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• Adrian Păunescu
Într-o lume aflată permanent
sub stare de risc,
uităm adesea că există, totuşi există,
şi riscul pe cont propriu.

Poezia este
un risc pe cont propriu.

E noapte. Luna se află,
cum se spune,
în mijlocul nostru.

Îmi iau capul în pumni
ca pe-o cloşcă cu puii de aur
recuperată,
încep să mă învârt în mijlocul pieţei
şi vă-ntreb, doamnelor,
domnişoarelor şi domnilor,
„cine riscă în seara asta cu mine?”
aşa cum v-aş întreba:
„cine dansează cu mine?”

cĂRŢILE ÎN PANDEMIE

PE CONT PROPRIU

CU ŢARA NU ESTE DE GLUMIT

MAI VINE, TOTUŞI, LINIŞTEA, MAI VINE
Săcărâmb

Când armele în gloanţe se răstoarnă
Şi ochii lumii se-ntremează strâmb,

Mi-e dor de mine mică şi de tata,
Mi-e dor de tine, dragă Săcărâmb.

Când agurida creşte-n tâmpla zilei
Ca soarele în palme de săteni,

Mi-e dor de-o dimineaţă-n harta ţării,
În liniştea din Munţii Apuseni.

Când cântă miezul nopţii către stradă
şi lampadare se aruncă-n chei, 

Mi-e dor să stau în curte cu bunica
Să-mi văd copilăria-n ochii ei.

Când râurile cad din scară-n tihnă,
Ca zumzăitul peste propriul must,

Mi-e dor de dimineţi cu frig în hornuri
Şi de caimacul ce adoarme-n gust.

Când nimenea nu vede ce e-n lume,
Când lumea însăşi e un mare dâmb,

Mă uit pe hartă şi-nţeleg că ziua
E doar acasă-n munţi, la Săcărâmb.

Ana-Maria Păunescu
Foto: Rozalia Popa



• Ana-Maria Păunescu
Am fost una cu pământul, 
Care mi l-a luat de aici,
Am fost una cu cerul, 
În care mă vedeam oglindită.
Mai ales în clipele în care îmi
era dor.
Am fost una cu realitatea,
Când promiteam celor mai
dragi
Că nu mă voi da bătută.
Am fost una cu poezia lui,
Când, citind, înțelegeam cine sunt
Sau cine ar fi trebuit să fiu,
Am fost una cu așteptarea,
Când aveam iluzia unor zile de mâine
În care să simt că am loc,
Am fost una cu resemnarea, 
Când mă înghesuiau citațiile
În cutia poștală
În care, de altfel, nu mai venea nimic,
Poate doar o factură la energia electrică
Cu care ne mai permiteam 
Să ne încălzim mâinile,
Am fost una cu uitarea, 
Când mi-am propus să trec cu ochii,
Și mai ales cu mintea,
Dincolo de pervazul care 
Îmi stătea totdeauna în drumul
Spre reușită.
Am fost una cu bunul de tipar
Care îmi dădea voie să respir.
(eu, ani la rând, am respirat doar joia,
Când luam de la tipografie 
O flacără
Cu care aveam curaj să merg oriunde,
Cu care credeam că pot aprinde 
Marile felinare
Și micile idealuri).
Am fost una cu copilăria mea,
Cât am mai crezut că poate fi salvată,
Apoi am fost una cu copilăria ei,
A celei care și astăzi
Îmi mai smulge din buchetul 
De nerăbdări și neliniști
Câte un zâmbet 
Cât orizontul în care 
Nu se mai poate avea încredere.
Am fost una cu lacrima
Din care curge și acum sare,
Am fost una cu litera de mână
Care cere dovadă că exist și că mai am
Ceva de spus, de scris,
De arătat.
Am fost una cu acordurile de chitară
Care au știut să consemneze
Alfabetul.
Am fost una cu frigul din casele 
Prin care mi-a fost dat să locuiesc,
Am fost una cu firele de soare
Care mi-au îmblonzit părul.
Am fost una cu cei care au suferit
Pe aproape de mine,
Încercând să le iau din tristețe,
Din frică,
Din grijă.
Doar cu mine n-am fost una.
Mereu împărțită între subiecți și predicat,
Mereu împărțită între copilărie și prezent,
Mereu împărțită între azi și un eventual mâine,
Mereu împărțită între silabele care formează
cuvântul,
Mereu așa și așa,
Mereu nici aici, nici acolo,
Om pe jumătate.
O jumătate de om 
Care, totuși, a fost una cu cerul și cu pământul.

S-a făcut dimineață.
Dincolo.
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Am fost. 
Da, am fost.

Şi cântecul:
Peppino Gagliardi - 

Che vuole questa musica stasera
♫

Suprarealistul 
secolului  XXI: 

VIOREL
FORȚAN

Opțiune pentru barocul 
vizual (V)

• Dan Lupescu

Personalitate polivalentă, dar în-
ainte de toate filosof german baltic,
Hermann Keyserlyng (n. 20 iulie 1880,
Konnu, Estonia – d. 26 aprilie 1946, In-
nsbruck, Austria; căsătorit cu nepoata
cancelarului Otto von Bismarck) a punc-
tat că șansa de dezvoltare a literaturii
noastre constă în cultivarea, pe mai
departe, a tradiției bizantine. Celor
cinci caracteristici identitare ale artei
cuvântului la români - bogăție spiri-
tuală, multitudine a stilurilor, capaci-
tate de a asimila și de a primi mai
multe „ispite”: slave, grecești,
turcești (cum le numea Mircea Vulcă-
nescu), caracter deschis -, el a ținut să
le adauge, cu fertilă acuitate critică,
bizantinismul, care „ca fenomen spi-
ritual, a supraviețuit mai bine în cul-
tura română”.

Viorel Forțan exploatează și valori-
fică în manieră proprie, NU cu mijloa-
cele tradiționale, ci cu acelea oferite de
era computerelor, a inteligenței artifi-
ciale, valorifică la parametri de origina-
litate evidentă tocmai acest filon cu
ecouri bizantine. Substratul creațiilor
sale survine - prin rafinament, simpli-
tate genuină, smerenie bine tăinuită,
ambiguitate și inefabil, conjugate, cul-
mea!, cu  transparența de cristal – din
vibrațiile specifice, din spiritul tărâmu-
rilor celor mai îndepărtate ale
Bizanțului, altoite pe spațiul spiritual
dominat de siluetele maiestuoase ale lui
Zamolxe și Zalmoxe, Eminescu și
BRÂNCUȘI. 

Dacă nu ar fi fost dintotdeauna în
consonanță cu Focul Sacru al traco-
daco-geților, Bizanțul nu s-ar fi salvat/
prelungit,  nu ar fi reînflorit și nu ar fi
dăinuit aici, la noi, pe pământ româ-
nesc, multe secole la rând, după căde-
rea Capitalei Bizanțului, metropola de
la răspântia civilizațiilor: Constantino-
pol, marți, 29 mai 1453. 

Poetul craiovean creează – poate
chiar dincolo de voința sa – întocmai ca
un veritabil arhitect de anvergura cele-
brului Liviu Ciulei, care era, totodată,
om de teatru total: regizor (director de
scenă), scenograf, actor și, ne place să
fantazăm, maestru de lumini și orches-
trator discret, din umbră, al ilustrației
muzicale.

Primul volum de artă NEO-con-
ceptuală

Cele 41 de foi de calc – alternate,
din când în când, după 3-5 file, ori ime-
diat de câte un poem imprimat pe hâr-
tie velină – încep cu pagina-poem
gârliciul (așadar din străfundurile
inconștientului colectiv, ar afirma
Nietzsche, din lumea arhetipurilor, a ar-
heilor…) și se încheie cu gura podului
(deci, cu o fereastră în azurul deschis
spre Constelația Orion, Carul Mare,
Steaua Polară și Luceafărul dimineților
eterne).

De fapt, treimea ultimă a acestui
volum de artă conceptuală („Poate
neo-conceptuală! Probabil singurul în
limba română de până acum” – după
cum aveam să descopăr, într-un târziu,
dedicația pe care autorul mi-o scrisese
la 16. 02. 2017) cuprinde, în ordine, ur-
mătoarele titluri de poeme străvezii, pe

calc, grăitoare prin ele însele, în sensul
sorginții și ecourilor bizantine: fereas-
tră romană, fereastră gotică, fereas-
tră cu vitralii de la Castelul Peleș,
fereastră arabă, fereastră bizantină,
fereastră balcanică, geamlâc, feres-
tre de culă, fereastră de casă boie-
rească, fereastră de turlă de
biserică, fereastră de turlă la Bise-
rica Mănăstirii de la Curtea de Argeș,
fereastră de absidă, fereastră de bi-
serică, volumul încheindu-se prin epi-
logul …deschis intitulat, cum altfel?,
gura podului.

Printre poemele imprimate pe
aceste 14 file de calc (aripi de heruvimi,
serafimi și îngeri gingași – din perspec-
tivă spirituală) sunt intercalate cele ti-
părite pe hârtie velină, tot
poeme-grafică-de-computer,  cu titlu-
rile: pitagora, muzica, gobelin,
romanță cu ecou, vitraliu, bici, numă-
rul de aur, stofă englezească, tradu-
cere interzisă copiilor de toate
vârstele, biserica ortodoxă (superbă
metaforă plastică sugerând smerenia,
armonia, regăsirea/ întoarcerea în sine,
în urma dialogului direct cu Dumnezeu,
dar și buna rânduială a omeniei „spiri-
tului care coboară” – cum ar spune Lu-
cian Blaga!), biserica catolică (în
oglindă cu aceea ortodoxă, dar aceasta
– catolica – fiind o țâșnire sfidătoare,
trufașă, spre Demiurg, NU un dialog cu
Trinitatea Sfântă, țâșnire figurată
printr-o ansă poziționată vertical,
super-elongată, ca o literă A/ țipăt
existențial/ exasperare urlată visceral,
literă A care-și ia startul vanitos din
talpa unei rădăcini telurice grele, și tot
acolo se năruire, ca în saboți de plumb,
grei de materie, de materialitate, NU
de Spirit!), sens unic (planarea în ori-
zontalitate, după izbucnirea marcată de
trufie, planare marcată grafic printr-o
săgeată, pe a cărei lance se repetă de
patru ori, în rânduri suprapuse, cu litere
groase, calea sufletelor, devenită, ca
vârf de lance: eroilor – calea sufletelor
eroilor!). 

