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ecunosc nu fãrã regret ºi nici scutit de un
fior de ruºine cã aºa cum mi-a fost strãinã
Basarabia aºa mi-a fost ºi partea din Sudul
Dunãrii. ªi aceasta nu pentru cã eram indiferent la soarta fraþilor din aceste zone, Doamne fereºte, ci pentru cã
sistemul de învãþãmînt din vremea formãrii generaþiei
mele avea destulã grijã pentru a ne þine strãini de anumite realitãþi istorice ºi geografice. Clasicii literaturii
române, de la care s-ar fi putut afla cîte ceva, erau, ca ºi
acum, dealtfel, puºi în umbrã. Norocul meu a fost cã,
totuºi, se mai gãsea cîte o carte în casa noastrã
þãrãneascã, iar pãrinþii mei gustau din cînd în cînd din
aceste cãrþi (cu cuvinte) bune de mîncat, cum ar spune
Rubem Alves. Aºa se face cã anumite locuri ºi evenimente, personalitãþi sau opere mi-au devenit cunoscute,
familiare chiar. Dar realitatea despre acestea aveam sã o
descifrez ceva mai tîrziu, cînd s-a ºi cuibãrit în sufletul
meu dorinþa de a le cunoaºte la ele acasã.
ªi dacã pe românii din Moldova ºi Basarabia am
visat mult de tot sã îi vãd, ºi i-am vãzut, nu credeam vreodatã cã-i voi vedea ºi pe fraþii din Sudul Dunãrii. Iatã
cã prin energica acþiune ºi larga bunãvoinþã a
Despãrþãmîntului astrist „Mihail Kogãlniceanu” Iaºi – a
se înþelege a Doamnei Areta Moºu, sufletul acestui
despãrþãmînt, ºi a colaboratorilor sãi – paºii mi se
îndreaptã ºi pe cãi nevisate. Nu mai este nevoie, cred,
sã-mi justific frustrãrile de a nu avea alte legãturi cu
fraþii din aceastã zonã decît cele pur scolastice, prin
intermediul cîtorva lecþii de istorie distorsionate ºi,
oricum, insuficiente.
Noi cei, sã zicem, de acasã cred cã îi înþelegem
bine pe toþi fraþii înstrãinaþi, pentru cã am cunoscut ºi
noi, cel puþin cei din Transilvania, amãrãciunea
asupririi ºi spaimele pierderii limbii ºi a credinþei.
Ieºirile programate de Astra Iaºi în cadrul
Simpozionului Românii din afara graniþelor þãrii, spre
care ne îndreptãm de cînd s-au mai spart gheþurile dintre noi, au în vedere o mai bunã cunoaºtere reciprocã ºi
o mai consistentã consolidare a ceea ce ne este comun:
limba ºi credinþa, coloanele dãinuirii noastre. Cît de
bine se leagã acestea între ele ºi ce rezistenþã asigurã
unui neam o înþelegem dintr-un episod petrecut cu ani
în urmã într-o ºcoalã din Polonia, cînd cancelarul
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ii polonezi limba germanã, care li se impunea.
– Ia sã vedem, ºtii tu Tatãl nostru în limba germanã?, întrebã pe un elev.
– Da!, rãspunse elevul. ªi luînd poziþia de drepþi
rosteºte pe nerãsuflate: Vater unzer der du bist in
himel...
– Dar în limba polonã îl ºtii?
– Da! ªi copilul îngenunche cu evlavie ºi rosteºte
pe rãgaz Tatãl nostru.
– Dar cine te-a învãþat în limba polonã?
– Mama, rãspunse el hotãrît.
Concluzia: pînã cînd limba ºi credinþa sunt vii,
firea unui neam nu poate fi schimbatã.
Ce pãcat cã Asociaþiunea noastrã ASTRA nu dispune ºi de forþã materialã precum de bunãvoinþã ºi de
dragoste. Dar sã fie oare aceasta prioritarã? În niciun
caz. Cu toate cã este necesarã. Noi încercãm sã o suplinim doar cu cîteva cãrþi, cu prezenþa noastrã, cu graiul
viu ieºit din suflet, cu gîndurile noastre bune ºi cu rugi
cãtre Cel de sus.
