele sufletelor lor, așezând-o în cumințenia 
unui alt fel de bogății, acelea de sorginte spirituală.  

Zestrea pe care eu o las este una de suflet, cea a scrierilor 
mele, o zestre învăluită în zâmbetul pe care l-am dăruit mereu 
vieții și în special oamenilor cu deschidere spre lumină, bunătate 
și împliniri pe calea cea dreaptă. Cuvintele poetului Tudor 
Arghezi din poezia "Testament", "Nu-ți voi lăsa drept bunuri, 
după moarte / Decât un nume adunat pe-o carte", mi se 
potrivesc și mie, fără să fac vreo trimitere și la valoarea 
scrierilor.  

În lada mea de zestre nu se găsesc decât scrierile literare 
izvorâte după puterile mele din profunzimea trăirilor și 
gândurilor zămislite în vâltoarea vieții sau în ceasurile de 
singurătate.  

Când am venit în Canada, am renunțat la agoniseala din țară 
în schimbul altor valori, cele de ordin spiritual, și chiar dacă au 
fost renunțări care m-au durut am învățat cum să așez în cufărul 
ce-l voi lăsa moștenire, acel ceva care a întrecut în bine ceea ce 
am pierdut în plan material, lada mea de zestre spirituală. În ea 
sălășuiește spiritul meu deschis în relația cu oamenii, cu natura, 
cu lucrurile mai importante ale lumii, în relația cu Dumnezeu. 
Aici zace așteptarea dar și stăruința de a surprinde și oglindi 
faptele pozitive pe chipul celor care biruie vicisitudinile vieții. 
Aici se poate auzi și tumultul gândurilor și frământărilor cu care 
am încercat să reclădesc o viață, cu universul și relativitatea ei, 
din frânturi, din petice de forme și culori diferite. Sunt gânduri 
născute din contemplarea asupra propriei vieți, dar și din 
experiența altora, o adevărată adunare de reverberații care au 
venit din substratul trăirilor interioare, punând în mișcare 
secrete roți sufletești.    

De cele mai multe ori cu zâmbetul pe față, am scris și pe răni 
care sângerau, dar cel mai adesea am încins penița în cerneala 
dragostei de viață, a iubirii și respectului față de semeni, scriind 
rânduri, rânduri mereu cu speranța că acestea vor respira în 
timp. Ele au adunat laolaltă căutările înfrigurate, izbânzile și 
umilințele neputinței de a cuprinde necuprinsul sau de a depăși 
propriile limite, dar și speranța de a fi de folos atunci când va 
veni timpul ca această ladă să se deschidă. 

Trăind în Canada, țara pe care o iubesc și o respect din 
adâncul inimii, am scris nenumărate pagini despre aceste locuri 
binecuvântate, dar niciodată nu m-au părăsit nostalgia și dorul 
de țara mea natală, România, și de Țigăneștiul copilăriei mele, 
iar prin osârdia condeiului scrierile mele s-au așternut între 
aceste două lumi. 

M-am aplecat cu drag asupra mai multor aspecte privitoare 
la Țigăneștiul natal, ca o încercare de restaurare, într-un anume 
fel, a unui spațiu concentrat de românitate, cu structuri stabile 

de esență țărănească, cu orânduială străveche, așa cum era în 
timpul copilăriei mele, momente pe care le-am trăit înainte de 
mișcările tulburi care au urmat și care au produs atâtea 
răsturnări de valori. Chemând faptele să se adune într-o albie cu 
apă limpede, ca pentru primenire, am încercat doar a resuscita 
câteva secvențe care aparțin istoriei noastre, pentru a nu se uita 
și a nu se pierde un anumit șir de valori. Am fost atrasă de 
enigmele și starea de frumusețe a arhaicității satului românesc, 
fără să viețuiesc acolo ca un om abstras din timp. Atâta vreme 
cât pământul se învârte, n-am putut rămâne înțepenită doar în 
contemplație retrospectivă. Am reintrat în vremurile în care 
trăiesc cu temperanța și cu firescul necesar, pentru a nu fi privită 
de către semenii mei ca picată din stele  într-o 
contemporaneitate în care, parcă, nu îmi mai găsesc locul. Deși 
am bătut cărări ritualice cu simțământul statorniciei, nu am 
rămas  în arhaicitate, dar nici nu m-am luat la întrecere cu cei 
care exersează caligrafia mai subțire a omului modern, cel al 
zilelor noastre. Îmi place să înclin condeiul mai mult spre 
clasicism, fiindcă e  mai încărcat de etică. 

M-am străduit să prezint și lucruri noi, stăruind mai ales 
asupra acelora care pot să dureze, care să imortalizeze 
experiențele omenești, să îmbogățească orizontul cititorilor cu 
noi realități, aducându-le un plus de cunoaștere, să le facă viața 
mai  variată, mai interesantă. Prin ceea ce am scris, am încercat 
să scot în relief oamenii de lângă noi cu conduită exemplară, dar 
pe care adesea nu-i remarcăm în zorul cu care suntem presați de 
timp. Pentru că iubesc în aceeași măsură și literatura și literații, 
m-am aplecat cu admirație și respect asupra unor cărți și asupra 
autorilor lor, pentru a pune în lumină căutările lăuntrice care 
duc la esență, străduindu-mă să surprind, de cele mai multe ori, 
concretețea unei clipe. 

Scrisul meu s-a așternut întotdeauna cu entuziasm, stăruind 
asupra cuvintelor, dorindu-mi să le fac să mă asculte, ca apoi să 
le așez în ordinea cea mai potrivită, în încercarea de a pătrunde 
în insondabila viață sufletească. Într-un fel, scrisul meu este și 
ca o împotrivire în fața lumii roboților care au stăpânit un 
domeniu considerabil din existența noastră, împingând în 
umbră tărâmul sentimentelor, al emoțiilor, al fiorului vieții.  

Cele mai multe scrieri ale mele nu se întind pe multe pagini, 
având o dimensiune rezonabilă și încadrându-se în rigorile 
genului literar căruia aparțin, proza scurtă. Mi-am îngăduit o 
mai mare larghețe doar acolo unde frumusețile pământului 
strigau implorându-mă să le acord spațiu mai extins, din care 
apoi să poată fi “gustate” cu bucurie și interes de către cititorii 
însetați de minunățiile acestei lumi.   

Zâmbesc astăzi vieții cu recunoștință pentru că mi-a oferit, 
spre încheierea destinului meu pământean, un complex de 
împrejurări ce mi-au permis a mă apleca asupra scrisului 
aducător de picuri de lumină din izvorul bucuriei curate și 
înălțătoare. Zâmbind vieții, am încercat să mă înalț prin scrieri 
dincolo de clipă, să explorez cu sufletul și mintea adâncuri de 
nepătruns și să-mi potrivesc pașii pentru a pătrunde în viitor.  

Zâmbetul meu o învăluie cu multă căldură și pe draga mea 
nepoată, Mara-Elena, mângâierea sufletului meu, dar se 
îndreaptă cu gratitudine și sinceritate și spre cei ce vor urma, și 
tuturor le încredințez, alături de dragostea-mi nemărginită de 
oameni, de frumos și de bine, dorința de a duce mai departe și a 
face să strălucească necontenit lumina din cuvânt.  
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  E R A T A  l a  „ E X P O Z I Ț I E  D E  G R U P  L A  G A L E R I A  V A L M I    
Eva  HALUS  

 

ERATĂ: Fără voia noastră, în numărul al treilea al revistei Candela s-a strecurat o greșeală la articolul meu 
în legătură cu pictorii expozanți de la Galeria Valmi, în cadrul expoziției din mai a.c. Iată mai jos cele două mini-
biografii complete ale celor două pictorițe, acompaniate de scuzele de rigoare: 

 

Daniela Mușet este născută în 
România, în județul Neamț. A studiat 
pictura la Școala Populară  de Artă „Ion 
Irimescu” din Suceava, clasa 
profesorului Dumitru Rusu, pe care o 
absolvește în 2003, an în care obține  și 
un premiul III la concursul național al 
școlilor de artă, secția artă grafică. 

Sosește cu familia la Montreal în 
2004, unde se stabilește și continuă 
pasiunea ei pentru pictură. Membră a 
mai multor asociații de artiști din 

România, Canada și alte țări, ea a participat la mai mult de 30 de 
expoziții de grup și individuale din România și Canada. 

Operele sale se disting prin naturalețe și s-au remarcat  prin 
„tușa personală” cu ocazia unor mari expoziții de grup în 
România, cu artiști pictori de mare valoare,  în spații 
expoziționale  remarcabile, cum ar fi „Sala pașilor pierduți” de la 
Universitatea Gh. Asachi, Iași (expoziție prezidată de pictorul 
Sabin Bălașa ), „Forumul german din Iași”, Universitatea Ștefan 
Cel Mare, din Suceava, dar și în Montreal, unde se situează ca 
finalistă la concursul „Maitre en arts visuels de la Banque 
Nationale”, cu ocazia săptămânii angajaților, în anul 2005. 
Operele sale fac parte  din colecții publice și private din România 
și Canada. 