Cavalcada acestor poeme tipărite
pe hârtie, în alternanță, repetăm, cu
acelea pe calc (deprindere de inginer
proiectant?) poate fi considerată ca
având rolul preludiilor din arta muzi-
cală, cu număr mai mare sau mai mic
de motive ritmice și melodice
„pastișate”/ reluate de-a lungul unei
lucrări.   

Suita din volumul lui Viorel Forțan
se încheie brusc, ori  numai aparent
brusc, prin simfonia mută, figurată
prin cifrele mari ale unui cadran de ceas
(însă fără minutar și secundar, fără
limbi) având în centrul optic un vârtej
de cercuri - născând spirale - într-o ro-
tire vijelioasă, amețitoare, precum tur-
binele (turboreactoarele) avioanelor
fără elice.

Simfonia amuțește/ se cufundă în
tăcere/ devine mută pentru că – ne de-
termină autorul să bănuim – urmează
apoteoza volumului imagopoeme: cele
patru grafo-poezii provocate de spiritul
operei lui BRÂNCUȘI.  Trecerea spre ci-
clul de poeme dedicat lui BRÂNCUȘI
este prefigurată de grafica-poem pe
calc fereastră de turlă de biserică. Ni
se sugerează, astfel, că titanicul Scul-
ptor NU poate fi privit decât (cel puțin)
de la înălțimea cu chemări celeste a
unei turle de biserică ortodoxă. Suntem
îndemnați astfel, de Viorel Forțan, să
ne țintim ochii, inima, mintea, aura,
centrii energetici și cele nouă trupuri
subtile spre Steaua Sirius – deoarece
numai așa avem șansa de a gânguri (dia-
loga) cu fibra metafizică a capodopere-
lor brâncușiene.

Din monumentul de for public in-
trat în istorie sub denumirea de Masa
Tăcerii (Masa dacică, Masa pomenirii
eroilor, denumiri cărora ne încumetăm
să le adăugăm genericul, în premieră și
în propria viziune, Masa celor 12 Apos-
toli, figurați, la BRÂNCUȘI, prin cele 12
clepsidre/ scaune), Viorel Forțan decu-
pează, pentru albumul său liric, 3+3 si-

luete de clepsidre, pe care le plasează
pe verticală, paralele unele cu altele,
însoțite de titlul poteca. În fapt, poteca
(această Cărare Imperială, a sfincșilor)
este Calea/ Columna Iubirii, a Iertării,
a Concordiei – care Rug Aprins, Foc
Sacru, Dumnezeu/ Cuvânt/ Logos în-
seamnă.

Poetul craiovean sugerează, astfel,
în viziune proprie, Aleea scaunelor din
Ansamblul arhitectonic-sculptural sfânt
și sfințitor Calea Eroilor de la Târgu
Jiu. Jumătatea de cupă din partea de
sus a fiecărei clepsidre macină
grăunțele de nisip „desenate” sub
forma literelor din cuvântul timp, iar în
cea de jos – semințele de nisip „scriu”
…spațiu.

Poemul pe calc fereastră de turlă
la biserica Mânăstirii de la Curtea de
Argeș este urmat de un altul pe hârtie
velină intitulat împlinirea dorurilor,
transpus grafic prin contururile Porții
sărutului. La izvorul magic al Fântânii
dorurilor, pe care a botezat-o Poarta
sărutului, BRÂNCUȘI și-a ogoit/ și-a
stins dorul de Acasă, Dorul de Dumne-
zeu, setea de Absolut.

Prin fereastră de absidă, următo-
rul poem pe calc, pe fondul concentrării
maxime, putem zări profilul inedit al
rugăciunii Tatăl nostru scrisă/ mode-
lată în formă de Cruce ortodoxă. Este
poemul pe hârtie velină intitulat cea
spre ființă.

Cel din urmă poem pe calc din al-
bumul liric imagopoeme nu putea să fie
decât al ferestrei de biserică, dincolo
de care își ia zborul spre vecii vecilor,
rămânând bine, pentru eternitate înră-
dăcinată în pământul stră-stră-bunilor,
figurarea/ configurarea grafică (exclu-
siv din grupul ghi, specific limbii ro-
mâne) a poemului pe hârtie velină
scara văzduhului, care nu poate fi,
desigur, decât silueta Columnei fără
sfârșit/ Coloanei infinitului/ infinirii,
de la Târgu Jiu, prin care BRÂNCUȘI
continuă pomenirea smerită a eroilor
români din primul război mondial, prin
acest semn de mirare/ exclamare/
tirbușon celest/ de destupare a tuturor
cerurilor, a tuturor Ierarhiilor de Lu-
mină. Columna/ Coloana – rugăciune
murmurată șoptit, în continuu, adică
fără de sfârșit.

După ce și-a deschis volumul im-
agopoeme prin poemul gârliciul, gra-
vat exclusiv din solo-ul binar „1.0”,
paginat pe fila de gardă, pe hârtie de
calc, printr-un insinuant cap de frază
muzicală din această „dublă” a lui Jo-
hann Sebastian Bach: Clavecinul bine
temperat (în două volume/ colecții, la
distanță de 22 de ani între ele: 1722-
1744, conținând 24 de preludii și fugi
asociate, alternând gamele majore și
minore paralele: Do major și do minor,
Do diez major și do diez minor, Re major
și re minor ș.a.m.d.), filă de gardă ur-
mată de o alta pe hârtie velină, pe al
cărei alb imaculat abia zărești tresări-
rea cordială a dedicației fiicei mele,
după care vine un fel de altă filă de
gardă pe calc, dar pe care este configu-
rat (din prima literă a alfabetului: a)
poemul ferestre de veche casă
țărănească (ferestre al căror ochi este
împărțit, de crucea noastră
maramureșeană/ celtică, în patru pă-
trate egale), apoi – abia acum! – coperta
interioară (în grafie minimalistă)…,
după ce parcurgi, cu temerară superbie
și voință de a nu te abate din/ de pe
Calea spre Absolut (seria de poeme de-
rutant-înmărmuritoare)…, și după ce
ajungi la secvențele grupajului dedicat
lui BRÂNCUȘI (relevat în pasajele ante-
rioare)… - volumul este închis/ deschis
de Viorel Forțan, după scara văzduhu-
lui (Coloana fără sfârșit), prin grafo-
poemul intitulat gura podului (ochean
spre Calea Robilor, Constelația Leului,
Proxima Centauri și spre cine mai știe
ce alte constelații și galaxii…). 

(va urma)
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• Nicolae Dabija
Pe timp de pandemie cineva îmi

spune:
– Nu includ televizorul, nu ascult ra-

dioul.
– Ce faci atunci?
– Deschid cărți.
– Și de unde afli noutățile?
– Din ele.
Înveți mereu din cărțile bune. Ele

nu se învechesc.
De ce? Pentru că au fost scrise, atunci demult sau

mai încoace în vreme, pentru tine. Autorul lor s-a gân-
dit la tine. Sau – și la tine, cel de peste veacuri. El  a
pus suflet în cele așternute pe file. Iată de ce marii
maeștri vor lăsa mereu impresia că ne sunt contempo-
rani.

Mă surprinde faptul că geniile care au trăit acum
câteva veacuri sau chiar milenii cunosc atât de multe
lucruri despre noi și timpul nostru.

„Alte măști, aceeași piesă...”, afirmase Mihai Em-
inescu despre trăitorii din anul 2021.

Fiecare rău – cu binele lui.
Mai mulți prieteni mi-au vorbit că, în acest pre-

ludiu al apocalipsei, s-au regăsit în cărți.
O carte acoperă un răspuns. E o călătorie pe care

ți-ai refuzat-o mereu. Și pe care o realizezi abia acum,
când deschizi cartea care te aștepta anume pe tine, ca
să ți se destăinuie.

În preajma lor clipele susură altfel.
De multe ori acestea au curgere inversă.
O carte, în aceste vremuri ca și în toate celelalte,

e ca o ușă pe care o deschizi către lume, către alte
cărți, către sine.

Marele miracol al cărții constă în garanția că tu,

cititorule, cel dinainte de a o deschide, niciodată nu
vei reveni acolo de unde ai plecat același, cel din mo-
mentul când ai pornit la drum.

O carte pe care o treci prin tine – ca minereul au-
rifer prin sitele căutătorilor de metal prețios – va lăsa
neapărat urme în felul tău de a vedea lucrurile (aici –
obiectele însuflețite), de a gândi lumea, de a fi tu
însuți.

Noi, fiecare în parte, suntem până la urmă rezul-
tatul cărților citite sau necitite.

Le mulțumesc cărților mele că nu m-au lăsat
niciodată să fiu singur.

Volumele pe care le-am citit mă cunosc. Mă știu.
Li se face dor de mine, în măsura în care mi se face și
mie dor de ele.

De-a lungul vieții mele am locuit în câteva case,
dar m-am simțit Acasă doar acolo unde s-a aflat bib-
lioteca mea.

Cei mai buni prieteni mă așteaptau și mă așteaptă
acolo.

– Citește această carte! Îi recomand unui adoles-
cent o lucrare, care odată demult, când mă aflasem la
vârsta lui, mă făcuse fericit.

– Dar câte pagini are? mă întreabă dânsul, mai
înainte de a se interesa despre ce e, de ce i-o reco-
mand, ce mi-a plăcut în ea.

O ia cu neîncredere, cartea copilăriei și
adolescenței mele, o deschide către sfârșitul ei, ca să
vadă câte file are, o răsfoiește un pic să afle dacă are
și desene, apoi mi-o restituie într-o tăcere care
vorbește în locul lui: e prea voluminoasă, e
neinteresantă pentru că nu are ilustrații, n-am eu atâta
timp ca s-o citesc, recomandă-i-o altcuiva!

Credeam și cred că este inportant faptul ca tinerii
să se întâlnească deasupra acelorași cărți. Ca neamul
să se adune în jurul acelorași cărți.

Și pe unii, și pe alții cărțile i-ar ajuta să se soli-
darizeze, să se știe rude în plan spiritual, să învețe din
ele – binele, libertatea, descătușarea în gândire, în-
crederea în forțele proprii.

Un poet cubanez care l-a cunoscut pe Hemingway
îmi comunicase acum câțiva ani la Havana o informație
pe care o obținuse pe căi oculte, că marele prozator
fusese alungat din rai pentru păcatul de a fi iubit prea
multe femei, iar din iad – pentru păcatul de a fi scris
niște cărți. Cărți care să facă lumea mai bună, iadul
mereu în retragere, pandemiile mai suportabile.