Sentimentele rãscolitoare ºi dragostea frãþeascã
care ne mînã acum irezistibil înspre locurile pe care
Coºbuc ºi Alecsandri, Grigorescu sau Henþia, le-au
înrãdãcinat în sufletele noastre, vor fi completate dupã
ce paºii noºtri vor cãlca pe pãmîntul îmbibat cu sîngele
celor ce le-au conferit acestori locuri rezonanþã de legendã...
*
Mai lung îmi pare drumul acum la-ntors acasã...,
dar din cu totul alte pricini decît cele ale Sergentului lui
Vasile Alecsandri. Nu avem picioarele frînte, nici
hainele zdrenþuite; nu ne stã în faþã drumul obositor
ascunzînd la tot pasul primejdii ducãtoare spre mormînt.
Aºadar Simpozionul internaþional Românii din
afara graniþelor þãrii, aflat la ediþia a XV-a, porneºte
din Iaºi la iniþiativa Asociaþiunii Transilvane pentru
Literatura Românã ºi Cultura Poporului Român –
Despãrþãmîntul Mihail Kogãlniceanu, în data de 15
octombrie, cu o serie de comunicãri ºtiinþifice...
Un prim popas în Alba Iulia unde comunicãrile
continuã la Universitatea „1 Decembrie 1918” în ziua
de 16 octombrie. Temele dezbãtute în plen ºi pe secþiu 51

ni, aproximativ 10, au scopul sã-i pregãteascã pe participanþi pentru întîlnirea cu fraþii din Valea Timocului
Sîrbesc ºi a celor din Timocul bulgãresc. Pentru cei care
nu au mai fost prin aceste locuri ºi cãrora realitãþile
despre românii de aici le sunt strãine sau deþin doar vagi
informaþii din mass-media, ele rãmîn aureolate de nume
cu rezonanþã sentimentalã ca: Vidin, Plevna, Smîrdan
unde vitejia româneascã dusã pînã la sacrificiu a fãcut
minuni.
În dimineaþa de 17 octombrie autocarul pãrãsind
Alba Iulia se lasã pe mîna unui tînãr conducãtor care îºi
asumã rãspunderea pentru un drum lung, pe alocuri cu
ploaie, în bunã parte pe întuneric, drum care se va sfîrºi
în aceeaºi zi, la ore tîrzii, în oraºul Bor din Serbia.
Cãlãtoria a fost plãcutã, zona strãbãtutã oferind peisaje
minunate marcate de istorie anticã ºi medievalã.
Atmosfera a fost întreþinutã copios de cãtre doamna
profesoarã Ana Filip din Salva, bunã cunoscãtoare ºi
interpretã a folclorului românesc ºi tot pe atît de bunã în
materie de istorie. Aºa cã mai cu un cîntec, din orice
zonã a þãrii, mai bine zis din toate zonele þãrii, mai cu o
lecþie de istorie ºi iatã-ne strãbãtînd Valea Cernei,
reconstituind pe plan sufletesc frînturi din perioada formãrii poporului român.
Dupã o cinã copioasã la Mînãstirea Sfînta Ana, situatã pe o minunatã colinã în oraºul dunãrean Orºova, pe
la Porþile de Fier trecem vestitul fluviu Danubiu în
Serbia. Probabil ºi din pricina întunericului, dar ºi a lipsei localitãþilor, peisajul pare dezolant. Pe drumuri nu
de cea mai bunã calitate, dupã miezul nopþii ajungem în
oraºul minier Bor, unde la hotelul Albo suntem aºteptaþi, bãnuim, prieteneºte. Aici vom poposi douã nopþi,
ziua dintre ele, 18 octombrie, fiind rezervatã unor
întruniri în cadrul cãrora e rîndul fraþilor de acolo sã se
desfãºoare, înþelegînd sã se plîngã. Pentru cã altceva nu
le este îngãduit. ªi aceasta trebuie sã o facã bilingv.
Niciun anunþ, nicio comunicare nu pot avea loc fãrã a fi
ºi în limba sîrbã. Parcã nu ne-am fi întîlnit români cu
români. Sufletul ne spune una iar vorba alta.