 

Daniela Mușet -Între cer și mare 

 

Rodica Vincă-Păcatul 

Rodica Vincă a îndrăgit pictura 
încă  din  copilărie  și de-a lungul 
anilor s-a  dedicat acestei pasiuni. Este 
membră a  Cercului de artiști plastici 
și sculptori din Québec, membra a 
Federației Canadiene a  artiștilor. Anul 
acesta a participat la o expoziție de 
grup în Franța, care a avut loc în 
Carente Maritime - Labbaye de  
Fontdouce, un locaș vechi de 900 de 
ani, cu  tradiție în găzduirea artiștilor 
și a expozițiilor internaționale, unde a 

câștigat Medalia de bronz cu lucrarea „Le péché”. În 2017,  cu 
ocazia  Galei Internaționale de  arte vizuale „Sunet și  lumină” i  s-
a decernat Medalia de bronz  pentru originalitate, valoare estetică 
și tehnică pentru lucrarea „Poppiers”, în cadrul expoziției Cercului 
de Artiști Pictori și Sculptori din Québec. Rodica Vincă a avut 
expoziții personale 2016-2017, care au avut loc la „Chateau 
Napoleon” în Rosemère, precum  și   numeroase  expoziții de 
grup.  În luna  august  anul acesta a avut loc  vernisajul expoziției 
personale la  biblioteca  Sylvain Garneau - Sala Sylvain Garneau, 
iar în luna septembrie  a participat la o expoziție internațională în 
Polonia. 
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  S I N G U R    

  ( f r a g m e n t )    
Leonard VOICU  

 

- Ai văzut-o p’aia? schimbă el 
brusc subiectul, privind îndelung 
și admirativ o damă bine, ce 
tocmai intra în cafenea. 

- Măi Radule 1, eu nu mai 
înțeleg nimic. Acu’ zici că viața e 
așa și pe dincolo, acu’ ai chef de 
aventuri. Parcă spuneai că ne 
întâlnim să-mi citești o scrisoare 
de la cineva important. De la cine? 

- Te grăbești? se interesă Radu 
privindu-l pe Lucian cu o oarecare 
frică, disimulată sub un aer de 

indiferență. 
- Nu! Da’ care-i treaba? 
- Cât timp ai?  
- Am destul! Câteva ore, ajunge? 
- Oh, da! Bine c-ai adus vorba, ți-am spus că am avut un 

transplant? 
- Da, dar n-ai intrat în detalii, iar eu nu te-am întrebat. Dacă 

tu consideri că vrei să-mi spui ceva, te ascult! 
- Parcă mi s-a făcut foame. Hai să luăm câte o supă. Au aici o 

cremă de ciuperci cu broccoli foarte bună. zise Radu ridicându-
se de pe scaun. 

- OK! acceptă Lucian, înțelegând că prietenul său dorește să 
câștige ceva timp înainte de a ajunge la subiectul principal al 
întâlnirii lor.  

- E rândul meu să plătesc!  
Radu, era mândru să arate că nu-i place să rămână dator, că 

se descurcă bine din punct de vedere financiar. Realitatea era cu 
totul alta și Lucian o știa prea bine. Din politețe, mimă 
acceptarea care se subînțelegea, menajând astfel, orgoliul 
amicului său.  

Lucian era un bărbat ce se apropia de 60 de ani, mult mai 
rotofei și deja albit, vorbea rar și puțin, preferând să asculte, să 
zâmbească binevoitor și să lase impresia că este interesat de 
subiectele discuțiilor, cu toate că, trecut prin ciur și prin dârmon, 
cu o mare experiență de viață în care văzuse și auzise tot felul de 
întâmplări, era de cele mai multe ori plictisit de repetarea 
acelorași situații povestite de Nicu care în fond, nu-l afectau 
direct, menținându-i impresia, ca oricărei persoane neimplicate 
direct în conflictul despre care se vorbește, că armonia se poate 
obține relativ ușor și se poate găsi o soluție la orice dezacord. 
Pentru el, cele mai nesemnificative și chiar total lipsite de 
importanță, rămânând subiectele legate de situația politică. 

Întorcându-se zâmbind, Radu aduse două mici castroane cu 
supă aburindă, așezate pe o tavă de plastic. Nu lipseau nici 
tacâmurile, două chifle ambalate în plastic și noi șervețele. Nici 
nu se așeză bine, că și schimbă subiectul:  

- Ți-am spus cum tata n-a dorit să aibă copii niciodată? 
- Nu! 
Într-unul din puținele momente de intimitate cu mama, mi-a 

povestit: 
‚,- Nu ți-am spus, că nu vreau să știu nimic? Nici nu vreau să 

aud! 
- Măi omule, dar cu cine vrei să vorbesc? 
- Du-te la popă! Roagă-te la icoane! Dar să nu vii la mine cu 

așa ceva. De-o mie de ori ți-am spus că nu vreau copil. Ce n-ai 
înțeles? 

- Dar n-am ce face! Am rămas gravidă! 

- Avortează! Dă-l afară! Du-te la babe! La doctori. La cine-oi 
ști.  

- Și dacă îl las? 
- Atunci... rămâi cu el. Eu am plecat! 
- Ești nebun? Mă lași singură? E copilul tău! 
- Da, și? 
- Nu-ți pasă? 
- Nu! 
- De ce? 
- Uite d-aia! Nu e treaba ta! 
- Explică-mi și mie ca să înțeleg. 
- Nu e nimic de înțeles. Nu vreau copii și gata. Clar? 
- Nu! 

- N-are nimic! 

- Măi omu’ lui Dumnezeu, fă-mă să înțeleg! Ne-am iubit, l-am 
făcut din dragoste, că nu te-a forțat nimeni. Și acum? 

- Mă, tu ai auzit ce-am spus? Nu, vreau, copii! N-am vrut și n-
am să vreau ni-cio-da-tă. 

- De ce? 
- Tu mă căpiezi! 

- Da’ zi-mi și mie să înțeleg ceva. 
- Băi nevastă, tu ești proastă? Ori, ce-ai? Nu-mi cunoști 

situația?  
- Ba da, dar nu m-am gândit. Dacă tu ai fost un copil 

abandonat, nu înseamnă că nu poți fi un tată bun. 
- Tu nu știi nimic! Nu știi ce-am tras eu. N-ai cum. Parcă 

vorbesc la pereți. 
- Tocmai, uită! Și hai să o luăm de la capăt, pe drumul cel 

bun. 
- Nu vreau să știu nimic! Nu înțelegi? 
- Atunci deschide bine urechile, că nu voi repeta de două ori: 

Nu avortez! Orice-ar fi. Tu, faci ce vrei, dar copilul e al meu! Poți 
să zici ce-ți place. Cum tu te încăpățânezi și o ții pe-a ta, așa fac și 
eu. N-avem ce să mai discutăm!’’ 

Pe timpul povestirii acestui episod, o confesiune grea de 
făcut, Radu devenise din ce în ce mai agitat, se înroșise la față și 
gesticula nervos. Deodată, se opri brusc, tulburat, întrebându-se 
dacă a făcut bine să destăinuie aceste detalii intime din viața 
familiei sale. Lucian, ghici frica amicului său. Era momentul să-i 
dea de înțeles că nu-i sunt indiferente greutățile prin care a 
trecut și să arate rolul său de confident compătimitor și de 
încredere, de bun prieten. 

- Și, tatăl tău ce-a făcut? 
Radu ezită câteva clipe. În cele din urmă, dorința de a lăsa să 

iasă afară tot necazul, învinse suspiciunea. 
- Ce să facă? A stat cu mama o perioadă, continuă bucuros 

totuși că cineva este dornic să-i asculte relatarea necazurilor 
personale, acțiune prin care avea impresia că își ușurează 
suferința. După nașterea mea, certurile între ei s-au întețit. Nu l-
am înțeles niciodată, dorea să fie fericit, dar se gândea numai la 
el. De ceilalți nu-i păsa. Era un egoist! Cu el nu se putea discuta. 
O ținea numai pe-a lui, iar eu îi eram ca sarea în ochi. Când am 
împlinit 5 ani, mergeam încă la grădiniță. Într-o zi, în drum spre 
casă, mama mi-a spus: 

- Diseară mâncăm singuri, numai noi doi. Taică-tu a plecat, 
adică... ne-a părăsit. 

- De ce mamă? De ce-a plecat? am întrebat cu naivitatea unui 
copil, ce nu poate înțelege comportamentul atipic al unui adult, 
care se consideră normal. 

- Nu mai vrea să ne vadă. Vrea sa fie... singur. 
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Ochii lui Radu se înroșiră și deveniră umezi, iar buzele îi 
tremurau ușor. Încercă să-și înghită amarul, oftă și continuă: 

- Cred că era prima dată când luam aminte la acest cuvânt: 
singur, și undeva în sufletul meu, a încolțit un gând. Am înțeles, 
că și eu, în esență, voi fi la fel. Această convingere și frica, nu m-
au mai părăsit niciodată, au devenit o realitate interioară care m-
a însoțit de-a lungul vieții și a prins rădăcini puternice mai ales, 
când eram la orfelinat. 

- Oh, dar știm bine că nu suntem ‚,singuri’’ niciodată. Uite! 
Acum, sunt cu tine! încercă Lucian să reducă gravitatea situației 
descrise și să arate că este pregătit să-și asume rolul de prieten. 
Oricând vei avea nevoie de mine voi fi cu tine. Poți fi sigur. 

Lucian încercă să fie cât mai convingător, dar vorbele sale 
păreau stereotipice și sunau fals. La drept vorbind, și el știa că 
cele afirmate, cu toate bunele sale intenții, sunt doar parțial 
realizabile. 

- Merci! Ești drăguț, dar tu ai familie, n-ai timp de mine. 
- Adevărat, dar putem sta de vorbă ori de câte ori dorești. Ori 

aproape, că am și eu treburile mele, și pentru că nu dorea să 
devină subiectul discuției, Lucian continuă: Zici că ai fost la 
orfelinat. Cum a fost acolo? 