Iată de ce Scaraoțchi n-a iubit niciodată scriitorii.
Diferiți exegeți care au descris infernul n-au semnalat
în el nicio bibliotecă. Orice fel de lectură acolo e
contraindicată. Or, dacă ar exista cărți în imperiile lui,
afirmă unii autori de lucrări sataniste, infernul ar de-
veni aproape suportabil.

Iar aici, pe pământ – cele mai triste sunt cărțile
pe care nu le citește nimeni.

De care nu-și mai amintesc nici măcar autorii lor.
Care miros a mucegai încă din momentul când,

tristele de ele, au fost așternute pe file.
Nu sunt un cititor de profesie, cum le place unor

confrați să se afișeze. Eu sunt un cititor de plăcere. Nu
mă poate nimeni convinge să citesc o carte care mă
urăște, or, așa sunt toate cărțile proaste, pentru că
atunci când le-au născocit, autorii lor au făcut
abstracție de cei care eventual le vor deschide.

O carte bună e ca o lampă care luminează în în-
tuneric, chiar și atunci când uiți s-o aprinzi.

Și-n jurul căreia se adună cei însingurați – ca să fie
ascultați, și cei înghețați – ca să se încălzească.

–  Ce noutăți aveți? îmi întreb scriitori mei dragi. 
Și ei îmi vorbesc de iarbă, de muguri, de ploaie,

de ninsoare, de lumină, de stele, de viață...
Unii specialiști susțin că pandemia s-ar putea să

dureze.
Eu mă adaptez la ea citind și recitind cărți.
Dar tu?!

prin e-mail de la Chişinău

cĂRŢILE ÎN PANDEMIE

Să ne învingem!
• Doina Dabija

Trăim într-o eră când suntem manipulați prin frică. Iar aceasta, e-
n stare să nască în interiorul nostru monștri. Pentru că omului îi este
frică tot timpul și de orice: de durere, de sărăcie, de necazuri, de alți
oameni, de ziua de mâine etc.

Dar până la urmă, acest sentiment este unul firesc, doar că de-
pinde și până la ce cotă se ridică acesta în noi. Pentru că și sfinții în-
chisorilor chiar dacă au trecut prin chinuri greu de imaginat, au știut
să se învingă. Acestora fiindu-le frică mai mult de Dumnezeu, decât de
oameni. Mai frică că vor râmăne fară conștiință decât de durere. Mai frică să nu li se
smulgă credința decăt de moarte. De aceea și suferința a rămas neputincioasă în fața
lor și n-a reușit să-i sperie. Dar fiind în temnița,au avut sufletul liber. 

Iar viața acestor oameni precum: I.P.S Bartolomeu Anania, Nicolae Steinhardt, Mina
Dobzeu, Ilie Cleopa, Iustin Pârvu, Andrei Ciurunga, Petre Țuțea, Vasile Țepordei, Serafim
Dabija si mulți alții, trebuie cunoscută de fiecare dintre noi pentru că avem ce învăța
de la ei. Pentru că aceștia au știut să-și trăiască clipa la un alt nivel și-au demonstrat
că nimic nu se poate îndeplini fără efort.

Iar neamul nostru, care a trecut prin atâtea încercări, este dator să nu-și umple
inima de igrasie, dar să se învingă, așa cum au făcut-o și sfinții închisorilor comuniste. 

22 ianuarie 1862: Se formează primul guvern unitar al României, 
condus de Barbu Catargiu.

22 ianuarie 1958: se năștea Bogdan Stanoevici, actor și politician 
român (d. 2021)

23 ianuarie 1928: se năștea Mircea Horia Simionescu, scriitor român 
(d. 2011)

23 ianuarie 2016: se stingea Elisabeta Polihroniade, 
șahistă română (n. 1935)

24 ianuarie 1849: se năștea Badea Cârțan, țăran român, 
luptător pentru independența românilor din Transilvania (d. 1911)

24 ianuarie 1859: Adunarea Electivă a Țării Românești se pronunță pentru 
alegerea ca domn a lui Alexandru Ioan Cuza, realizându-se astfel 
de facto Unirea Principatelor Române.

24 ianuarie 1866: se stingea Aron Pumnul, cărturar român, lingvist, filolog,
participant la evenimentele Revoluției de la 1848 din Transilvania (n. 1818)

24 ianuarie 1889: se năștea Victor Eftimiu, scriitor român (d. 1972)
24 ianuarie 1905: se năștea Grigore Vasiliu Birlic, actor român (d. 1970)
24 ianuarie 1932: se năștea Silviu Stănculescu, actor român (d. 1998)
25 ianuarie 2012: se stingea Emil Hossu, actor român (n. 1941)
25 ianuarie 2018: se stingea Neagu Djuvara,istoric, diplomat, filosof, 

jurnalist și romancier român (n. 1916)
26 ianuarie 1925: se năștea Nicolae Balotă, eseist, critic literar, 

memorialist și traducător român
26 ianuarie 1942: se năștea Ion Cristinoiu, compozitor, orchestrator, dirijor

și instrumentist român (d. 2001)
27 ianuarie 1861: se năștea Constantin Prezan, mareșal român, membru de

onoare al Academiei Române, erou al Primului Război Mondial (d. 1943)
27 ianuarie 1936: se năștea Florin Piersic, actor român de teatru și film
27 ianuarie 1964: se năștea Carmen Rădulescu, interpretă română 

de muzică ușoară
27 ianuarie 1967: se stingea Ion Buzdugan, poet, folclorist și publicist 

român (n. 1887)
27 ianuarie 1974: se năștea Andrei Pavel, jucător român de tenis
27 ianuarie 1975: se năștea Narcisa Suciu, interpretă, textieră şi 

compozitoare română
28 ianuarie 1889: se năștea Martha Bibescu, scriitoare și politiciană 

română (d. 1973)
28 ianuarie 1898: se stingea Alexandru Flechtenmacher, compozitor, 

dirijor, pedagog român, întemeietorul Conservatorului din 
București (n. 1823)

28 ianuarie 1943: se năștea Florina Cercel, actriță română de teatru și 
film (d. 2019)

Sursă: wikipedia.org 
Selecție: CB

Măcar în CALENDAR LIBRĂRIA
PĂUNESCU

www.apaunescu.ro
Pentru cei care mai cred în poezie, pentru cei care mai cred

în vindecare, acum există un loc de unde puteţi comanda
volumele lui Adrian Păunescu. Comenzi pot fi trimise şi direct

pe adresa adrianpaunescuro@yahoo.com
Coletele vor pleca spre dumneavoastră prin curier rapid sau

colet poştal, în funcţie de oraşul din care ne trimiteţi comanda. 
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• Tudor Nedelcea

În momentele grele pentru patrie,
când Țara era pusă în situații-limită, Bi-
serica Ortodoxă Română a avut și are o
poziție activă, stimulatoare pentru
năzuințele naționale ale poporului.
„Unde-i turma, acolo-i și păstorul” se
exprimase mitropolitul Unirii de la 1859,
Sofronie Miclescu, adaptând cerințele
neamului preceptului Domnului nostru,
Iisus Hristos: „Eu sunt Păstorul cel bun.
Păstorul cel bun își pune viața pentru oile sale... Eu sunt
Păstorul cel bun și cunosc pe ale mele și ale Mele Mă cu-
nosc pe Mine...Păstorul cel bun... merge înaintea lor, și
oile merg după el, căci cunosc glasul lui” (Ioan 10,4).

Un astfel de moment social pentru sensul devenirii
poporului nostru a fost Revoluția de la 1821, organizată
și condusă de „Domnul” Tudor, așa cum era cunoscut în
popor. Apelativul „domnul (domnitorul) Tudor” apare nu
numai în folclor, fiind consemnat și de frații călugări (și
nu numai de ei) în numeroasele însemnări de pe cărțile
vechi bisericești.

Amintindu-ne de de Revoluția din 1821, gândul nos-
tru se îndreaptă cu venerație deosebită spre „Domnul
Tudor”, ale cărui legături cu Oltenia sunt binecunoscute
(mehedințean de sorginte, casa boierului Ion Glogoveanu
își însușește temeinic limba greacă, apoi în fruntea pan-
durilor săi trece și prin județele Olteniei în istoricul său
drum spre capitale țării). Prin aceasta nu facem decât să
omagiem pe cel care „voise ca în țara lui să aibă parte
de fericire săracii neamului românesc” (N. Iorga).

Pentru cel ce personifică deșteptarea noastră
națională, locuitorii acestor meleaguri au purtat un pios
respect, contribuind prin diverse mijloace la eternizarea
firească a numelui său. Dovadă peremptorie sunt cele
două documente din arhivele craiovene: primul este un
Apel al președintelui Băncii populare „Staicu Bengescu”
din com. Bengești, din 24 ianuarie 1920, adresat Prefec-
turii județului Dolj în care se menționează: „Cu toată
greutatea vremii de astăzi, urmează ca evenimentelor
mișcării naționale din 1821 să le dăm toată atențiunea
meritată, căci din sângele eroului național Tudor Vladi-
mirescu, curs acum o sută de ani în bătrâna Târgoviște,
s-a dospit aluatul din care a ieșit România Mare de as-
tăzi.

Pe acest temeiu, facem un călduros apel la
simțămintele d-voastră patriotice și naționale în același
timp, să binevoiți a încuraja clădirea în comuna Vladi-
miri din Gorjiu, locul de naștere al eroului național,
eterna «Casă a Poporului», în care să se lumineze
generațiile viitoare, pentru întărirea neamului”.(Arh.
St. Dolj, serv. ad-tiv, dos. 18/1920, inv. 38, f. 1).

Cel de-al doilea document este, de fapt, o tele-
gramă a Ligii Culturale din 25 ianuarie 1921, adresată
aceleași prefecturi, prin care solicită constituirea unui
„Comitet de doamne care să trimeață la București
delegațiuni de doamne și domnișoare pentru centenarul
Tudor Vladimiresc” (Arh. St. Dolj, Pref. Dolj, serv. ad-
tiv., dos. 21/1921, inv. 43, f. 61).

Fără îndoială că aceste două apeluri au fost
recepționate așa cum se cuvine unui erou național, con-
stituind un simbolic arc peste timp întru eternizarea me-
moriei acestui „martir al nevoilor poporului de jos”
(A.D. Xenopol).

Peste ani, la 23 martie 2001, din inițiativa Fundației
„Scrisul Românesc”, în prezența unui numeros public, a
oficialităților locale și a I.P.S. dr. Teofan Savu, Arhiepis-
cop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei, pe Casa Glogo-
veanu din Craiova (azi Tribunalul județului Dolj) a fost
dezvelită o placă memorială, care să amintească despre
copilăria și adolescența Eroului de la 1821, petrecută la
Craiova, în familia boierească Nicolae Glogoveanu.