Munþi artificiali de steril strãjuiesc oraºul cu cei
aproximativ 50.000 locuitori, amintind cã pînã mai ieri
era un oraº prosper. Pãdurile din preajmã înnegrite, în
bunã parte uscate, îºi au povestea lor cu gust de lãmîie.
Masa rotundã se þine la demisolul hotelului ºi
începe pe un ton dur. Revoltaþi, reprezentanþii românilor
din Timocul Sîrbesc, prezintã situaþia dramaticã a
românilor din aceastã zonã care se zbat într-un fel de
vîltoare, fãrã ºcoalã, fãrã limbã maternã, fãrã culturã
identitarã, fãrã Bisericã. Le este interzicã pînã ºi denumirea de români, ei fiind consideraþi vlahi. Destul de
dubioasã participarea la dezbateri a unor reprezentanþi
din partea Ministerului Culturii, a Institutului
Hurmuzaki, a Consulatului român, toþi purtînd grija
românilor din afara graniþelor þãrii. Drept pentru care
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organizatorii ºi cer retragerea acestora din funcþiile ocupate.
Preotul Bojan Aleksandrovici, vicarul românilor
din Timoc, dezamãgit de toate cele cu cîte se confruntã,
promite cã nu va ceda. La fel de energicã d-na Iasmina
Glisii, reprezentanta pãrinþilor care îºi doresc ºcoalã în
limba românã pentru copiii lor. Dar, sunt doar vagi
încercãri, soldate cu eºecuri, amînãri, reluãri, trãdãri.
Aºa cã mesajele instituþiilor abilitate, încãrcate cu
promisiuni de înfiinþare de Centre Culturale, de biblioteci, de ºcoli, nu-i mai încãlzesc cu nimic pe bieþii
români ajunºi la limitele rãbdarii, considerîndu-se
definitiv abandonaþi. Pe bunã dreptate profesorul Mihai
Toma de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din
Iaºi propune sã nu se mai citeascã asemenea mesaje
politicianiste, dacã nu sunt urmate de fapte concrete.
În dimineaþa zilei de 19 octombrie beneficiind de
zîmbetul generos al soarelui pãrãsim localitatea Bor ºi
ne îndreptãm pe sub coama munþilor Dalmaþiei spre
Bulgaria. Nu fãrã a ne abate pe la Malainiþa, punctul
nevralgic cel mai greu acceptat, mediatizat ºi în þarã la
noi în ultima vrme. Este localitatea cu care vrednicul
preot Boian Aleksandrovic, vicarul românilor din
Timocul sîrbesc a cutezat, împotriva tuturor potrivniciilor, sã ridice o capelã în ograda pãrinþilor sãi.
Intenþioneazã sã ridice o bisericã adevãratã dar, deocamdatã, nu aflã înþelegere din nicio parte.
Trecînd pe lîngã vestitul cimitir din Negotin cu
marmore negre de cîte 3 mp (probabil este vreo carierã
prin apropiere), ajungem la un fel de vamã, pe mãsura
peisajului de margine de þarã, pe unde nu prea trece
nimeni decît ai casei. Un indicator ne avertizeazã cã mai
sunt 100 km pînã în Vidin. Sunt orele 16, prînzul suedez
este binevenit. Doar cã este într-un spaþiu dezolant, la
un fel de casã de culturã de tip ultra comunist, rece ºi
pustie, cu pereþii crãpaþi, uºile rupte, o bibliotecã care
dacã ar fi aranjatã pe rafturi ar putea fi valoroasã.
Doctorul Ivo Gherghiev, care a studiat medicina la
Craiova, este pornit sã îºi verse toatã amãrãciunea acumulatã în timp, pentru soarta românilor din zona Vidin,
capitala românilor din Bulgaria. Începem sã ne mai înseninãm cînd ne spune cã intenþionat a lãsat totul vraiºte
la acest „centru” al lor, doar va putea convinge
autoritãþile române din þarã cã aici „ne piere neamul”.
Cred cã este ultima generaþie care mai vorbeºte
româneºte într-o zonã eminamente româneascã, de unde
dacã ar striga tare s-ar auzi la Calafat.