- Chiar vrei să știi? 
 (va urma) 

1 Am schimbat numele personajului de la Nicu la Radu. 

 
 

  R E V E N I R E    
Al FRANCISC (POETUL ORB) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revenire 
 
Pe la jumătatea drumului 
Am să te dau jos din căruță 
Și la revenirea în sat 
Vreo zece localnici cu stare 
Și fete bune de măritat 
Au să sară-n sus pân-la șură 
Că cerul s-a făcut mai albastru. 
 
 
Intenție 
 
Am să stau negreșit 
Pe fiecare scaun din lume 
Și mai încolo 
Am să o iau de la capăt 
Așa cum scri la carte. 
 
 
Promisiune 
 
Ni s-a spus pe cuvânt 
Că urmează să murim pe-ndelete 
În ordine alfabetică 
Dar pe mine 
M-au scos din rând 
Și m-au pus mai în față... 
 

 
După 
 
A venit ziua de mâine 
Peste lumina de azi 
În care eu îmi caut neantul 
Sau sufletul presărat deunăzi 
În jurul pașilor tăi 
Dar dumneata,fată măiastră 
Purtai pantofi cu tocul înalt 
Așa că tu ai simțit mai nimic 
Și, aproape duioasă 
Ai început să plângi la morminte străine 
Și nu la al meu sau al tău. 
 
Cineva 
  
Omul necunoscut și sigur 
Îmi sare-n spinare de-a dreptul 
Fără ca măcar să vorbească 
Și dă din fund 
S-alerg mai repede, 
Să nu ratăm intrarea în Paradis. 
 
Trecere 
  
Sunt un orezar pântecos 
Care taie satul în două 
Dar pe acolo 
Nu mă bagă nimeni în seamă 
Căci datina din străbuni  
Cere ca din pământ 
Să răsară doar grâul. 
  
Femeie, 
  
Aș vrea să fiu răstignit de tine 
Cu piroane grele 
Făcute din nebăgare de seamă 
Ca mai apoi 
Să citim împreună o carte 
Fără să întoarcem nici măcar o singură foaie.

 
 
 
 
  
  
Cai liberi 
  
O mulțime de cai albi deșuchiați 
Alergau câmpia neverde 
Și în lung și în latul destrăbălat 
Pe copite din mercur și argint 
Așteptând o  vară nenumărată 
În care eu să răsar 
Iar ei să muște din mine. 
  
Promisiune 
  
Ni s-a spus pe cuvânt 
Că urmează să murim pe-ndelete 
În ordine alfabetică 
Dar pe mine 
M-au scos din rând 
Și m-au pus mai în față... 
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  P U N Ț I  D E  C E N T E N A R :  C A L G A R Y  –  M O N T R E A L    
Eva  HALUS  

 

Vrednică, The Romanian-
Canadian Cultural Association of 
Calgary (RCCAC) organizează 
celebrarea Centenarului invitând pe 
scenă, ca și în alți ani, artiști ai 
comunității românești și 
moldovenești: Sunet Transilvan 
(muzică populară autentică cu 
repertoriu din toate provinciile 
istorice), Unique Dance (școală de 
dans de societate), Grupul Doina 
(ansamblu feminin de dansuri 
folclorice), Viorel Petic (profesor 
de vioară, fost prim-violonist al 

Ansamblului “Lăutarii” din Chișinău), și formații de dansuri și 
de muzică din Romania – "Autentic Duo" și trupa "Corbu”. 

Dincolo de scenă, în foaier, inedit publicului din Calgary, 
este vernisajul artiștilor plastici ai comunității: Laura Cardoș 
(pictură), Daniel Culcea (pictură), Cătălin Domnițeanu 
(sculptură, vitralii), Octavian Florescu (pictură, sculptură), 
Violeta Grumeza (pictură), Violeta Munteanu (pictură), Irina 
Popescu (pictură), Dan Răslescu (pictură), Eduard Rotiloiu 
(fotografie), și Cristina Teodorescu (pictură). 

Consulul General al României în Vancouver, dl Ovidiu 
Grecea, Consulul Onorific al României în Alberta, dna Maria 
Șerban (unul dintre organizatori, de altfel), Primarul orașului 
Calgary, dl Naheed Nenshi, dna Anam Kazim - MLA, și mai 
mulți membri ai Corpului Diplomatic onorează evenimentul 
ocazionat de Centenarul Reîntregirii. Printre ceilalți oaspeți, dl 
George Moss, Președinte al Asociației Comunitare din 
Edmonton și al Satului Istoric Boian, și dl Benji Hazen, 
Președinte al Societății Miorița din Regina. 

De aici de unde mă aflu eu, din colțul blând al șemineului, 
pot observa doar parțial scena și sala de spectacol. Văd însă 
ieșind fețe fericite; unele mi se adresează: “Ce grozavă-i trupa 
Corbu!”. O foială în toane bune. Bărbați cu chimir, fete cu fote, 
papioane tricolore, îmbrățișări camaraderești... “pupat toți 
piața endependenți”. 

Dar îmi este mai la îndemână să observ interacțiunea artei 
expuse cu publicul românesc la ceas de sărbătoare. Câțiva 
dintre noi, pesemne cei cu ambiții comerciale, ne întâmpinăm 
vizitatorii la post, însuflețiți să fim chestionați despre arta 
noastră. Și suntem. Selectiv, nu în puhoaie, cum șade mai bine 
unui act cultural. Desigur, acest “selectiv” noi vrem să-l 
convertim în “ascendent”, doar ne place audiența. Care “noi”? 
Noi, cei care am început de aproape doi ani să ne coagulăm 
într-o comunitate artistică  sub numele de “The Romanian 
Artists of Alberta and Friends”. Suntem un grup divers, 
format la școli românești, europene sau canadiene; facem artă 
plastică și meșteșuguri, expunem în galerii sau cântăm, 
interpretăm și dansăm pe scene din Canada, România și de 
peste alte mări și țări. Avem mai mult decât curaj, avem 
aplomb. Purtăm sămânța meleagurilor Românești, stăm pe 
umerii giganților Brâncuși, Tzara, Ionesco, Enescu, Gheorghiu, 
și-avem ardoarea creativității - cea pe care o vor invoca poate 
generații viitoare în albumele lor de artă. 

 
Cătălin Domnițeanu, Jurnal de Centenar al Reîntregirii, 

 1 decembrie 2018 

 

Scena de la Calgary 

Acest catalog, realizat cu ocazia marii sărbători a 
Centenarului Unirii de la 1 decembrie 2018, un eveniment de 
altfel marcat festiv la Calgary de către the Romanaian-Canadian 
Cultural Association of Calgary (RCCAC), și despre desfășurarea 
căruia dl Cătălin Domnițeanu povestește în câteva rânduri mai 
sus, cuprinde artiștii vorbitori de limbă română, originari din 
România și Republica Moldova, din Calgary, fie ei pictori, 
sculptori, fotografi, soliști, muzicieni, dansatori sau meșteșugari. 
O parte dintre aceștia au participat la eveniment fie pe scenă, fie 
cu lucrări in galeria de artă și au încântat publicul. 

Asociația Culturală Română și Comunitatea Moldovenilor din 
Québec, de la Montréal salută inițiativa fraților noștri din 
Calgary, Alberta, de a sărbători Centenarul Marii Uniri la 1 
decembrie 2018, de Ziua Națională a României, și manifestarea 
talentului artiștilor români, afirmându-și legăturile cu țara de 
origine și sentimentele de înaltă prețuire a istoriei noastre 
comune. Felicitări tuturor participanților și organizatorilor! La 
urările mele se alătură și Doamnele Corina Luca, președinte a 
Asociației Culturale Române din Montreal (ACR) și dna Ala 
Mindicanu, vice-președinte ACR și președinte a Comunității 
Moldovenești din Québec (CMQ), care salută inițiativa dvs. și vă 
urează multe succese în activitățile culturale viitoare! 

Cu această ocazie, deschidem o punte între comunitățile 
românești din Calgary și Montréal, amândouă comunitățile fiind 
bogate în activități culturale și oameni de valoare din diferite 
domenii, propunându-ne să găsim soluții pentru schimburi 
culturale între cele două comunități româno-canadiene din 
vestul și estul Canadei.  

Montréal este pentru noi o metropolă culturală și asociațiile 
noastre de aici au peste 50 de ani de activitate. Montrealezii de 
origine română au organizat numeroase expoziții de grup, ca cele 
din 2014 și 2018 la Galeria Valmi din Outremont, unde au 
participat peste 20 de pictori, sau cea cu ocazia evenimentului 
québecois Les journées de la Culture, pentru care am organizat o 
expoziție cu 7 artiste de origine română. De asemenea, în câteva 
rânduri Asociația Culturală Română din Côte-des-Neiges a 
organizat expoziții cu costume tradiționale românești (colecția 
Dr. Paul Dăncescu și a dnei Ofelia Armașu), uneori invitând și 
alte comunități culturale să participe cu exponate din țările lor 
de origine (Maroc, Senegal, etc). Altă dată, la Montreal, am 
găzduit colecția venită de la Vatican despre România și români, 
cu documente vechi și străvechi, de peste 1000 de ani, poze, 
ilustrații, toate strânse prin grija regretatului savant român Ioan-
Dumitru Snagov.  Și la Musée des Maitres et Artisans de Québec 
s-au organizat expoziții de icoane pe sticlă și lemn (Ofelia 
Armașu), design conceptual folosind modele vechi românești 
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găsite în portul național (Oana Comșa) și o colecție de costume 
populare (Ofelia Armașu, Otilia Tunaru). Alte expoziții de 
pictură colective și solo au loc regulat la Casa Română a Bisericii 
Buna Vestire. Alții oameni de talent, precum designer-ul Marc 
Marinescu-Constantin organizează în fiecare an expoziția 
internațională de caricatură a marii întreprinderi de 
divertisment, Juste pour Rire. În toamna acestui an, am găzduit 
la noi la Centrul Comunitar o expoziție itinerantă organizată de 
Muzeul Istoriei din Brașov, despre Regina Maria, expoziția 
cuprinzând poze istorice de format mare. Cu această ocazie s-au 
ținut conferințe și ateliere de meșteșug popular. Am enumerat 
numai evenimente mai mult pe plan comunitar, însă există mulți 
pictori foarte talentați și chiar renumiți în lumea întreagă, 
precum Peter Krausz, Raluca Pilat, Ilinca Ghibu, Maria Ciciovan 
etc., care au fiecare un drum aparte. 