Așa cum veșnicul întru pomenire, Înaltul Mitropolit
Nestor Vornicescu a consemnat în lucrarea Sfinției Sale:
Descătușarea. 1821 (Editura Mitropoliei Olteniei, 1981),

Biserica noastră ortodoxă, apostolică și națională, a fost
dintru început alături de revoluționarii lui Tudor, văzând
în această mișcare națională o revoluție antifeudală și
antifanariotă în consens cu năzuințele „norodului”.

Tudor Vladimirescu a plecat, se știe din Oltenia.
Preoții și călugării au fost alături de el. Mănăstirile Tis-
mana, Gura Motrului, Lainici, de pildă, l-au sprijinit
moral-creștinește și financiar, i-au adăpostit pandurii
după uciderea sa mișelească. El însuși, domnul Tudor, a
ctitorit biserica din satul Prejna-Mehedinți (din apropie-
rea Mănăstirii Tismana, satul de baștină al Angelicăi și
Niculinei Stoican), în acest sfânt lăcaș aflându-se și por-
tretul său votiv.

Mitropolitul cărturar Nestor Vornicescu a consultat,
în stilul său caracteristic, documente și izvoare interne
privind cauzele, desfășurarea, consecințele,
semnificațiile Revoluției de la 1821, mărturii externe
(memorii, rapoarte consulare, presa vremii,
corespondență etc.). De pildă, a apelat la ofițerul rus
decembrist, I.P. Liprandi, bun cunoscător al realităților
istorice și sociale din Principatele Române, la rapoartele
consulare ale vremii, în special cele trimise din București
către curțile imperiale europene, la comentariile arhie-
piscopului armean Grigor Zaharian despre evenimentele
din 1821 cuprinse în corespondența sa, din care reiese
empatia pentru Revoluția lui Tudor și Revoluția sa: „Des-
pre el se vorbește cu multă laudă de către martorii ocu-
lari, cât și despre inteligența, curajul său înflăcărat și
vitejia sa”, zice armeanul.

Contribuția mitropolitului cărturar basarabean pen-
tru „domnul Tudor, olteanul”, este esențială. Descope-
rirea unei matrice sigilară inedită, mărturie certă
sigiligrafică privind anul 1821, „o importantă relicvă a
Revoluției din 1821, exprimă acest moment istoric, dar
poate semnifica și întreaga istorie a asupririi și a revol-
tei poporului pentru «dreptate și slobozenie», conchide
Nestor Vornicescu. În această matrice este reprezentat
un pandur, ea nefiind un sigiliu personal iconografic,
«personajul din emblemă personificând însuși poporul și
caracterul mișcării revoluționare»”, fiind deci o repre-
zentare alegorică a luptei românilor pentru dreptate și
libertate, chiar prima reprezentare, cum a demonstrat
autorul cărții. Nestor Vornicescu încadrează această ma-
trice sigilară inelară (deși toate documentele provenite
de la Tudor – proclamații, scrisori, arzuri către Poartă,
memorii – aveau doar semnătura sa, cu parafa „cu glasul
norodului celui năpăstuit”) alături de femeia cu bonetă
frigiană din emblema Revoluției franceze, „Gânditorul”
de la Hamangia sau „Rugăciune” brâcușiană.

După cum se știe, la 23 martie 1821, Tudor își semna
legământul sfânt cu Patria cu următorul text: „Mă leg și
eu din parte-mi, cu glasul obștii norodului”.

Partea a doua a cărții sale, Descătușarea. 1821, mi-
tropolitul Nestor o dedică episcopului Ilarion al Argeșului,
sfeșnicul lui Tudor pentru slujirea Bisericii străbune și
descătușarea patriei, capitol în care regăsim cântecul
Mugur, mugur, mugurel, cântat cu prilejul întronizării ar-
himandritului ca episcop (noiembrie 1820), poemul-epi-
taf de la Mănăstirea Antim din București, descrierea
steagului Revoluției, rolul altor cărturari în sprijinirea
Revoluției și a lui Tudor, Gh. Lazăr, Petrache Poenaru), ai
unor căpitani din oastea lor etc.

Nestor Vornicescu aduce în discuție și apariția, în
decursul istoriei, a unor semne fatidice negative, exis-
tente și în tradițiile populare; referitor la Revoluția de
acum două veacuri, este consemnată și apariția, la înce-
putul anului, a unei comete vestitoare a acțiunilor ne-
faste și trădătoare a eterniștilor. Iată consemnarea cu
pricină, preluată de N. Iorga în Izvoarele contemporane
asupra mișcării lui Tudor Vladimirescu: „când feciorii lui
Ipsilant s-au pornit din părțile Basarabiei ca să-și facă
oaste din grecime și din arnăuțime și din orice adunare
rea, câți voia a se unui voinții lor”, atunci „s-au dat
semn de mânie cerească. Pământul s-a cutremurat în
vreme neobișnuită, la ianuar 29 spre sâmbăta, la nouă
ceasuri din noapte. Cerul au arătat o stea cu coadă prea
subțire și căutarea stelei aceleia era de la Olt cătră
București”. Tudor Vladimirescu a interpretat cu optimism

și speranță apariția acestei comete într-
un moment de răscruce istorică, așa
cum împăratului creștin Constantin cel
Mare i s-a arătat pe cer crucea creștină.
Scrie Tudor către vornicul C. Samurcaș,
la 28 februarie 1821: „Slavă Prea Bunu-
lui Dumnezeu Atoatețiitorului, Celuia
ce n-a voit piorzarea norodului său cel
nevinovat de către mânile cele sânge-
roase ale tiranilor boieri”.

Dar, cea mai strânsă legătură din-
tre Biserica Ortodoxă Română și Tudor
Vladimirescu s-a făcut prin episcopul de
Argeș, Ilarion, pilduitoare mărturie de
faptă creștină și patriotică deopotrivă.
Episcopul Ilarion Gherghiade a fost „ca
prim sfătuitor și ajutor” al lui Tudor
Vladimirescu în timpul pregătirii și de-
rulării Revoluției, o conlucrare benefică
pentru cauză comună. Bun patriot,
adânc cunoscător al realităților țării, cu
o temeinică învățătură teologică și isto-
rică, Ilarion a fost „păstorul” aflat lângă
„turma sa”.

Devenit episcop de Argeș la 20 noiembrie 1820 și
membru al Divanului a fost sfetnicul și prietenul lui
Tudor, ajutându-l pe acesta să cârmuiască țara între 23
martie și 15 mai 1821. Ilarion și-a adus o contribuție
esențială la alcătuirea și redactarea unor documente ne-
cesare explicării programului și necesității Revoluției, la
elaborarea la cumpăna dintre anii 1820-1821 a
„Proclamației, de la Padeș-Tismana”, a „Arzului (trata-
tului) către Înalta Poartă” și a „Cererilor norodului ro-
mânesc”. Proclamația, după unii istorici, a fost alcătuită
chiar în casa episcopului Ilarion din București. Unele con-
cepte și expresii de morală socială creștină, preluate din
Sfânta Scriptură, formularea unor revendicări privind
viața eclesiastică demonstrează, fără tăgadă, implicarea
lui Ilarion în mod voit și direct în desfășurarea Revoluției,
contribuind, totodată, nu la amplificarea sau crearea
unei răzmerițe, ci la apropierea lui Tudor de partea bo-
ierească națională, la aducerea pe calea social-creștină
a boierilor pământeni prin măsuri de despovărare a soar-
tei celor mulți, a țăranilor. Sfetnic de suflet, Ilarion l-a
urmat îndeaproape pe Tudor. În tabăra de la Bolintin (16
martie 1821), episcopul Ilarion l-a sprijinit în redactarea
proclamațiilor sale către bucureșteni, iar atunci când
Tudor intră în Capitală, după 21 martie 1821 și până la
uciderea conducătorului Revoluției, 13-27 mai 1821, Ila-
rion este zilnic alături de Tudor. În Proclamația lui Tudor,
din 20 mai, către bucureșteni, condeiul lui Ilarion este
vizibil, el vorbește de împlinirea dreptății ca dorință se-
culară și sfântă a neamului românesc, de „nașterea a
doua a dreptăților noastre”, adică de renașterea neamu-
lui prin „încredințarea cea sufletească”, asemenea în-
noirii Ființei fiecărui creștin prin taina Sfântului Botez.

Duminică, 8 mai 1821, dată importantă nu numai în
istoria țării, dar și a Bisericii Ortodoxe Române, în tabăra
de la Cotroceni a Adunării poporului, după Sfânta Litur-
ghie arhierească, pandurii olteni și populația
Bucureștiului l-a proclamat pe Tudor drept și legitim con-
ducător al țării. După mărturiile contemporanilor, epis-
copul Ilarion l-a uns Domn pe domnul Tudor, după
rânduiala canoanelor bisericești, urmând voința „noro-
dului”.

Ca o pildă a conviețuirii în aceeași Persoană, în
ființa episcopului Ilarion, a idealurilor neamului său cu
spiritul Sfintei Scripturi, episcopul de Argeș a compus „o
cântare a româneștilor pătimiri și nădejdi: Mugur,
mugur, mugurel”, cu prilejul festivităților instalării sale
în scaunul episcopal de Argeș. Tudor a fost prezent la
aceste festivități. Sunt versuri elegiace și protestatare,
o autentică „dozologie a suferințelor românești” (Nestor
Vornicescu).„Imnul lui Tudor”, pe textul poemului poe-
tului Ioan Alexandru (și el trecut la cele veșnice) a fost
interpretat în premieră națională la Mănăstirea Antim din
București, la 4 martie 1981, de corul Seminarului Teolo-
gic din Craiova, condus de prof. Alexie A. Buzera, iar
emoționanta „Cântare a româneștilor pătimiri: Mugur,
mugur, mugurel” a fost executată de arh. Grigore Câr-
stea la catedrala Mitropolitană din București.

După trădarea și apoi moartea martirică a lui Tudor,
episcopul Ilarion a mers la locul uciderii mișelești a lui
Tudor, oficiind prohodul, împreună cu preotul Ilie, la Mă-
năstirea Butoiul de lângă Târgoviște, pentru odihna celui
care s-a ridicat întru fericirea „norodului” românesc.

„Și cu durere de inimă am auzit și am plâns, când l-
au vândut pe Tudor doi căpitani de-ai săi, de l-au tăiat
noaptea [...] Și am mers cu părintele Ilarion la mănăstire
de am făcut slujbă pentru odihna sufletului. Și plângea
lumea, și părintele Ilarion se bătea cu pumnii în piept și
da crucea la norod să se închine. Și multă jale era pe noi
toți”.

