
Recentul volum semnat de Simona M. Vr~biescu
Kleckner „Pentru ]ar~, din Exil“ (Curtea Veche, 2018) face
parte dintr-o serie de memorii ale autoarei care au meritul
de a l~sa în urm~ o poveste - a narrative - despre Exilul
Românesc american din ultimele decenii.

Ireparabila pierdere a arhivei Lumii Libere
Române[ti din New York [i a tuturor celorlalte arhive
ale publica]iilor românesti de pe Coasta de Est a Americii
precum [i a arhivelor televiziunilor în limba român~ cu
excep]ia RTVNY (din c^te [tiu ele au fost practic recoltate
de dl. Dan Fornade din Canada [i zac sub lacat în subsolul
casei domniei sale) fac aceast~ restituire memorialistic~
unic~ în felul ei. |n ultimii ani, au fost deasemenea
publicate memorii substan]iale despre Exilul Românesc
în America semnate de Nicholas Dima si Justin Liuba. Dar,
dincolo de orice, activitatea Simonei Vr~biescu Kleckner
din 1990 pân~ in 2000 \n mediile Exilului Românesc
din New York merit~ recunoscut~. S~ nu uitam apoi c~
Simona a lucrat pro bono în cadrul Pre[edin]iei
României, în calitate de consilier personal al pre[edintelui
Emil Constantinescu (iunie 1999 - decembrie 2000),
activitate relatat~ în O m~rturie provocat~ - 1995 / 2000
(Bucure[ti, 2004); Din exil - Lobby în SUA pentru
România, New York, 1990–1998 (Bucure[ti, 2006).     

Am avut prilejul s~ o cunosc personal pe Simona,
c~reia îi sunt recunosc~toare pentru sprijinul acordat
la începuturile mele în America - mi-a dat recomandare
pentru admiterea la masterat - apoi am fost cooptat~ de ea
în ACORD (Ad Hoc Committee Organization for Romanian
Democracy). În acest punct voi aminti ceea ce a spus
Aristotel despre prietenul lui Platon: Mi-e prieten Platon,
dar mai prieten îmi este adev~rul. Suntem cu to]ii la
v^rsta bilan]urilor, [i cred c~ aceia care vor veni trebuie
s~ aib~ o viziune cât mai corect~ a faptelor [i oamenilor.
Dac~ gre[esc, îmi fac mea culpa.

Prima întrebare pe care oricine [i-o poate pune
parcurgând c~r]ile de memorii ale Simonei este cum de a
fost posibil ca venit~ în Statele Unite ale Americii din 1965,
dup~ cum m~rturise[te în nenum~rate împrejur~ri, s~ nu
fi f~cut absolut nimic pentru România p^n~ la c~derea
comunismului?  Din câte [tim, a existat o puternic~
mi[care de lobby anti-comunist în SUA, cu nume de
rezonan]~ precum Nicolae R~descu, Brutus Coste,
Constantin Vi[oianu, Nicholas Dima, Dr. {tefan Nikolas
Iss~rescu, Justin Liuba etc. Asocia]ii ca The Assembly of
Captive European Nations, the Truth About Romania
Committee, The League of Free Romanians ( Liga
Românilor Liberi), The  Romanian National Committee
(Comitetul Na]ional Român, CNR), apoi Europa Liber~
[i Vocea Americii au coagulat în jurul lor personalit~]i care
au denuntat [i s-au opus atrocit~]ilor regimului comunist
din România. Numele Simonei nu apare nic~ieri. 

Înainte de a scrie c~r]ile de memorii despre
exilul american, Simona trebuia, deci, s~ dea o explica]ie
acestui lucru: de ce a început s~ f~c~ lobby pentru
România numai dup~ ianuarie 1990? Care a fost motivul
efervescentei activit~]i pe lâng~ Emil Constantinescu,
în favoarea c~ruia a abandonat lobby-ul pentru regalitate?
A existat un alt motiv ulterior?

Avocata Simone-Marie Kleckner (licen]a de drept
în 1949 în România), cu dou~ masterate la Columbia
University [i New York University, cu pozi]ii importante în
lumea dreptului american, cu o mam~ care a f~cut 13 ani
pu[c~rie politic~ în România, s-a f~cut c~ nu vede p^n~

în 1990 nimic din atrocit~]ile regimului comunist din
România, din care plecase în 1965 gra]ie so]ului ei de
origine evreiasc~.