Nenea Rãducanu, un om în vîrstã, bãtrîn ºi înþelept,
ne spune o poveste. Cînd era copil se juca la casa unei
bãbuþe din vecini. Bãbuþa le arãta cu insistenþã spre
aducere aminte o fotografie atîrnatã pe un perete. În
imagine era ea între douã sicrie ale celor doi fii ai ei,
morþi pe front. Unul în uniformã bulgãreascã, altul în
uniformã sîrbeascã. „ªi acum mã întreb, spune cu obidã
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nenea Rãducan: eu ce sunt?”
Ziua se încheie, ca ºi în Serbia, cu o rãbufnire sentimentalã îngropînd toate amãrãciunile.
Dimineaþa de 20 octombrie ne întîmpinã cu o
vreme frumoasã. Micul dejun într-un balcon al hotelului încãrcat cu flori, cu perspectivã spre Dunãre. Luciul
apei ºi abundenþa floralã vindecã rãnile din sufletele
noastre. O plimbare pe malul fluviului de-a lungul unui
parc frumos pînã la Cetatea Vidinului, pe la „biserica
îngropatã”, Sinagoga ºi alte cîteva obiective. Un parastas la monumentul de la Smîrdan dupã care, peste noul
pod Vidin –Calafat, în þarã.
Dupã pomenirea fãcutã la monumentul (mult prea
modest) eroilor de la Smîrdan cineva spunea: „a fost cel
mai emoþionant moment!” Într-adevãr s-a lãsat o tãcere
peste întreg grupul, fiecare evita privirile celuilalt, inimile ºi-au accelerat pulsul iar gîndurile încercau sã reconstituie scene cu redute luate cu asalt ºi cu gropi care
înghiþeau flãcãi mutilaþi de iatagane ºi ciuruiþi de ºrapnele. Un ecou îndepãrtat sparge parcã aceastã „pace
mutã, funerarã”, cum ar spune Goga ºi ne însenineazã
feþele: victorie!
... ªi totuºi mai lungã-mi pare calea acum la-ntors
acasã..., dar din cu totul alte motive decît cele care-i
fãceau paºii grei sergentului surprins atît de emoþionant
de cãtre bardul de la Mirceºti. Douã rãni adînci ne
împovãreazã: ura absurdã a celor cu care istoria ne-a
unit destinul, ºi ancestrala noastrã dezbinare. ªi oare de
ce aceasta cînd, vorba Magdei Isanos: ...ªi-mi pare aºa
ciudat cã se mai poate/ gãsi atîta vreme pentru urã,/
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cînd viaþa e de-abia o picãturã între minutu-acesta care
bate/ ºi celãlalt – ºi-mi pare nenþeles/ ºi trist cã nu privim/ la cer mai des,/ cã nu culegem flori ºi nu zîmbim,/
noi, care-aºa de repede murim.
Periplul nostru sentimental se încheie printr-o
revenire în altã zonã, dar în condiþii aproape similare.
Simpozionul nostru internaþional ne poartã paºii –
pentru a cîta oarã? – la fraþii din partea de Nord.
Mergem sã vedem cum bate clopotul (dacã mai bate?)
pe care Asociaþiunea Astra l-a oferit cu un an în urmã
Parohiei Sfîntul Spiridon din Herþa, parohie care pînã
acum îºi chema enoriaºii la slujbã cu un clopot
improvizat dintr-o butelie de aragaz. Spre marea noastrã bucurie clopotul bate, ba i s-au mai alãturat vreo trei
mai mici, încercînd sã creeze o armonie, nu doar sonorã.
Influenþa ruseascã face atmosfera copleºitoare. De
altfel Sfînta Liturghie ortodoxã creeazã un asemenea
cadru care topeºte toate nuanþele vestimentare sau de
limbaj ºi te transpune într-o zonã în care totul devine
îngeresc.
(...)
Ca idee finalã aº spune cã dansul, cîntecul, portul...
cartea, mesajul evanghelic ºi misterul liturgic... s-au
constituit într-un fior misterios care asemenea unui zefir
primãvãratic au topit gheþuri care în timp instauraserã o
stare glacialã dn ce în ce mai greu de suportat de cãtre
fiii aceluiaºi neam.
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