Aceasta este o prezentare foarte sumară a evenimentelor 
artistice de la Montreal în timp, nepunând la socoteală 
numeroasele spectacole de teatru, festivaluri de film românesc, 
spectacole de muzică cu soliști locali sau veniți din România, la 
care se adaugă scriitori și poeți de origine română și edituri, care 
să vă arate că SE POATE.  

Vă urăm cât mai multe expoziții și manifestări culturale și vă 
încurajăm să vă coagulați prosper în jurul spiritului de 
comunitate artistică a pentru a face cunoscute valorile și 
talentele românilor din Calgary, în Alberta și în lume. Iar 
publicului românesc din Alberta îi dorim să se bucure de ele și să 
își manifeste liber mândria de a face parte dintr-un popor atât de 
creativ și inovator. 

Notă: Dl Cătălin Domnițeanu a creat grupul Romanian 
Artists of Alberta and friends, care nu se limitează numai la 
artiștii de origine albertani, ci se adresează tuturor artiștilor 
români din diaspora și din România. Puteți deveni membru 
vizitând pagina lor facebook. 

 

 

Printre tablouri: Catalin Domnițeanu 
 

 

Printre tablouri: Cristina Teodorescu 

 

Printre tablouri: Daniel Culcea, Alexandra pentru 
Octavian Florescu, Catalin Domnițeanu 

 

 

Printre tablouri: Eduard Rotiloiu 
 

 

Violeta Grumeza semnează în cartea de onoare 
 

Eva HALUS 

 – pictoriță, scriitoare, jurnalistă, organizatoare de evenimente 

Secretară a Asociației Culturale Române din Montreal 
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  P O E Z I I   B A S A R A B E N E    
Lilian CUREVICI  

 

Întâmplarea de Crăciun… 

 

…Uite, a cântat cocoșul, 

Prevestind că vine moșul, 

Cel cu barba mare, lată  

Și desaga încărcată. 

 Vine el la copilași 

 Ce-i sunt tare drăgălași, 

 Cu cadouri, jucării, 

 Dulciuri, cărți cu poezii. 

…Un copil mai dezghețat 

Îl apucă de toiag, 

Zice: - Cât mă costă, moșu, 

Ca să cânte mult cocoșu? 

 Moșul, netezindu-și barba, 

 A-nțeles că…slută-i treaba, 

 Că la orice băiețel 

 Ar fi bine-un…cocoșel. 

 

Și-a rotit isteț toiagul 

De se clătinase bradul, 

În poiată la găini 

Aducând cocoș…,,străin’’. 

 Mamă dragă, ce necaz!!! 

 Se-nroșise cel obraz, 

 Iar cocoșii de-nainte 

 Începeau să dea din pinteni: 

- Cum așa, doar este lege, 

În poiată – DOAR UN REGE!!! 

Mai pe scurt…nevoie mare, 

Cer cocoșii…adunare. 

 Cu-cu-rigu!!! Cot-co-dac!!! 

 Se pun câinii pe lătrat, 

 Cine-o fi gândit vre-o dată 

 La ,,guvernul’’ din…poiată?! 

 

…Se-ntristă amar la față 

Moș Crăciun cu barba lată, 

Căci văzuse multe-n viață, 

Mai cocoși și mai moțate… 

 N-a gândit, că un toiag 

 Va cutremura cel prag 

 Și-l luă la piept pe piciul 

 Speriat cum e ariciul… 

- Dragul moșului, să-ți spun, 

Nu-i ușor să fii ‘Crăciun, 

Când cocoșul cântăreț 

Nu-i dorit în cel coteț. 

 De aceea am ați da  

 Dar, ce cred eu…te-a-mpăca, 

 Îți voi da un…puișor 

 De la Soare gălbior. 

 

Îl vei crește-ncetișor, 

Pas cu pas, ușor-ușor,  

Până ce-ntr-o bună zi 

Puiul tău te va trezi. 

 O să-ți cânte mult prea tare, 

 Să se-audă la hotare, 

 Să audă cei cocoși 

 Că avem și Făt-Frumoși!!! 

Că avem din nou haiduci, 

Ce vor da să spargă nuci 

Multora, ce-s îngâmfați 

Și la rele sunt doar frați… 

 …Uite, ține-l și păzeste-l, 

 Să ai grijă, ocrotește-l, 

 Iară eu…îmi iau toiagul, 

 Nu vreau…să dărâme pragul… 

 

Octombrie divin… 
 

…Ador nespus rugina octombrină, 

Mai suplu nu-i nimic în astă lume, 

Ce-mprăștie lumina sa divină, 

Pe satul meu, pe vale și colină… 

 Foșnesc cei patru plopi în vârf de deal 

 Pe unde mic copil umblam desculț, 

 Voiam să-i înțeleg, ce vorbă-aveau, 

 Aș sta și azi, într-una să-i ascult. 

Căci m-am născut și eu în miez de toamnă,  

Când tata a sădit gutuiul meu, 

Ce-și pleacă tot mai greu gălbuia roadă,  

Voind să o culeg anume eu… 

 Mă tot așteaptă nucul de la poartă,  

 O, Doamne, dac-ai ști ce nuci avea! 

 Ai fi schimbat la ambii dubla soartă  

 Să fiu și eu, și nucu-n țara mea… 

E în rugină codrul, e și via,  

Încet coboară strugurii în beci, 

Unde cinstim cu toții omenia 

La un păhar de vin sau poate…zeci. 

 

Pe prispă tatăl meu, trăgând o pipă, 

Privind la nuc, gutui, apoi la cer, 

În fiecare toamnă-ar vrea să zică 

De a greșit mă roagă să îl iert... 

 Și mama tot privește la portiță, 

 Poate-ntr-o zi va-ncepe-a scârțâi, 

 Intrând pe ea cea scumpă nepoțică 

 Doar într-o clipă, ani va-ntineri! 

De-i tristă undeva culoarea toamnei,  

Oricum, ea poartă-n sine-un semn sublim, 

Căci reânvie-acea căldură-a mamei 

Și casa unde vin să mă închin… 

 …Iar nucul și gutuiul, Doamne, iartă, 

 Te rog, să-i ții cât poți, poate curând   

 În ziua fericită, lângă poartă, 

 Pe unul și pe altul…să-i cuprind. 
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  A C A S Ă ,  D E  F Ă N U Ș  N E A G U  –  R E C E N Z I E  –    
Elena OLARIU  

 

Nuvela „Acasă” de Fănuș Neagu 

este inspirată din viața reală a unei 

familii din zona Buzăului, mai precis 

din satul Grădiștea care deținând 

oarecare avere au fost izgoniți ca 

fiind chiaburi. Acțiunea se petrece 

în prajma anului 1949; bătrăna 

Gherghina, văduvă de  război a lui 

Oprișan reușește să se refugieze 

dimpreună cu nepotul ei Eremia în 

Ardeal, mai precis în Maramureș 

unde, e bine de rău își duc zilele dar 

nu ca la ei acasă. 

Nuvela cuprinde trei părți distincte: sosirea în gară; drumul 

spre satul Grădiștea și moartea bătrânei. 

Odată coborâți din tren, bătrâna alături de nepotul ei, se 

opresc o bucată de vreme privind cu nostalgie în zare, ca și cum 

ar voi să-și reamintească unele amintiri. Ceea ce și era de fapt. 

Dar lucrul acesta nu avea de unde-l cunoaște șeful gării care se 

întreba „ce dracu fac ăia acolo”. Recunoscuți de soția șefului de 

gară, intră în vorbă  și află unele amănunte legate de viața lor de 

până acum  adulmecând din zare mirosul dulceag și cald al pâinii 

din cuptor. Tânărul care în armată fusese toboșar le reamintește 

că fratele tătânelui său, cândva le tăia lemne în curte  dar viața le 

pricinuise unele greutăți și fuseseră nevoiți să plece. 

Veniți cu trenul, cei doi erau înfrigurați, mai cu seamă 

bătrâna care abia vorbea, cuvintele acesteia fiind un gâjâit din 

care  cu greu înțelegeai sensul. Află totuși că bătrâna fusese un 

înverșunat voiajor cu trenul, un  fin observator a tot ce o 

înconjura și că avea o oarece teamă de fluturii galbeni, care – 

după spusele ei, aduc moartea. Un fel de cânt al cucuvelei care 

prevestește  întâmplări nu tocmai plăcute. 

Odată venită mașina, cei doi se îndreaptă spre Grădiștea. 

Șoferul, pe nume Geană Aurel, „un tip scund și șchiop” , 

recunoscând-o pe bătrînă, o salută respectuos, zicându-și în 

sinea sa „o fi venind să-și desfacă și vândă ce a mai rămas la 

Grădiștea”. Discuția continuă aparent inofensiv. De aici Eremia 

află că șontorogul Aurel fusese în armată și „gradații l-au târât pe 

burtă” iar el drept răzbunare, îi schilodise un cal. Apoi viața de 

fugar dusă prin  porumbiște de teama nemților care-i lua ostateci 

pe români indiferent că erau copii, femei sau bătrâni. Se hrăneau 

cu porumb crud care ținea loc și de foame și de sete. Tot 

discutând Eremia află că în copilărie aceștia au petrecut 

împreună mergând cu colindul; acolo  unde  găseau porțile 

închise, cu ciomagul le scoteau din balamale și fugeau. 