Mai sunt apoi alte întreb~ri c~rora Simona
trebuie s~ le dea un r~spuns în c~r]ile ei viitoare de
memorii sau chiar \n paginile New York Magazin.
Distinsul cercet~tor Vladimir Wertsman, fost judec~tor
în România, din aceeasi genera]ie de juri[ti cu Simona,
[i autor a peste 20 de c~rti de cercetare, care ne-a p~r~sit
anul trecut, mi-a m~rturisit c~ lucra la un articol despre
speciali[tii în [tiin]a informa]iei [i biblioteconomiei
de origine român~ din SUA. |n acel articol el încerca
s~ r~spund~ la o întrebare legat~ de presta]ia Simonei
la Na]iunile Unite.  Simona a lucrat între 1975-1987 la
United Nations Dag Hammarskjold Library, în func]ii
manageriale, de conducere, practic a fost directorul
institutiei:  1975-1987 chief reference and bibliographic
section, United Nations Dag Hammarskjold Library,
New York City. În aceast~ perioad~ Biblioteca ONU/ United
Nations Dag Hammarskjold Library - mi-a m~rturisit
dl. Wertsman, a fost - a[a cum este descris~ de diplomatul
american Pedro Sanjuan în The UN Gang: A Memoir
of Incompetence, Corruption, Espionage, Anti-Semitism
and Islamic Extremism at the UN Secretariat (Doubleday,
2005) - un cuib al spionajului sovietic: 

The soviets totally controlled the well-staffed
UN Secretariat Library ... a bloated library staff
overwhelmingly composed of Soviet „library experts“
who did everything their government required ... Why did
the Soviets need monopolistic control of the UN library?
... the consensus at the US-UN mission was that such
Soviet monopoly concerned only the UN library ... with a
little more research I was able to determine that the
UN library under the monolithic management of the
Soviets was probably the most comprehensive intelligence
collection machine the USSR had in the United States.

Deci cum a rezistat Simona timp de 12 ani la
United Nations Dag Hammarskjold Library în func]ii
de conducere? R~spunsul la întrebarea formulat~ de
Vladimir Wertsman ar fi foarte interesant de citit.

Tot Vladimir Wertsman m-a invitat s~ citesc
introducerea Simonei la traducerea în englez~ a Codului
penal român din 1969. În introducerea la „Codul Penal
al Republicii Socialiste Române“ (The penal code of the
Românian Socialist Republic by Simone-Marie Kleckner,
F.B. Rothman, 1976) ap~rut~ în The American series
of foreign penal codes, nr. 20, Simone - Marie Vrabiescu
Kleckner scrie la pagina 3:  „Principiile de baz~ ale
Codului se bazeaz~ pe democra]ia socialist~, umanism [i
legalitate.“ (traducerea mea). Autoarea vorbe[te despre
„democra]ia socialist~ care înseamn~ tratamentul egal al
tuturor cet~]enilor în fa]a legii, f~r~ s~ lase loc privilegiilor
[i imunita]ilor“ ca [i despre „umanismul socialist“:
The guiding principles of the Code are based on
socialist democracy, humanism, and legality ... socialist
democracy stands for the equal treatment of all citizens by
the law leaving no room for privileges and immunities.
Cu alte cuvinte, avocata românc~ sc~pat~ din comunism
[i cu masterat în drept în US nu sufl~ o vorb~ despre
dictatura din România care c~lcase legile în picioare,
de absen]a statului de drept, de poli]ia politic~ [i partidul
comunist care controlau justi]ia, de lipsa de separare
a puterilor în stat (https:// heinonline.org/ HOL/ P?h=
hein.intyb/romsrpec0001&i=19 Introduction, page 3:) 

Ceea ce sare în ochi în memoriile „Pentru ]ar~,
din Exil“, care apar în foileton în New York Magazin,
(vezi nr. 946, 19 februarie 2019, pp. 16-17) este tocmai
lipsa de acurate]e a informa]iei care vine de la o specialist~
\n [tiin]a informa]iei! Se pare c~, pentru Simona,
trecerea sub t~cere face parte dintr-o obi[nuin]~.  De[i a
fost abonata Lumii Libere Române[ti, colec]ie pe care
î[i bazeaz~ cred într-o m~sur~ memoriile, [i de[i a fost
martora unor evenimente importante, Simona omite
ceea ce nu face parte din sfera ei de interese. Subtitlul
„Implicarea Exilului Românesc din SUA în Restaurarea
Democra]iei Române[ti“ nu se poate reduce doar la sfera
întampl~rilor la care a fost ea martor~ sau participant~.
Din aceast~ cauz~ au loc omisiuni crase, cum se întampl~
în foiletonul din 19 februarie a.c. publicat în New York
Magazin.  Primul paragraf (pagina 17) se ocup~ de vizita
Regelui din februarie 1991 la New York.  Al doilea paragraf,
f~r~ s~ dea nicio explicatie începe cu: „La 23 aprilie, de Sf.
Gheorghe, la aeroportul LaGuardia au sosit Majest~]ile
Lor.“ De unde au sosit Majest~]ile Lor? Niciun cuvânt.
Printre altele, aeroportul a fost, de fapt, JFK. Majest~]ile
Lor veneau dup~ o vizit~ de dou~ s~pt~mâni efectuat~
la Chicago [i Washington, DC, unde avuseser~ întâlniri
extrem de importante. Vreau ca cititorii s~ poat~ vedea
m~car imagini ale acestei vizite publicate într-un reportaj
din Lumea Liber~ Româneasc~ din 20 aprilie 1991...
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