Se repetă trădarea lui Mihai Viteazul, deplâns într-
un mod asemănător de Baltazar Walter, Palamed, Stavri-
nos. Ambele memente au fost genial transpuse în poezie
de Adrian Păunescu în Capul de la Torda:

Capul lui Mihai Viteazul de la Torda se ridică,
Şi întreabă de ce Ţara a rămas aşa de mică
Şi Câmpia Tordei tristă îi răspunde lui cu jale:
„Fiindcă astăzi ducem lipsa capului Măriei Tale!”

Nu mai acuzaţi străinii că ne taie domnitorii,
Că intimidează Ţara cu guverne provizorii.
Eu atât aş vrea să aflu, arătându-ne obrazul: 
Totuşi,  unde au fost românii, când a fost tăiat Viteazul?

Nu voi consuma otravă pentru niciun fel de Basta,
Totuşi, unde-au fost ai noştri, şi atunci, şi-n vremea asta?
Cum se-ajunge pân’la gâtul Voievodului de Ţară, 
Dacă nu-s trădări acasă, lângă ura de afară?

Capul lui Mihai Viteazul ne-a lăsat numai cu trupul,
Nu contează că străinii n-aveau nici pic de scrupul,
Eu, de-o singură-ntrebare, mă scârbesc şi mă mai mânii:
Totuşi, unde-au fost românii? Totuşi, unde sunt românii?

(Poezie cenzurată în 1979)

Colaborarea Tudor Vladimirescu-episcopul Ilarion –
pildă de faptă creștină și patriotică – este o dpvadă pe-
remptorie de implicare benefică a Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne în istoria națională.

Fugit din Basarabia (născut la Lozova-Vorniceni),
Nestor Vornicescu a găsit în Țară mediul prielnic pentru
împlinirea potențialului său religios, științific și patriotic,
înțelegând și slujind, ca și celebrii săi înaintași, două
entități sfinte: Biserica și Patria, ce nu puteau și nu vor
putea fi despărțite vreodată.

Bicentenar Tudor Vladimirescu
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O glumă tristă

• Ovidiu ioanițoaia

La finalul egalu-
lui de luni seara din-
tre Astra și Craiova,
căpitanul gazdelor s-
a plâns: „Sunt minus
10, minus 15 grade și
e imposibil să joci
fotbal. Avem picioa-
rele înghețate și o să
ni se dezghețe abia
joi după-amiază!”. Budescu a exagerat
nițel deoarece la ora partidei de la Giurgiu
termometrele indicau doar minus 6 grade.
Din pricina vântului tăios ce bătea dinspre
Dunăre, probabil că temperatura resimțită
coborâse însă spre minus 10, minus 12!

De altfel, marți dimineață, când l-am
sunat să-l întreb ce-a pățit Lazar, schimbat
în minutul 27, Dani Coman, președintele
Astrei, mi-a mărturisit că a vrut să meargă
din tribuna oficială la vestiar în pauza din-
tre reprize, dar s-a lăsat păgubaș. „Pur și
simplu, eram o statuie, nu mai aveam
controlul mișcărilor!”, l-am auzit.

Într-adevăr, ce vedem în această
perioadă e orice, numai fotbal, nu! Frigul
pătrunzător și terenurile ca betonul
împiedică echipele să arate ce pot. Mai
rău, favorizează accidentările, dovadă că,
intenționând să degajeze din propriul
careu, o execuție banală, Lazar s-a ales cu
o entorsă! Atenție, vorbim despre un por-
tar de 29 de ani, deci cu experiență, ba și
de națională!

Ar fi de discutat erorile de progra-
mare, în sensul în care e incorect, inechi-
tabil, ca Universitatea să fi susținut meciul
anterior marți, iar Astra vineri, și încă îm-
potriva liderului. Chiar înainte de asta, nu-
i de înțeles rațiunea pentru care FRF și LPF
au decis, în premieră, disputarea a 5
etape de campionat în luna ianuarie!
Căreia nu degeaba i se spune popular
Gerar.

Logic ar fi fost, omenește, înțelept,
ca într-un an compromis din cauza pande-
miei, să se renunțe la sistemul cu play-off
și play-out. Iar participantele din L1, al
căror număr a crescut de la 14 la 16, să se
întâlnească fiecare cu fiecare tur și retur,
fără alte complicații, împărțiri de puncte
și așa mai departe. S-au amânat Campio-
natul European și Jocurile Olimpice, numai
Liga 1 din România trebuia să se dezvolte,
nu să se restrângă. O glumă tristă.

Federația și Liga Profesionistă poartă
răspunderea și vinovăția pentru acest fot-
bal siberian. Care-i pune în pericol pe
jucători. Îi expune și îi sfidează. Altmin-
teri, știu cum se vor justifica forurile res-
pective. Cum că televiziunile, care asigură
grosul bugetelor majorității divizionarelor
A, cer cât mai multe meciuri. Ca să-și
scoată banii, măcar o parte, din publici-
tate. În consecință, ce se întâmplă acum
în fotbalul românesc e din cauza iernii, dar
și a sărăciei. Asta nu-i o scuză, e o
explicație.

Revenind la meciul de la Giurgiu,
Craiova l-a dominat și, deși Astra a oferit
o replică dârză, organizată, merita să
câștige. În plus, „centralul” Radu Petrescu
i-a refuzat un penalty în minutul 61, când
David Bruno a oprit cu mâna o centrare a
lui Bancu. De notat însă că, la 1-0 pentru
Astra, Stahl a scăpat singur cu Pigliacelli,
italianul salvând un gol ca și făcut.

Cu apa la gât, simțindu-se amenințat,
Papură a căutat soluții pentru victorie,
drept pentru care, între altele, a început
cu o linie de atac și a terminat cu alta!
Cum n-a găsit, Craiova a ajuns la a patra
partidă consecutivă fără succes. Încet,
încet, riscă să piardă, ori chiar a și pier-
dut, contactul cu tandemul FCSB-CFR,
ceea ce ar putea să-l coste postul pe
Papură. Mă îndoiesc că Rotaru se complace
în rolul de outsider. 

Sursa text și foto: blogsport.gsp.ro
SSPPOOrrTT

Resetarea
lumii în 2021
și România
• Dumitru Constantin

Anul internațional în care am intrat
nu va însemna, evident, doar lupta cu
pandemia și intrarea în circuit mondial a
vaccinurilor anti-Covid, ci și schimbările
din fruntea unor țări importante ale
lumii. Din această perspectivă cele mai
multe priviri și cele mai multe comentarii
le va stârni, de departe, schimbarea de
la Casa Albă, unde, după numai un man-
dat, republicanul Donald Trump nu a
reușit să-l câștige și pe al doilea, stabilind
și un nedorit record pentru Partidul Re-
publican, care, de decenii bune, nu a mai
pierdut cursa pentru un nou mandat pen-
tru reprezentantul său. În plus, place sau
nu unora ce voi spune în continuare,
același Trump a pierdut competiția în
urma unei formidabile mobilizări nu doar
la nivelul adversarilor politici Democrați,
ci și la cel al „vârfurilor” unor
multinaționale, deranjate serios de poli-
tica externă naționalistă și unilaterală a

acestui președinte, care a pus la spate
multilateralismul.

Sloganul său electoral „America în-
ainte de toate” nu a rămas pe hârtie sau
o vorbă în vânt, ci a devenit un principiu
concret, care nu avea cum să lase
indiferenți omnipotenții din fruntea
multinaționalelor! „Corului” respectiv i s-
a adăugat cea mai mare parte a presei
americane, deosebit de critică la adresa
lui Donald Trump încă din prima zi a pre-
luării mandatului de către el, așa încât
pot spune tranșant că, de decenii bune,
mai exact din 1968, de când urmăresc
viața internațională și, desigur, de când o
comentez, că nu am mai văzut o aseme-
nea mobilizare împotriva unui președinte
american ! 

În acest context, al unei Americi pro-
fund divizate, a cărei unitate nu se va re-
face curând, a avut loc miercuri
instalarea celui de al 46-lea președinte al
SUA, democratul Joe Biden, ce și-a ales
drept colistieră o femeie de culoare (pre-
miere absolute în istoria țării). Referitor
la ceremonia respectivă de învestire a lui
Biden,  aș evidenția cu prioritate faptul
că ea s-a desfășurat într-o capitală -Was-
hington-  sub stare de asediu, aflată sub
supravegherea a peste 25.000 de militari
ai Gărzii Nționale, cărora, în mod cert, li
s-au adăugat câteva mii de agenți secreți
și polițiști. 

Cum era de așteptat, Joe Biden a
făcut din lupta împotriva pandemiei o
direcție prioritară a administrației sale și
rămâne de văzut ce se va putea face con-
cret și eficient la nivel federal pentru a o
stăvili în condițiile în care ea face ravagii
în această țară, unde până acum s-au în-
registrat peste 380.000 de victime. O altă
prioritate o reprezintă  politica externă
americană, noul președinte stabilind ca
obiectiv urgent „repararea” ei, „dar, de

asemenea, și reimaginarea ei”.Aș insista
asupra acestui subiect, dat fiind că el in-
teresează în cel mai înalt grad și România
în aceste momente pe care le-aș numi de
răscruce. Însă, înaintea oricărui comen-
tariu, țin să subliniez că, potrivit consta-
tărilor mele, fie că vorbim de perioada
dinainte de 1989, fie de cea ulterioară,
țara noastră a consemnat reușite certe în
raporturile cu SUA în special pe timpul
administrațiilor republicane. Acesta este
adevărul istoric și nu poate fi modificat:
prima vizită în România a unui președinte
american aparține republicanului Richard
Nixon, în august 1969; în august 1975, un
alt președinte republican -Gerald Ford -
a fost oficial țara  noastră. 

Evident, aceste contacte la cel mai
înalt nivel au avut efecte benefice nu
doar pe plan politic, ci și economic, etc.
Pe urmă, să nu uităm că țării noastre i s-
a acordat clauza națiunii celei mai favo-
rizate în vremea administrației
republicane. Este vorba de evenimentul
consemnat în august 1975, la Castelul
Peleş, în timpul vizitei lui Gerald Ford
acesta a semnat împreună cu omologul
său român Nicolae Ceauşescu ceea ce s-a
numea acordarea țării noastre a clauzei
naţiunii celei mai favorizate (most favou-
red nation - MFN). Clauza naţiunii celei
mai favorizate aducea numeroase bene-
ficii economice extrem de importante
pentru România, precum accesul la teh-
nologia avansată (ceea ce țara noastră
dorea în mod special) sau credite cu do-
bânzi mici.  