Cuprind de vraja amintirilor, Eremia își dă drumul  vocii 

începând să cînte o doină din vremea când alături de părinți 

lucrurile se petreceau altcumva: moșul îi ducea cu sania trasă de 

cai  iar bunica, Tudora, punea la fiert grâu pentru colivă, ei 

trebuind să păzească să nu dea în foc. Apoi, pomana porcului, în 

ajunul Crăciunului, când bărbații tot încălzindu-se cu rachiu, nu 

mai știau de dânșii. Își amintesc apoi de noaptea de Crăciun, 

cînd un vifor greu pusese stăpânire pe sat; în „valul gros al 

viforului, luna s-a împodobit cu lumînări din ceară albă. Patru 

brazi înalți stau de strajă – doi la stânga, doi la dreapta – fumul 

lumânărilor, negru și urât trecând peste ei fără să-i stingă” 

Eremia știe de la buni că toți îngerii sunt copii și sunt iubiți atât 

de părinți cât și de Dumnezeu. 

Își amintește de o cântare a Sf. Petru „Aș vrea, Doamne, ca să 

știu” și, la semnul de întrerupere a cântecului de către Șontorog, 

acesta-i spune că în armată a fost trompetist și aceasta a făcut tot 

timpul: a cântat. 

Aparent prezența bătrânei nu se mai face simțită cu toate că 

aceasta asculta atentă  discuția celor doi. Află în schimb că fosta 

lor locuință este acum Sfatul popular și că Zaharia Prodan a 

murit. Veștile  nu o bucură pe bătrînă; în loc să vocifereze, repetă 

ca pe un refren „Ta..ta.. tam..ta..tam”, Eremia explicându-i că 

este refrenul din „marșul morților” Parcă nefiind de ajuns, mai 

află că lui „nenea Zaharia i-a murit mai întâi nevasta; apoi s-a 

umflat Buzăul și i-a smuls casa, ducând-o la vale...” Și tot așa, 

numai vești sumbre, care umbresc chipurile celor doi.  Ca și cum 

ar pune gaz pe foc,  mai spune că în satul Grădiștea mor bătrânii, 

mor în somn: Se întreba Șontorogul de ce a venit acasă bătrâna? 

Cumva să-și lase oasele aici, în  țintirimul Grădiștei? Este 

apostrofat de către Eremia care nu concepe să fie jignit un 

bătrân, fie chiar și bunica sa. 

Ultima parte, moarta bătrânei, este  pe cât de interesantă ca 

fapt cît de impresionant ca acțiune: se observă satul îmbătrânit, 

casele aproape  toate învechite de ani ce „așteptau răbdătoare să 

vină iarna ca să li se jupoaie pereții” de rafalele vântului  apoi 

acea nostalgie sfâșietoare a  întoarcerii acasă a fiului risipitor. În 

cazul nostru a bătrînei care, având o premoniție, dorește foarte 

mult să vină „asasă”. Aici, ce să vezi? „Un om cu căciulă neagră, 

roasă pe margini (...) îi întâmpină foarte distant”. 

Dorind să intre în casă, sunt interogați „daca sunt așteptați de 

președinte”; nu se putea intra oricum. În lungul dialog care are 

loc între bătrână, nepotul acesteia, Eremia și chiar 

reprezentantul comunei, primarul adică, în loc să-i invite la o 

discuție amiabilă, bătrâna este jignită. 

Lăsându-se pradă amintirilor aceasta îi zise „Am venit să 

mor, Pavele. Tu ești primarul, du-te de aici și lasă-mă cu Eremia 

să mor în casa mea.” Nu înțelege, nu are cum înțelege cele spuse 

de femeie și-l pune pe paznic s-o scoată afară cu forța. Aceasta, 

cu ultimele forțe, își roagă nepotul să-i fredoneze acel refren din 

„marșul morții” că drumul vieții i s-a oprit aici, acum. 

În  învălmășeala minții și amintirea de „peretele lângă care 

învățase, copil fiind, Eremia începu să se dea cu capul de pereți. 

Se întoarse „acasă” acolo unde moartea îi aștepta cu brațele 

deschise. Alte vremuri veniră în Grădiștea, alți oameni găsea dar 

nu mai buni; „doar vântul, răbufnind din câmpie” era mereu 

tăios la obraji, și „picăturile de ploaie”,  udându-i gâtul îi spălă 

capul acela frumos, de lup tânăr”. 
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  D I A L O G  C U  M E D I C U L  M I H A I  N E A G U ,  D I R E C T O R U L  

I N S T I T U T U L U I  R O M Â N  D I N  F R E I B U R G ,  G E R M A N I A    
Anca SÎRGHIE 

Un nou popas la Biblioteca 
Română din Freiburg, unde celebra  
instituție a cărții  activează sub 
egida Institutului Român din 
localitate, este pentru toți 
participanții la Sesiunea științifică 
din 13 octombrie 2018 un prilej de 
comunicare și de îmbogățire 
spirituală. M-am adresat 
directorului instituției, solicitându-i 
un dialog, pentru cititorii 
publicațiilor din România și din 
America, dialog acceptat cu interes 
și bucurie. Ne-am propus pentru 

început să ne evocăm anii de școală.  

-A.S.: Cred că promoțiile noastre de elevi în anii socialismului 
au fost cel mai crunt lovite de securea ideologiei sovietizante, 
dacă nu-mi pot șterge nici astăzi din memorie că în clasa a II-a 
domnul învățător Ciornei, un basarabean care nu-și permitea să 
facă greșeli politice, abia stabilit în Republica Populară Română, 
ne îndemna să plângem pe “tătuțul Stalin“, când se transmitea 
înmormântarea de la Moscova. Ne-am format cu romanul 
Tânăra gardă de Fadeev în mână, căci singurele modele urmate 
erau cele venite din țara prietenă de la Răsărit. Care sunt, 
stimate domnule doctor Neagu, primele dumneavoastră 
amintiri din școala urmată în anii socialismului românesc din 
perioada sa stalinistă? 

-M.N.:  Eu mă plasez în timp câțiva ani după dumneavoastră, 
căci Stalin murise când am început școala primară, dar nu uit că 
în clasa a IV-a alături de învățătoare a intrat profesorul de limba 
rusă și de atunci această limbă s-a studiat obligatoriu până la 
finele liceului. Lumea satelor românești a fost violată de acel 
profesor străin de comunitate, care era impus chiar și acolo unde 
în localitate erau 500 de locuitori. De obicei era vorba de o 
rusoaică, între cei fugiți din Moldova de peste Prut alături de 
basarabeni, tocmai pentru că se înțeleseseră bine ca vecini cu 
românii. În satele bunicilor mei din Argeș profesoarele de limba 
rusă erau femei singure, necăsătorite…. 

-A.S.: Cine era   Mihai Neagu înainte de emigrare în 
Germania? 

--M.N.: În anii socialismului eram medic psihiatru, cadru 
universitar la București, unde m-am ocupat și de acupunctură. 
Totodată m-am afirmat și ca scriitor, chiar ca ziarist, căci în 
perioada 1969-1990 am publicat 20 de cărți, unele în tiraje de 
zeci de mii de exemplare, așa ca Paracelsus, călătorie 
neîntreruptă, Medici despre geniu, Pe urmele lui Victor Babeș, 
Medicina de voiaj, 150 de remedii homeopatice vegetale și 
altele.  

-A.S.: Așadar, un palmares de invidiat! Nu oricine se putea 
manifesta în domenii atât de diferite și încă la un nivel ca acela. 
Ce ați realizat ca scriitor? 

-M.N:  M-am afirmat scriind cinci volume în domeniul 
Dramaturgie al Asociației Scriitorilor din București. Făceam și 
traduceri din limba franceză din opera lui Tristan Bernard. Am 
îngrijit ediții din creația unor medici, cum a fost cartea Jurnalele 
profesorului Francisc Josef Rainer și al soției lui, Marta Trancu 

Rainer, prima femeie chirurg din România. Timp de 13 ani am 
fost redactorul-șef al revistei “Filatelia” și președinte al comisiei 
de tineret a Asociației filateliștilor din România.  

-A.S.: Sunt încântată de aceste pasiuni de o deschidere 
enciclopedică, mai ales că în fiecare dintre ele ați avut poziții și 
rezultate remarcabile. Iată că întrebarea care decurge de la sine 
este: De ce ați emigrat din România? 

-M.N.: În nici un caz din motive profesionale, pentru că eram 
peste tot bine plătit și totalizând   statele de plată pe care 
figuram, venitul meu rivaliza cu cel al unui ministru. După 
decembrie 1989, am constatat că s-a produs un haos,  inițial spre 
a nu se observa prăbușirea economică și culturală, care, de fapt, 
continuă până astăzi. La finele mineriadei din iunie 1990 am 
plecat cu o bursă în Germania. Am considerat că în următorii 50 
de ani se vor produce prea puține schimbări de mentalitate în 
România. M-am stabilit la Freiburg, unde timp de 20 de ani am 
practicat medicina în propriul meu cabinet.  

-A.S.: Cum a fost adaptarea la o altă societate și cum v-ați 
integrat în comunitatea românilor de aici? 

-M.N.:  Nu spun că adaptarea a fost ușoară, dar nici deosebit 
de dificilă. Mai exact, adaptarea s-a făcut în proporție 
importantă, dar nu deplină. În anul 1990 românii din Freiburg 
formau o colectivitate mai mică, dar cizelată, cultă, alcătuită din 
oameni care fugiseră de comunism. Acum românii fug de 
urmările nefaste ale comunismului, respectiv de distrugerea 
economiei naționale. 