După 1989, când s-a pus problema
acceptării României în NATO, iar la sum-
mitul de la Madrid ( 8-9 iulie 1997) al
Alianței Nord-Atlantice s-a produs prima
mare extindere a acesteia după căderea
„cortinei de fier”, prin includerea Polo-
niei, Cehiei și Ungariei, președintele
Franței, Jacques Chirac, s-a luptat ca un
leu și pentru includerea României în acst
prim lot, dar z-a izbit de refuzul catego-
ric al președintelui democrat american
Bill Clinton, aflat sub influența hotărâ-
toare a  celei ce era secretar al Departa-
mentului de Stat, Madeleine Albright.

Până la urmă, acest lucru s-a reali-
zat la summitul NATO de la Praga ( 21-22
noiembrie 2002), după care președintele
republican american George W. Bush,
prezent la reuniunea respectivă, a vizitat
Bucureștiul (23-24 noiembrie). În cartea
sa de memorii apărută după ce el și-a în-
cheiat al doilea mandat, „Decision
Points” ( de 497 de pagini), el s-a referit
și la importanţa deciziei de admitere a
României în NATO, amintind, în context,
că ţara noastră „nu a fost singura tânără
democraţie care sărbătorea în acea
zi”.„Am considerat extinderea NATO
drept un instrument puternic pentru pro-
gresul în materie de libertate. Dat fiind
că NATO le cere statelor să întrunească
standarde ridicate de transparenţă la
nivel economic şi politic, posibilitatea
aderării are rolul de stimulare a reforme-
lor”, a scris George W. Bush. În același
context se cicumscrie și vizita lui la
București, la summitul NATO (2-4 aprilie
2008), care nu s-ar fi desfășurat pe pă-
mânt românesc fără acordul expres al
SUA. 

Am desprins aceste momente cru-
ciale din cronica relațiilor româno-ame-
ricane spre a-mi justifica afirmația
referitoare la rolul administrațiilor repu-
blicane  în extinderea și aprofundarea
acestor raporturi, context în care, des-
igur, nu pot fi ignorate contactele la cel
mai înalt nivel și cu administrațiile demo-
crate. Astfel, Bill Clinton a fost în Româ-
nia într-o vizită de consolare, după
summitul de la Madrid (11 iulie 1997),
prilej cu care ne-a dat asigurări că la vii-
torul summit (cel din 1999) vom fi admiși
în NATO, dar faptul s-a realizat în 2002!
Pe urmă, președintele Traian Băsescu a
fost în SUA de două ori, prilej cu care a
conferit cu președinții George W. Bush și,
respectiv, Barack Obama.

În fine, ajungând la noul președinte
american Joe Biden, trebuie reținut că el
a vizitat Bucureștiul în două rânduri (oc-
tombrie 2009 și mai 2014) ca
vicepreședinte al SUA, pe timpul
președinției democratului Barack Obama

De asemenea, notăm că, în septembrie
2015, el l-a primit la Casa Albă pe
președintele Klaus Iohannis, care parti-
cipa la sesiunea Adunării Generale a ONU.
Nu este mai puțin adevărat că, în mai
2014, când Joe Biden a venit la București,
președintele Obama se pregătea pentru
un nou turneu european, care includea și
Polonia, țară pe care o mai  vizitase în
2011. De altfel în timpul celor două man-
date ale sale, Obama nu a venit și la
București. Pe de alta parte, Biden a fost
de două ori în Polonia, în 2009, și în mar-
tie 2014 !

Personal cred că, totuși, există aus-
picii bune pentru resetarea dialogului ro-
mâno-american aprofundat și multilateral
sub administrația Biden. Sigur, va prevala
noua orientare a politicii externe a SUA  și
ce loc i se va stabili României într-un atare
context . Aici însă și diplomația română
trebuie să fie inovativă, să dea dovadă de
creativitate, inspirație și chiar
îndrăzneală, nu să stea la cutie, cum îi
place acestui amator de trabucuri Bodan
Aurescu, altminteri un bun executant, și
atât ! 

Oricum, 2021 va fi un an greu pe plan
internațional. Am în vedere nu doar  pro-
blemele la ordinea zilei extrem de grave,
ci și schimbările la conducerea unor țări
importante. Astfel, în Germania, unul din-
tre pilonii Uniunii Europene și ai NATO,
cancelara Angela Merkel a anunțat că, din
septembrie, când au loc alegeri legisla-
tive, renunță la această funcție pe care a
deținut-o timp de patru mandate.Sâmbătă
a fost desemnat cel ce-i va lua locul în
fruntea partidului Uniunea Creștin
Democrată (CDU), Armin Laschet, despre
care politologii nemți zic că este „favora-
bil unei continuități a erei centriste a An-
gelei Merkel în Germania”. Evident,
acestea sunt evaluările  de azi, dar tre-
buie așteptate alegerile, spre a vedea
dacă Laschet va deveni cancelar și în ce
condiții. Pe urmă, el a spus că va continua
linia Merkel, dar pot interveni schimbări
minore sau majore în funcție de  mai
mulți factori : situația din Germania, ce
coaliție va fi acolo la putere și, evident,
evoluția situației internaționale. Întreba-
rea pe care o pun aici din perspectivă
româneacă este dacă, pe aceeași linie cu
Merkel, el va trata România doar ca furni-
zoare de mână de lucru pentru cules spa-
ranghel și ca țară în care un reprezentat
al sașilor este președinte, adică vorbitor
impecabil de limbă germană și atât ? În
rest, accesul țării noastre în spațiul Schen-
gen,  investiții în România, relații multi-
laterale foarte ample-nimic sau doar
deziderate.
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• Cristiana Crăciun

După ce ni s-a ofilit frunzulița cumpărată de pe net
de Nuța Udrea, și nici nu ne mai zboară peștii prin co-
paci de aripă cu zebra, iaca dezamăgire: și Ilie Năstase,
ex colegul de mingi, în buricul Parisului al blondei mi-
nistrese e azi un veritabil spaiming partner pentru ac-
tualele și fostele-i neveste! Campionul unui vis e tot mai
tare-n vast decât în tenis (și-a scurclasat recent nevasta
la seturi, dar din pumni și palme, nu din ghemuri) și
pentru că doar Hagi și Nadia rămân la post, campioni,
repere cum au fost, era foarte clar că avem neapărată
și urgentă nevoie, mai ales acuși că ne luă cu pandemie,
de un nou, definitoriu brand de țară, să ne vindem,
când și dacă o mai veni vremea, afară, să ne dăm bine
la export fără să facem vreun efort! Și când ni se părea
că asta e misiunea cea mai grea, pronia cerească ne-a
trimis o pleașcă: brandul președintelui, cum i se mai
zice în argou brațului!

Cu mușchiul bronzat la vedere, așadar cu forme și
culoare unice, una din misiunile de baza ale brandului
este să ne diferențieze de ceilalți din mulțime – pe
bune?!? Păi mai are vreunul așa președinte?!? Că mi-e și
milă de Evropa slabă-n biceps, ca o babă care ronțăie la
vrăjeală un drops, ca să se dea și ea tinerică-tinerea...
Păi, se mai poate pune cu noi careva, dacă scoate Ioha-
nis la vedere mâna?!? Bașca fizicul general și inconfun-
dabilul nume de cetățean european! E drept, momentan
n-avem slogan, însă noi, românii, avem potențial, de-
bordăm de imaginație... Uite, cum vă pare: „Când să
mă vaccinez frumos, mi-a căzut site-ul pe jos!”? Nici
cu siringile și acele nu stăm chiar bine, deci, la o adică,
putem să dăm de pământ și cu ele... Un fel de „așa a
fost să fie, să moară la autopsie!” Ce neaoș românesc
poate să sune, mioritic: „ a naibii fatalitate”! Asta
arată limpede că suntem unici pe lume: băgăm sute de
milioane în STS – de euro, ca să n-vem vorbe! –, și ce, le
cere cineva garanție?!? Doar nu voiați să și funcționeze?
S-a blocat la intrare, mă scuzați de aluzie!, s-a creat
tradiționala îmbulzeală, dezordine, deci, iată că se
poate să facem chestii unice... (Bine, așa, à la roumain,
pe pile, ministrul Voiculescu zice c-a reușit s-o acceseze
și bunicii, părinții, ce mai are, să-i înscrie... Restul, hai,
pa, la revedere!) Pare că românii chiar și-au luat-o în

cap, nu se mai mulțumesc cu-n nasture în loc de hap,
auzi la ei, vor vaccinuri ca să nu mai dea colțul în chi-
nuri! De problema asta se ocupă numai și numai GuWer-
nerul: ei au făcut pentru necesarul de doze calculul;
când este să se facă cvorumul, pentru vreun referen-
dum, suntem spre douăzeci de milioane, acuma, că e
vorba despre vaccinare, ne-ar ajunge cinci milioane
de fiole... ȘI AȘA E! Recunosc, am greșit și mi-e
rușine!, m-a luat valul și pe mine și-am calculat ca
mințile voit defecte, uitând că, din fiecare dintre sticle
se pot imuniza cinci persoane, ba, cu bătaie chiar șase
– a întrebat un nene, ceh mi se pare, și fabricantul a zis
ceva de genul „decât cu apă de ploaie, fie!” – Deci, dacă
avem zece milioane de doze, înseamnă cincizeci de mi-
lioane de injectări posibile?!?... Cu aritmetica mea așa
iese, și, dacă împărțim la două  tratamente – vaccin și
rapel –, rezultă că avem în plus, astfel! Cum o dăm,
cum o sucim, nu prea o nimerim... Dar, după ce s-a vac-
cinat și Premierul, și i-am văzut și lui „brandul”, am
realizat că am ales inspirat: greu am înțeles că țara e
pe mâini bune!... Nu mai contează capetele! Ca în
bancul cu ciobanul în tren și intelectualul care se
opintește să deschidă geamul... „Degeaba ai aici - și
arătăm la cap! -, dacă nu ai aici!” și punem Prezidentul
și Cîțul să dea cu zvastul... L-am văzut și pe Macron la
bustul gol - poză de la plajă... mi-e și milă!!! Cred că
suntem cei mai puternici din Europa, dacă de „brand”
vine vorba, acuma că Bo Jo din UE s-a tirat și nu mai
apare așa, mare și lucrat... Adio, pică frunza... în des-
uetudine, veștejește! Ferească Dumnezeu să ne pro-
voace careva, că-l rupem  în bătaie!

Și, dacă tot veni vorba despre recunoscut
greșelile, uite, mă grăbesc să-mi torn nisip în cap, ca la
două balastiere (cenușa o las pentru Costel Alexe, mi-
nistrul cu mediul toxic responsabil!) Am scris despre
Herrn Präsi numai lucruri rele, am relevat numai ne-
făcutele iohanesiene, dar iată, am găsit și ocazia să
scriu ceva de bine, în afara să laud forma fizică de
excepție, dobândită la golf, la tenis ori la schi, pe pâr-
tie. Zilele trecute am aflat că domnul Președinte l-a
decorat pe jurnalistul BBC, realizatorul unor celebre
documentare, simpaticul Charlie Ottley! Vă mărturi-
sesc, am citit de două ori știrea, că mă temeam că îmi
joacă feste vederea: obișnuită ca între „miruiții” de la
Cotroceni să văd tot soiul de impostori și torționari, de
neamuri proaste și potop de generali făcuți din pix, mă
temeam să nu dau chix! Dar nu mică îmi fu mirarea să
văd că-l onorează pe cel care laudă Wild Carpathia și
Flavors of Romania, de parcă ar fi țara sa, pe cel care
ne arată că avem o patrie bogată și frumoasă, după ce
destui s-au străduit să demonstreze viceversa, pe en-
glezul devenit, alături de Prinţul, Charles al Marii Bri-
tanii, unul dintre cei mai asidui ambasadori, fără
acreditare, ai eternei și fascinantei... Pot să jur cu
mâna pe inimă, asta e singura faptă bună prezidențială
din ultimul an și-o lună! (Am ales „peroada” asta difi-
cilă, de când cu criza medicală.). 

Recunosc și că... iarăși am avut dreptate, când
zisei că la noi justiția se face la comandă, nu pe probe.
S-au deschis pe repede înainte dosare deja clasate – cum
e cel al lui Tăriceanu, ori la comandă fabricate, la cinci
ani depărtare de întâmplare!, odată cu încetarea man-
datului lui Donald Trump, lui Uncheșelu, profu’ de sport
ajuns procurorașul nostru scump – i-a revenit brusc cu-
raju’: îl anchetează pe Dragnea pentru vizita în America,
când fu bairamul cu învestirea... (Sigur, e o pură
testiculigență că Bradley Johnson a dat pe goarnă ceva
despre o mega fraudă electorală abia petrecută!)  Vă
tot întrebați ce vor să-i facă ăștia lui „Musiu Mustață”!
Zic să vă așezați într-un peș și să reflectați la alte în-
tâmplări dramatice (judecătorul Mustață, Mureșan...
Remeș...) și veți pricepe! Sigur, se dau și grele lupte in-
testine: SIIJ a disjuns, țineți-vă bine, – partea din dosar
care o vizează pe Kovesi,plus acoliții Onea și Portocală
(și acum graba haștagrezistului ministru Stelian, de a
nimici SIIJ devine explicabilă!), DNA redeschide dosarul
cu abuzul în... servicii al lui Maior&Coldea... Unii zic
că protocoalele se vor reactualiza... Reîncepe
distracția! Și, bașca, zilele trecute s-au închis niște do-
sare cu „fapta nu există”, unul vizându-l pe liberalul
Chiliman, despre o mită colosală, fluturată doar ca
bârfă... Azi nici el nu mai e în față, dar rămâne cu im-
aginea pătată de povestea aceea mirobolantă. Și ca el
mulți alții maculați de vinovății, care se dovedesc
vinovați a nu fi! Credeți că PNL sare să-l spele, să-l re-
cupereze?!? Ași, e ocupat acum cu altele: numitul „Num-
ber One”, Rareș Bolovan recidivează; după ce mai an
teleastul și pupinbăsistul înjura liberalismul, ca pe căl-
câie să se sucească și să ajungă moț, să îl slujească, au-
toproclamatul șoarece de bibliotecă vrea să-i pună lui
Loțike Orban piedică, deși ca ieri jura că nicăieri în
lume unde-ai căuta, unul mai bun decât Ludovic nu ai
afla ca să dețină președinția. Clar, ne scapă nouă
esența, că nu e la mijloc numai suceala sau răzbunarea
ci, probabil, atitudinea Tătucului cu  brandul lucrat, că-
ruia în dizgrație menestrelul pare să îi fi picat!

În rest, ce să mai zic, pe lângă puterea mușchiului
am putea să ne lăudăm și cu  credința oarbă în forța
destinului: facem numirile prin trageri la sorți, cu
bilețele colorate, în loc de concursuri și examene! De
când ne umplurăm de-atâtea valori și profesioniști, de
specialiști reziști cu studii neterminate, cu parcursuri
școlare întortocheate, administratori... de conturi de
feisbuciuc, de domenii pe net, plus Bulai, născut poet,
prin care Eminescu însuși s-a reîncarnat!, nu ne mai tre-
buie metode nete de departajare! Suntem împresurați
de inși care în viața lor nu au lucrat și s-au trezit în
capul treburilor, șefi la statul (re)deformat! Cu ei în
frunte abia dacă mai #rezistăm, noul trai pe vătrai...
restartăm, redefinim viitorul mic și negru... și, dacă
nu ne iese... DĂM CU BRANDUL!

Alegerile au trecut

Bătălia pe ciolan continuă

• Ovidiu Marian

Spre sfârşitul anului 1996 al veacului trecut, Con-
venţia Democrată câştiga alegerile parlamentare şi cele
prezidenţiale. De cum s-a intrat în noul an, conducerea
democrată a şi purces la împărţirea funcţiilor adminis-
trative celor cincisprezece mii de specialişti pregătiţi cu
ceva vreme înainte pentru a prelua puterea în cele mai
importante ministere şi instituţii centrale. O dată cu
schimbarea miniştrilor au fost înlocuiţi şi directorii ge-
nerali, directorii şi chiar şefii de servicii din cadrul struc-
turilor administrative ale statului. Negocierile se făceau,
exclusiv, pe baza carnetului de partid care trebuia să fie
eliberat de formaţiunea politică ajunsă la putere. Nici
vorbă despre promovare având ca temei realizările ob-
ţinute într-un domeniu sau altul. S-a ajuns până acolo
încât “un specialist” a scris în cererea de angajare că
doreşte să fie încadrat ca “director”! Pe atunci mecan-
ismul folosit pentru schimbarea din unele funcţii era un
pic mai complicat, dar, în acelaşi timp, oarecum acoper-
itor pentru cei care luau asemenea decizii. În principal
şi pe scurt se întâmpla cam aşa: după ce noul venit
punea ochii pe un post, cel care îl ocupa în acel moment
avea parte de câteva rapoarte nefavorabile privind ac-
tivitatea sa din ultima vreme. Şi astfel, după două, trei
asemenea referate critice la adresa muncii sale, se crea
baza necesară schimbării din funcţia deţinută. Nu aveai
cui să semnalezi o asemenea făcătură pentru că te loveai
de noua conducere care, de bună seamă, îl susţinea pe
omul său, specialistul format de partid. Cum au condus
şi care au fost rezultatele acestor mii de profesionişti
ştiţi prea bine şi nu mai insist. Amintesc doar că partidul
aflat la conducerea treburilor ţării spre sfârşitul veacului
trecut îl găsim la alegerile din anul 2020, în grupa
formaţiunilor politice situate sub unu la sută! 

Astăzi, partidele din Coaliţia de guvernare folosesc
cam aceleaşi metode dacă privim la eforturile care se

fac pentru schimbarea conducerilor Televiziunii
naţionale şi Radioului public, dar mai ales prin învinuirile
ce li se aduc. Trebuie să spunem, însă, că în prezent,
beneficiind de mijloace moderne de informare utilizate
în egală măsură de partidele politice şi de instituţiile
statului, doritorii de slujbe bine plătite din coaliţia
aflată la putere apasă doar pe un buton şi le apar pe
monitor toate posturile cu funcţiile care îi interesează.
Alege pe cea mai bine cotată şi remunerată funcţie, iar
coaliţia îşi dă acordul. Şi uite aşa se întâmplă să avem
rotirea cadrelor! Amintim că cei care, în anul trecut,
ocupau funcţii grase în diferite organisme centrale ben-
eficiind şi de o remunerare anume datorită participării
în patru, cinci consilii de administraţie, acum sunt par-
lamentari sau funcţionari publici de rang înalt. Veniturile
realizate de aleşii noştri sunt cam aceleaşi. Au schimbat
doar caseria!

În loc să se ocupe de programa şcolară, de oralul
elevilor care sunt într-o continuă vacanţă, mai marii zilei
se ocupă de schimbarea miilor de directori de şcoală, pe
criterii politice de bună seamă, fără să se organizeze ex-
amene pentru ocuparea legală a acestor posturi. Şi câte
alte probleme arzătoare nu sunt acum la ordinea zlei şi
care aşteaptă o rezolvare cât mai rapidă din partea gu-
vernului actual! Aşa bunăoară, noi, consumatorii casnici
de energie electrică şi suntem câteva milioane, am fost
anunţaţi că, începând cu 1 ianuarie 2021, piaţa de en-
ergie electrică se liberalizează şi, drept urmare,
preţurile pentru furnizarea energiei electrice la clienţii
casnici nu vor mai fi reglementate de Autoritatea
Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).
De asemenea, ni se precizează că, în conformitate cu
Legea nr. 123/2012, tarifele reglementarte la energia
electrică şi gaze naturale vor fi eliminate de la 1 ian-
uarie 2021. Pe această temă avem dezbateri peste dez-
bateri deloc lămuritoare. Cert este că, odată cu oferta
noilor servicii la consumul de energie electrică, au fost
puşi pe drumuri mii şi mii de oameni care, pe bună drep-
tate, caută un furnizor care să-i ceară câţi mai puţini lei
pentru serviciile prestate. Totul pare a fi în zadar de
vreme ce distribuitorii de curent electric ne  aruncă la
plata serviciului universal, adică la cel mai ridicat preţ
de pe piaţă. Este o şcmeherie fără margini! Ministerul
Energiei ar trebui să se implice în stoparea acestor
abuzuri venite din partea celor care ne distribuie lumina

în case. Se cunosc destul de bine ultimele manevre de
preţ din acest domeniu care afectează marea majoritate
a consumatorilor, locuitorii acestei ţărişoare stresaţi şi
aşa de ultimele măriri de preţuri la produsele alimentare
de bază: un litru de lapte se poate cumpăra de la super-
marketuri cu 8 lei, în timp ce fermierul, producătorul,
primeşte 80 de bani pe aceaşi cantiate, ca să dăm un
singur exemplu. Ce-i faceţi, fraţilor, acestui produs de
îi înmulţiţi de zece ori valoarea de la ţâţa vacii până la
consumator? 