-A.S.: Care considerați că sunt în prezent realele cauze ale 
emigrării românilor? 

-M.N.:  În ultimii 25 de ani, emigranții au fost goniți de 
lichidarea economiei naționale. În orice nenorocire există o 
speranță că poate fi prevăzut un moment al reînceperii 
reconstrucției, dar fără urmările pe care de-abia acum le va 

Mihai Neagu 
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resimți Occidentul. În prezent nu mai este mare lucru de distrus 
în România, unde lupta se duce împotriva întreprinzătorilor, fie 
mici sau mari, dar care sunt amendați fără avertisment, sub 
pretextul că ar fi nesocotit regulamentul  de urbanistică, cel 
medical, etc. Ei sunt persecutați, în ciuda invitațiilor demagogice 
ale guvernanților care îi transformă într-o clientelă a lor, cu 
cotizații exact ca în S.U.A. acum o sută de ani, când gangsterilor 
li se plăteau taxe de protecție. S-au desființat în țară mii de școli 
rurale și dispensare medicale. Medicilor goniți din acele sate li se 
cer sume uriașe pentru ocuparea posturilor vacante. Cei mai 
mărunți funcționari urmăresc să aibă clienții lor, pentru că ei 
înșiși sunt clienți.  Realitatea este că în țară este un dezastru. 
Deocamdată nu se poate face nimic. Aș prefera să sufăr pentru 
percepția mea greșită, spunând aceste lucruri, și în realitate 
situația să fie mai bună.  

-A.S: Așa cum dumneavoastră, domnule doctor, veniți în 
România, și eu călătoresc în alte state și găsesc tot atâtea motive 
să admir unele realizări câte mă determină să revin în țara mea, 
unde proiectele  și reformele se derulează prea lent, iar corupția 
ne dă încă mult de furcă. Cu încetul se schimbă, trebuie să 
recunoașteți, imaginea țării, cu drumuri mai bune, cu sate 
modernizate, cum sunt cele din Mărginimea Sibiului, ca să iau 
un singur reper dintre multele posibile. Important este să 
valorificăm specificul tradițiilor românești, acestea atrăgând 
străinii, nu numai ca turiști, ci și cu dorința de a se stabili în 
România. Cred că din 1990  noi nu am ales drumul cel mai drept, 
ci parcă am mers în direcție inversă, lăsând să ni se distrugă 
economia, o pierdere de neiertat. Tocmai de aceea vă întreb: Ce 
părere aveți despre capitalismul german în care ați ales să 
trăiți? 

-M.N.: Despre capitalismul german nu am o părere mai bună 
decât despre comunismul lui Ceaușescu. Dispărând concurența 
cu comunismul, capitalismul a decăzut. S-au preluat metode 
comuniste, prin care tinerii foarte capabili sunt îndepărtați ca să 
nu poată lua locul celor vârstnici, iar consumatorii sunt mai 
puțin respectați în ultimul timp de către producătorii bunurilor 
de consum. În Germania a crescut nepermis lăcomia de bani și 
dorința de a câștiga muncind cât mai puțin. Apare primejdia de a 
dispărea mândria lucrului bine făcut, care acum a rămas 
apanajul generațiilor aflate în prag de pensionare.  

-A.S: Cum este în prezent tineretul din Germania, pentru că 
în generația care vine stă speranța oricărei societăți?  

-M.N.: Tineretul din Germania are norocul că populația e 
suficient de densă, ca să se găsească șefi de întreprinderi mari. O 
masă tot mai mare de tineri este insuficient pregătită 
profesional, deficitară în privința culturii generale. În aceste 
condiții, viitorul îmi apare încețoșat, deși planeta noastră are în 
China un model de supraviețuire onorabilă. 

A.S.: Ce anume ar trebui preluat în România din China și 
din alte țări ?  

-M.N.: Executarea pe stadioane a hoților ar asana moral 
societatea din multe țări ale Europei. Desigur că mă gândesc și la 
România. Există un cod penal splendid în Singapore, altul în 
Israel. Se folosesc în lume legislații dure, care pot reface 
moralitatea popoarelor. Este o clară nevoie în România de 
înăsprirea codurilor penale, pentru că cu cât boala este mai grea, 
apar efecte secundare mai dureroase la medicamentele care 
asigură vindecarea…    

-A.S.: Cum arată în prezent comunitatea românilor din 
Freiburg?  

-M.N.: Este greu de vorbit de o întreagă comunitate văzută 
unitar, când în realitate sunt micro-colectivități, unele prietene, 
altele concurente. Dar în prezent nu există mai multă dezbinare 
ca acum 50 de ani, când erau personalități mai puternice. Acum 
scandalurile sunt mai estompate.  

-A.S.: La sesiunea științifică organizată în 13 octombrie 2018 
de dumneavoastră am trăit exact un asemenea sentiment, anume 
că atunci când este un eveniment de marcă, românii din Freiburg 
și invitații lor  de pretutindeni găsesc la  Biblioteca Română 
atmosfera armonizării în care se pot discuta idei înalte pe teme 
fundamentale și ardente. Pentru că tocmai am trăit un moment 
de real panromânism, v-aș întreba: Ce v-ați propus să realizați 
în funcția de director al Institutului Român și al Bibliotecii 
Române din Freiburg? 

-M.N.: Responsabilitatea aceasta poate fi preluată numai de 
către un pensionar, anume unul pregătit să desfășoare o 
activitate voluntară. Toți cei ce muncesc aici sunt voluntari. 
Acum șase ani când am acceptat această funcție, am înțeles că 
cea mai importantă sarcină care îmi revine este să păstrez  
fondul de carte și reviste ce mi-a fost încredințat. Mă bucur că 
am suficientă energie ca să scot anual “Buletinul Bibliotecii”, cu 
600-700 pagini, care este bine primit în țară ca și în străinătate, 
comentat cu mare interes. Primele 18 numere le scosese 
întemeietorul Bibliotecii, profesorul Virgil Mihăilescu, iar 
directorul Iancu Bidian a editat la rândul său alte trei numere. 
Sper ca patru ani încă să îndeplinesc această misiune culturală, 
redactând astfel nouă volume anuale de „Buletin”. Prin aceste 
volume, eu aduc în țară opera exilului, care are foarte mari 
bogății nevalorificate. 

-A.S.: Există personalități din România care profită de 
posturile lor înalte spre a stigmatiza diaspora, afirmând că ea nu 
produce nimic remarcabil în plan cultural. De 17 ani deja, m-am 
antrenat în acțiunea de a trasa niște punți de legătură în plan 
cultural între scriitorii din țară și străinătate, prezentând în 
conferințele mele, ținute mai ales în America, pe autorii clasici și 
pe contemporanii noștri de înaltă valoare.  Cum puteți 
contracara un asemenea afront, pe cât de nedrept, pe atât de 
primejdios al celor care disprețuiesc diaspora?   

-M.N.: Este regretabil că oameni de certă valoare intelectuală 
acceptă să nege realizările românilor din străinătate, cu speranța 
că astfel vor fi mai bine văzuți de dușmanii României, care sunt 
mulți și puternici. Eu continuu, stimată doamnă Sîrghie, să sper 
în renașterea eroismului românesc.  
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  E C O U R I  C E N T E N A R E    
Gabriela TÃNASE  

 

Ușile primitoare ale Centrului 
Cultural Român s-au închis în 
urma noastră. 

Au rămas ecourile unei serbări 
care se lipește de tine, îți rămâne 
în minte și te urmărește intim și 
obsedant în atmosfera 
dinlăuntrul tău, cu întreg 
misterul și familiaritatea 
aferente. 

Festivalul Candela 2018 din 
Montreal ne-a oferit ocazia unui 
festin artistic de zile mari!... 

Ne-am bucurat de bucate de suflet si spirit în compania unor 
artiști români de o înaltă ținută profesională în muzică, poezie, 
pictură, artizanat, teatru și dansuri tradiționale românești. 

Este important de știut că Festivalul Candela este un prunc 
născut din îmbrățișarea tandră a redactiei revistei cu același 
nume - ai cărei pași sunt călăuziți de fondatorul acesteia, 
redactorul-sef și scriitorul Victor Roșca - și a corpului de 
colaboratori: poeți, scriitori, pictori, artizani, artiști și muzicieni. 

La festival au fost prezente 5 expoziții cu vânzare: 
artizanat – artista Angela Faina, 
carte – alfabetic enumerați, poeții și scriitorii Mircea Ștefan 

Bartan, George Filip, Eva Halus, Felicia Mihali, părintele Radu 
Roșcanu, Lia Ruse, Melania Rusu Caragioiu, și Ionuț Leonard 
Voicu, 

icoane - maestrul Ion Lăcătușu 
pictură - pictorițele Doina Falcon, Eva Halus, Nelly Leitner, 

Smărăndița Nechita,Tatiana Sragar, Rodica Vinca si pictorul 
Ioan Petre Birău 

Aflat anul acesta la a treia ediție, fenomenul Candela devine 
din ce în ce mai limpede și, totodată, mai tumultuos, însă 
imuabil și fără revers de o calitate din ce în ce mai 
impresionantă. 

Spectacolul acestei toamne, a ieșit din cântarele obișnuite... A 
fost voluptos și încărcat de roade, făcându-ne parte a unei risipe 
incontestabile de dăruire, talent și profesionalism. 

Publicul a umplut sala parohială a Catedralei Buna Vestire - și 
a savurat programul într-un entuziasm cuceritor.  

Soprana Diana Vîrlan a deschis sărbătoarea prin intonarea 
imnurilor de stat ale Canadei și României. 

Binecuvântarea invocată peste întreaga audiență de către 
Părintele Liviu Alexandrescu de la Catedrala Ortodoxă Română 
Buna Vestire a fremătat în inimile românilor, mlădiindu-le pios 
spre Dumnezeu. 

Cuvântul de întâmpinare la Festivalul Candela 2018 care a 
avut ca laitmotiv "Centenarul Unirii" a fost rostit cu bucurie si 
ospitalitate de domnul Victor Roșca. 

Prezentat cald și luminos de către scriitoarea Corina Luca, 
programul și-a ridicat cortina cu sceneta muzicală "În căutarea 
fericirii" semnată și interpretată de Gabriela Tănase, poetă și 
scriitoare aflată în rândul colaboratorilor revistei Candela, 
precum și membră a Cenaclului literar Mihai Eminescu, 
Montreal. 

Alaturi de ea, Raluca Ciubotaru și Liviu Bădescu au infuzat 
audiența, cu farmec caragialesc, în mireasma și decorul societății 
anilor 1918. 

Făcând din perpetua propensiune către fericire a ființei 
umane un subiect de teatru într-un act, autoarea a dorit să 
conducă publicul cât mai departe de lumea în care ofertele de 

fericire iluzorie sunt pe cât de asaltante pe atât de decepționante, 
și cât mai aproape de adevărata fericire familiară doar celor care 
trăiesc în dependență de Dumnezeu. 

Acordurile melodioase purtând indubitabil semnătura lui 
Johann Sebastian Bach au făcut să vibreze audiența. Mica 
orchestră prezentă la festival, doldora de armonii sub bagheta 
profesoarei Viorica Hrițcu, a împletitit maiestuos mentori și elevi 
îndragostiți de muzică și însuflețiți de bucuria de a dărui. Au 
molipsit întreaga asistență cu irezistibilul acestei arte: profesoara 
și violonista Ioana Bădescu alaturi de fiica și eleva sa Noelia 
Bădescu, flautistele Amelia Ștefănescu și surorile Marta și 
Oleteea Hrițcu alături de tatăl și profesorul lor Ovidiu Hrițcu. 
Interpretând "Menuet în sol major" la pian, elevul Edwin Tănase 
a invitat publicul, într-o manieră fermecătoare, la o sublimă 
reflecție Bach - măreață și discretă în aceeași măsură.  

În continuare, perpetuând geniul compozitorilor români, 
soprana Diana Vîrlan și-a subliniat, fin și elegant, prezența la 
festival. 

Cântecul la caval, fluier și ocarină al artistului Mircea 
Gheorghescu a fost ca o întoarcere adevărată și sublimă în 
pășunile mioritice ale plaiurilor românești. 

Momentul poetic susținut cu o deosebită sensibilitate de 
poeta și profesoara Marcela Straua a făcut ca atmosfera să 
vibreze sub accentul aceluiași fior – delicatețea versului rimată 
cu noblețea sufletului poetei... 

În miezul programului, formația de dansuri tradiționale 
românești "Datina", condusă de scriitorul Marius Fincă alături 
de colegii săi coregrafii și coordonatorii Mihai Nechifor și Răzvan 
Rășnoveanu a ridicat ireversibil temperatura sălii. 

Iată câteva dintre numele artiștilor dansatori: 
Clara Ababei, Carmina Constantin, Cristian Filote, Cristina și 

Alexandru Fincă, Alona și Rian Hartner, Nicoleta și Alexandru 
Marco, Tatiana, Artem și Răzvan Rășnoveanu, Anca Suciu. 

Recitalul la pianină al profesoarei Lidia Constantinescu a fost 
sublim, plăsmuind parcă dorul cântului privigheorii care 
desferecă taina fericirii cu zicerea lui!... 

În dreptul farmecului de necontestat au mai 
subscris, strălucind la acest eveniment ales, artistele Paula Alecu 
și Mariana Iluțiu în calitate de soliste de muzică populară, 
acompaniate la pianină de inegalabilul maestru Nicolae 
Mărgineanu. 

Nu a lipsit nici tombola organizată de domnul Marius Fincă. 
Confortul unei sonorizări de calitate a fost asigurat de domnii 

Mihai Nechifor și Denis Prescornic iar cel al unei săli primitoare 
a fost garantat de doamna Angela Faina alături de domnii Mihai 
Codreanu și Constantin Vintilă.  

Festinul a fost plenar grație dedicării, inspirației și priceperii 
doamnelor Viorica Băietu și Viorica Popescu care au făcut ca 
oaspeții să adauge și amintirea gustului bucatelor alese în cufărul 
amintirilor de neuitat. 

Cântecul patriotic, avand ca piesă de rezistență Hora Unirii, a 
constituit trăsătura esențială a coloanei sonore pregătite cu 
meticulozitate de doamna Angela Faina. 

Ușile primitoare ale Centrului Cultural Român s-au închis în 
urma noastră. 

Hora Unirii a rotit înainte, ca un ecou al unei muzici care se 
lipește de tine, îți rămâne în minte și te urmărește cald și rugător 
în atmosfera dinlăuntrul tău, predispunându-te la a savura deja, 
în gând, emoția fraternă a următorului festival: 

"Hai să dăm mână cu mână cei cu inima română, [...] Între 
noi să nu mai fie decât flori și armonie!"  
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  A N U N Ț U R I L E   C O M U N I T Ă Ț I I    
Grupaj realizat de Victor Roșca 

NOTĂ: Toate activitățile culturale care se desfășoară la Sala Parohială „Pr. Petre Popescu” sunt 

suportate financiar de Catedrala Ortodoxă Română „Buna Vestire” din Montreal, proprietara imobilului
 

 

Biblioteca „Mihai Eminescu” 
a Bisericii  „Buna Vestire”  

Biblioteca este deschisă:  

 marțea și joia între orele 11:00 – 13:00, de 

pr. Liviu Alexandrescu, și  

 duminica între orele 11:30- 13:00.  

Biblioteca dispune de 20.000 de volume 

dintre care circa 5.000 în limba română și 

circa 15.000 în limbile franceză și engleză.  
 

Școala duminicală   
pentru copi i  

a Bisericii  Buna Vest ire  

Scopul școlii duminicale este formarea 
micului creștin. Se transmit copiilor iubirea de 
semeni, generozitatea, respectul față de 
părinți. Copiii sunt pregătiți să devină oameni 
de caracter, integri, harnici.  
  

Abonamente 

Vă rugăm să vă abonați pentru susținerea 
revistei. Costul anual este de 25$.  

1. Dreptul de a reproduce și de a difuza din 
revista „Candela de Montreal” este rezervat 
numai redacției.  
2. De conținutul articolelor din revistă este 
răspunzător autorul.  
* Candela pe internet:  
bunavestire.ca/revista-candela 
sau contact la 
http://pages.videotron.com/romanblt/ 

 

ABONAȚI -DONATORI 
CANDELA 2018 

 H.D. Silvian 200$ 

Constantin Boboc  100$ 

Leonard Voicu   50$ 

Grigore Grăjdan   40$ 

Total   510$ 

 

 

Programul Asociației  
Culturale Române 

Începem noul an 2019 cu dorința de 

mai bine, de frumos, în sanatate și cu 

bucuria de a fi iar împreună. 

Vă invit joi, 17 ianuarie, la întâlnirea 

lunară ACR și a Clubului de Aur, între 

orele 17h00 și 18h00. 

Corina Diana Haiduc 

 

 

 Programul  
Slujbelor religioase  

În fiecare duminică și în zilele de 
sărbătoare marcate cu roșu în calendarul 
creștin: 
o Orele 9:30 – Utrenia; 
o Orele 10:30 – Sfânta Liturghie. 
În fiecare vineri la orele 18:00 se oficiază 

Slujba Acatistului și Taina Spovedaniei. 
 

Sărbători rel igioase și   
programul l iturgic  

– Mercuri 30 ianuarie, SfințiiTrei Erarhi, 
Vasile, Grigore și Ioan Gură de Aur; 

– Luni 25 martie Buna Vestire. 
 

 

Servicii  religioase . 

Anul Botezuri Cununii 
Înmor-

mântări 

2009 113 19 9 

2010 124 17 4 

2011 128 19 4 

2012 101 15 4 

2013 121 25 10 

2014 129 18 4 

2015 89 12 7 

2016 119 15 2 

2017 85 15 6 

Total 1009 155 50 

 

Să ne cunoaștem  
profesioniști i  din comunitate  

 

Me CEZAR CATALIN MIHAI 

Avocat 

5497A, Ave Victoria, Bureau 104,  

Montréal (Québec) H3W 2P9 

Tel. : 514-341-5330, Fax: 514-341-8626 
– Imigrație 
– Drept matrimonial (separări, divorțuri, garda 

copiilor, pensii alimentare, litigii testamentare, 
omologări testamentare etc.) 
– Drept imobiliar (defecte ascunse de 

construcție ori vicii de sol; recuperarea comi-
sioanelor datorate agenților imobiliari) 
– Régie du logement 

 
 
 
 

VIOLETA PÎRVU 

Courtière immobilier agrée 

333 Champagne, St-Eustache J7P 2H4 

Cell: (514) 567-4619 

Courriel: info@ Ianuarie   

2019violeta.ca 

Cele mai bune condiții pentru clienții 

români la www.violeta.ca 
 

 
 
 
 

Programul  
Cenaclului Eminescu   

  

Dragi Cenacliști, 

Întâlnirea noastră din 17 ianuarie se apropie cu pași repezi și ca de obicei, 

programul este încărcat cu evenimente importante. Scriitorul și poetul D.H. 

Silvian ne-a pregătit un moment special dedicat memoriei poetului nostru 

național Mihai Eminescu, pe care îl sărbătorim în luna ianuarie. Poeta Lia Ruse 

va citi din ultimul său volum apărut la Editura Singur din Târgoviște, la finele 

anului 2018, cu prefața scrisă de scriitorul și poetul Constantin Paul Popescu. 

Totodată, va citi poeme din creația proprie, în cinstea lui Mihai Eminescu și 

pentru 24 ianuarie, ziua Unirii Principatelor Române. Din program mai fac parte 

scriitorul și poetul Alexandru Cetățeanu, ce va face o lansare de carte și va 

prezenta un jurnal despre voiajul dânsului în India, la finele anului 2019. 

Poetul și pictorul Sorin Crețu, în premieră la Cenaclu Eminescu, ne va prezenta 

câteva poeme și o introducere la arta sa ce se axează pe pictura suprarealistă. 

Tot în premieră, vom face cunoștință cu o nouă rubrică la Cenaclul Eminescu 

intitulată „Minutul lui Marc”. Rămâne să fie o surpriză.  

Pentru alte informații, vă invit să comunicați cu mine la tel: 514 910 6738, 

leonardvoicu@gmail.com.              Leonard I. Voicu 
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 C E N T E N A R U L  M A R I I  U N I R I   

Un mare om de stat , făuritor de țară:  
ION I.C. BRĂTIANU (1864-1927)  

Angela FAINA 
 

Exponent al 
celei mai mari 
familii de oa-
meni politici 
români, Ion I.C. 
Brătianu, cu-
noscut ca Ionel 
Brătianu, a fost 
lider al Partidu-
lui Național 
Liberal pentru 
19 ani, iar de 
cinci ori preșe-
dinte al Consi-

liului de Miniștri, mai mult decât oricare alt 
om politic român, de trei ori ministru de 
Interne, de două ori ministru al Apărării 
Naționale și de două ori ministru al Afacerilor 
Externe, dar s-a remarcat, mai ales, ca prim-
ministru al României interbelice și ca 
președinte al Partidului Național Liberal. 
Personaj dominant al scenei politice 
românești dintre cele două războaie 
mondiale, a fost în aceeași măsură adulat și 
contestat. A dominat cu autoritate viața 
politică a României timp de aproape două 
decenii și a fost unul dintre principalii ctitori 
ai României Mari. Istoricii l-au numit cel mai 
mare om politic și bărbat de stat al României 
din toate timpurile, o adevărată școală 
politică. Inteligent, înțelept și patriot, în nici 
o împrejurare, el nu uita interesul neamului. 
El spunea că nu există pentru oamenii 
politici îndatorire mai mare decât apărarea 
intereselor permanente și a demnității 
poporului român.  

Fiul cel mare al lui Ion C. Brătianu - fost 
prim-ministru și fondator al Partidului 
Național Liberal, Ion I.C. (Ionel) Brătianu a 
avut o traiectorie politică fulminantă.  

A absolvit liceul bucureștean “Sfântul 
Sava” și și-a continuat studiile la Paris - 
cursuri politehnice- formându-se pentru o 
solidă carieră de inginer, în specializarea 
Drumuri și Poduri. Revenind în țară este 
numit ministru al Lucrărilor Publice, 
contribuind prin echipa condusă de ing. 
Anghel Saligny la construirea podului de la 
Cernavodă. În 1895 este ales deputat liberal, 
iar în 1899, devine liderul incontestabil al 
grupului tinerilor liberali, al celor care erau 
hotărâți să contribuie la accelerarea procesului 
de modernizare a societății românești. 
Brătianu era considerat „tot ceea ce avea mai 
bun partidul și țara”. A acționat mereu cu 
înțelepciune, găsind întotdeauna cele mai 
bune soluții politice ,economice și juridice 
pentru realizarea intereselor țării. În 1902 
preia Ministerul de externe și din această 
poziție s-a ocupat îndeaproape de situația 
românilor din Imperiul Otoman și Austro-
Ungar, acordând o atenție specială românilor 
din Transilvania, pe care îi sprijinea moral și 

politic, intervenind adesea la Viena și 
Budapesta pentru a ameliora situația lor. În 
momentele cheie ale frământatei perioade de 
la începutul sec. XX , a avut un rol pozitiv, 
hotărâtor, luând decizii înțelepte, care au avut 
ca și consecințe excepționale, făurirea 
României Mari. El și-a asumat pregătirea 
militară și diplomatică a României  în Primul 
 Război Mondial. Pentru ca România să poată 
obține Transilvania dacă Austro Ungaria ar fi 
fost înfrântă, a susținut intrarea României în 
război alături de Antanta. A dovedit fermitate 
și abilitate diplomatică susținând încheierea 
unor convenții politico-militare care să 
stipuleze limpede condițiile în care România 
va intra în război și obiectivele urmărite de ea. 

O perioadă de covârșitoare răspundere 
pentru Ion I.C. Brătianu în marea 
conflagrație în care intrase țara pentru a se 
reîntregi cu provinciile sale istorice aflate sub 
dominație străină. El a purtat negocieri dure 
pe timp de război, pentru ca,  în final, să 
realizeze, alături de Casa Regală, Marea 
Unire din 1918. 

Spirit al omului de stat cu simțul datoriei 
față de țară, politica era în opinia sa o artă, un 
fenomen complex: ”Cei mai mulți își închipuie 
că politica e un fel de distracție, cu foloase și 
onoruri. Politica e ceva grav, grav de tot. Ai în 
mâna ta viața și viitorul țării tale”. Iată cum se 
adresa în 1919 Parlamentului României :  
„Sunteți, domnilor, reprezentanții unui popor 
care este mândru și poate fi mândru de 
trecutul său, și care trebuie să aibă mare 
încredere în viitorul său. Nu scădeți rolul pe 
care el trebuie să-l aibă în lume; fiți cât de 
modești pentru persoana dvs., nu fiți modești 
pentru poporul pe care îl reprezentați.” 

După război, el a inițiat cu curaj profunde 
reforme structurale, pentru a transforma 
România într-un stat modern, ele constituind 
baza democrației interbelice. Concepția sa 
modernă, de mare vizionar ,asupra viitorului 
României, îl determină să lanseze programul 
pentru înfăptuirea marilor reforme necesare 
pentru progresul țării: reforma agrară și 
electorală, noua constituție, aprobată în 1923, 
modernizarea economiei conform doctrinei 
liberale “prin noi înșine”. În planul politicii 

externe, unul dintre  momentele cele  mai 
importante ale activității lui Ion I.C. Brătianu 
a fost participarea sa, timp de șase luni, la 
Conferința de Pace de la Paris. A susținut cu 
autoritate și fermitate interesele României la 
tratatele de pace, luptând pentru demnitatea 
țării sale, neacceptând ca în treburile interne 
ale României să intervină un control extern. 
Regele Ferdinand I a fost puternic influențat 
în deciziile sale de fruntașul liberal, pe care îl 
considera „zodia bună a României”, iar 
pentru acest lucru , Ion I :C : Brătianu și-a 
atras de la opozanți, renumele de „rege 
neîncoronat”. Spre sfârșitul guvernării, Ion I. 
C. Brătianu s-a confruntat cu declanșarea 
crizei dinastice, principele Carol al II-lea 
renunțând la prerogativele sale de moștenitor 
al Coroanei. Atunci s-a spus că: “Acum nu 
mai erau doi stăpâni în România, ci unul 
singur: Ion Brătianu. Dinastia de Argeș 
biruise cu totul pe cea de Sigmaringen. Ion I. 
C. Brătianu rămânea stăpânul, singurul și 
absolutul stăpân al țării”. La 27 martie 1926 
Ionel Brătianu își depune mandatul, 
precizând că PNL părăsește guvernul “cu 
conștiința senină a datoriei împlinite”. Ion 
I.C. Brătianu avea să-i uimească pe toți prin 
cariera sa politică, fiindcă s-a impus 
autoritar, a avut guvernări lungi, a înfruntat 
răzmerițe și situații deosebit de dificile atât 
pe timp de pace cât și de război. Mai trebuie 
amintit și faptul că Ion I.C. Brătianu, om de o 
rară cultură, a fost membru de onoare al 
Academiei Române.  

Brătianu era un foarte bun tactician 
politic, “stăpân pe mijloacele sale”, el era 
conștient de valoarea sa politică fiind 
convins că ideile și acțiunile sale cu caracter 
democratic vor înscrie o pagină luminoasă în 
istoria națională. El a jucat un rol 
covârșitor în Marea Unire din 1918 și 
în viața politică a României moderne. El 
a fost unul dintre marii oameni de stat 
ai generației sale. 

Ion I.C. Brătianu a murit subit, pe 24 
noiembrie 1927, în București, la vârsta de 63 
de ani, în urma unei infecții generalizate.  

”S-a stins încă unul dintre cei care au 
ținut pe umerii lor, greaua sarcină a 
realizării celui mai mare ideal 
românesc: ÎNTREGIREA NEAMULUI”. 
Printr-o imagine sugestivă, contele de 
Saint-Aulaire, ministrul Franței la 
București, își exprima aprecierea față 
de liderul liberal :  ”Excela în a câștiga 
fără să-și facă dușmani. Viitorul 
apropiat mi-a descoperit în el cele mai 
înalte calități, care îl fac unul din marii 
oameni de stat ai generației sale, mult 
mai mare decât cei "trei mari": 
Woodrow Wilson, Lloyd George și 
Clémenceau. Nimic mai natural: la țări 
mici, oameni mari.”  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Iicbratianu.png
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