Pentru că am atins domeniul agriculturii, vreau să
amintesc şi faptul că actualul guvern a ras dintr-un con-
dei fondurile necesare continuării Programului privind
cultivarea tomatelor, program iniţiat de fostul ministru
Petru Daea, pe motiv că românii sunt obişnuiţi să con-
sume roşii din import: Turcia, Grecia! Sunt afectate, ast-
fel, bazinele legumicole Buzău, Galaţi, Ilfov, Giurgiu,
Teleorman, Ialomiţa, Constanţa etc. De fapt, fermierii
noştri au fost amăgiţi mai tot timpul de ultimele două
guverne cu promisiuni care să sprijine agricultura. Numai
ajutorul de stat pentru consumul de motorină necesar
cultivării pământului întârzie de mai bine de o jumătate
de an. Totul se bazează numai pe promisiuni. Acum fie
vorba între noi: nu înseamnă că dacă ai înţepat un
iepure, o pisică sau un câine înseamnă că te pricepi să
şi conduci un colos de minister cum este cel al agricul-
turii! Să nu mai spunem că programul de vaccinare a
populaţiei împotriva coronavirusului a început să bată
pasul pe loc din cauza lipsei de spaţiu, doctori şi de per-
sonal. O altă cauză ar fi tensiunile apărute între
autorităţile locale şi cele centrale în privinţa susţinerii
financiare a acestor servicii către populaţie, sume deloc
de neglijat. În treacăt trebuie amintit că tot mai mulţi
bucureşteni îşi amintesc cu plăcere de zilele de iarnă
apuse în care nu duceam lipsă de căldură şi de apă
caldă. Sunt multe alte probleme care ar trebui să se afle
pe agenda de lucru a coaliţiei aflate la guvernare. Par-
tidele care formează această alianţă în loc să rezolve
aceste probleme, îşi dispută, însă, cu mare ardoare
funcţiile din instituţiile centrale şi locale. În tot acest
timp, din Dealul Cotrocenilor continuă să se sape adânc
la temelia PSD-ului cu “o ură aproape de marea iubire”,
cum spunea poetul ardelean Ion Sângereanu. Prin târg
se vorbeşte că în urma acestor repetate excavaţii s-a dat
de aur!

BRANDUL 
DE ŢARĂ
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• Nicolae Dan Fruntelată
„Satele noastre nu mint

Dorm pe aur şi argint”
Poem pierdut

„Nouă mori de vânt 
Macină argint”

Dan Botta

Lumea noastră zace pe o grămadă de minciuni, de
iluzii ale puterii, de ură neîmpăcată, de prostie ridicată
la rangul de blazon al celor ce se cred politically-corecţi
(scuzaţi transcrierea, dar e un semn intenţionat de lipsă
de respect).

Lumea noastră agonizează sub asediul celor două
pandemii majore: covidul şi prostia universală.

Lumea adevărată este aceea a celor ce fac
abstracţie de aceste realităţi imunde şi se întorc la
preocupările majore ale umanităţii.

Scriu aceste rânduri amare privind o carte aflată pe
biroul meu de scriitor obosit de asediul cărţilor. E un tom
impresionant, intitulat Aurul şi argintul antic al
României, în fond, un catalog de expoziţie tipărit la
Editura Conphys în 2018. Are peste 700 de pagini, format
mare, ilustraţii color, hârtie bună, e o lucrare cu care
nu-ţi e ruşine la nicio paradă mondială a cărţilor. Au
realizat-o cercetătorii Muzeului Naţional de Istorie a
României, în colaborare cu o mulţime de muzee
regionale, sub conducerea unui savant pe nume Ernest
Oberlander Târnoveanu şi a Rodicăi Oanţă Marghitu.

Fac o adâncă plecăciune în faţa acestor oameni
minunaţi, în faţa tuturor celor care au contribuit la
această expoziţie şi la această carte de învăţătură. Nu
sunt istoric de profesie, dar sunt un împătimit al istoriei.
Mi se pare foarte semnificativ felul în care a ajuns la
mine lucrarea de faţă. Un om, un intelectual român,
cardiac (aşa cum suntem noi toţi), a încercat să-i
mulţumească fiicei mele, cunoscută specialistă în
cardiologie – verificaţi, nu mă laud niciun dram – pentru
că l-a ajutat să-şi prelungească bătăile motorului vital.
Şi i-a adus un dar inestimabil,  cartea de vis pe care o
privesc.

De ce laud această operă? Pentru că este o dovadă
cutremurătoare a faptului că, pe teritoriul României
mele, pe teritoriul Daciei străbune, sunt îngropate de
timp comori cum puţine locuri din lume pot avea.

Piesele sunt fotografiate şi descrise, cu
minuţiozitate şi dragoste, cu un patriotism adânc, izvor
al unui vulcan de sentimente de mândrie naţională, mai
cu seamă azi, când vechiul cântec al agatârşilor-mineri
în băile de aur ale Transilvaniei e, poate, mai actual ca
oricând: „Munţii noştri aur poartă/ Noi cerşim din
poartă-n poartă”.

Dacă veţi avea vreodată prilejul să răsfoiţi această
lucrare, vă rog, nu-l refuzaţi. Fără îndoială, mă adresez
în exclusivitate oamenilor care au inteligenţă, sânge în
vine, iubire de istorie şi de ţară. Ceilalţi nici nu mă
interesează.

Permiteţi-mi un sfat de lectură. Căutaţi, în acest
catalog fabulos, localitatea dumneavoastră de naştere,
localităţile vecine, zonele pe unde aţi trăit şi aţi muncit.
Le veţi găsi, fără îndoială, sub semnul unor tezaure
străvechi, de aur ori de argint, marcate de timpul vechi,
dovadă că aici, pe pământul cu Dunăre, cu Balcani şi
Carpaţi, în aripa Mării Negre, în podişul de vis al
Transilvaniei, în dulcea Moldovă şi în Basarabia furată şi
siluită de istorii străine, peste tot, se află semne ale
duratei, ale eternităţii, ale drepturilor româneşti.

Iar vor spune unii care vor citi aceste rânduri că
sunt naţionalist. Sunt, domnilor şi doamnelor, pentru că
eu cred cu toată puterea că toţi cei ca mine, iubitori de
ţara lor, de istoria lor veche, de valorile prin care s-au
legitimat bunii lor şi pe care ar trebui să le păstreze
copiii lor, sunt, ca mine, naţionalişti adevăraţi,
neagresivi, toleranţi cu toţi aceia pe care soarta i-a
aşezat lângă ei, dar neiertători faţă de cei care ar vrea
să-i lipsească de drepturile lor.

Dar să mă întorc la cartea care mi-a încălzit zilele
posomorâte ale acestei ierni bântuite de spaime şi de
interdicţii.

Aur şi argint antic. Comori peste tot, podoabe,
monezi, arme, opere de artă veche, morminte ilustre,
dovezi că, aşa cum zic maramureşenii atât de dragi mie,
deşi sunt oltean sadea: „am fost şi-om hi”.

Am răsfoit, după metoda pe care v-am recomandat-
o, cartea Muzeului Naţional de Istorie. La pagina 409 am
avut o revelaţie, văzând scris, negru pe alb: „Tezaurul
de la Bălăciţa, Mehedinţi”. Am trăit peste şaptezeci de
ani fără să ştiu ceva despre asta. Acolo am citit că în

Valea Ştiubeii, în coasta satului meu mehedinţean,
acoperită de vii cu struguri „direct producători”, cum li
se zicea, dar mai ales cu soiurile ananas şi algerie, a fost
dezgropat, în urma unor săpături întâmplătoare, un
tezaur antic. Este compus din fragmente de ceramică
romană datând din sec. II-III înainte de Hristos, trei
colane, două fibule-ancoră şi trei lănţişoare
suspendate, probabil ca pandantive de fibule. Pe lângă
acestea, au fost descoperite şi fragmente din alte
piese, toate din argint şi şase perle de chihlimbar
foarte sumar prelucrate.

Cei care au descris acest tezaur sunt străluciţii
arheologi mehedinţeni Davidescu şi Popilian.

Vă reamintesc că locul unde s-a găsit comoara se
cheamă Valea Ştiubeii. Asta înseamnă că în acest loc,
înainte de romani, a fost o vale pentru stupi, pentru
dacii sudici care făceau apicultură, aveau stupi cu miere
divină, cum zice poetul Ioan Alexandru, creşteau vite,
îşi păzeau graniţele de năvălirile barbare ori de cele din
Occidentul lacom.

Pe undeva, prin preajmă, o fi fost un castru roman
ridicat de ocupanţii din Peninsula italică, aşa cum au fost
castrele apropiate de la Celei, de la Castranova, din
toată zarea olteană. Dar tezaurul de la Bălăciţa
Mehedinţilor, certificat în cartea istoricilor de care v-am
vorbit, al cui o fi fost? Al unei prinţese romane venite
aici cu soţul ei, general, comandant de legiune siriacă,
iudaică, iberică ori naiba ştie de care, ori poate al unei
prinţese dace, a cărei soartă a purtat-o legată de carul
învingătorilor? Pot să imaginez orice, oricum.

Dar, în afara imaginaţiei, trebuie să vă povestesc
despre certitudini. Aici, pe pământul ţării mele vechi, a
existat o civilizaţie complexă, s-a dezvoltat o artă
comparabilă cu acelea din ţările de vârf ale lumii antice.

Prelucrarea aurului şi a argintului, dar şi existenţa
unor bogăţii aproape fabuloase care i-au atras ca un
magnet, ca un blestem istoric, pe cuceritorii lumii
antice, sunt lucruri ce nu pot fi contestate.

Sigur, timpul nu poate fi dat înapoi. Dar nici
ştergerea istoriei, mankurtizarea, cum zicea marele
scriitor kirghiz Cinghiz Aitmatov, nu este o soluţie.
Nimeni nu are dreptul să ne spele creierii, să ne ceară
să uităm cine-am fost, ce-am avut, pentru a ne
transforma în nişte sclavi umili ai prezentului, în nişte
asistaţi social ai marilor moguli mondiali. 

Am fost şi-om hi. Avem dovezi, iată, avem cărţi.
Trebuie doar să ni le asumăm şi să le cunoaştem.

Altfel, s-ar putea să ne acopere uitarea...

Ştiubeiele amintirii

Boabe de piper crud

COSTACHe NeGri
Un artizan (uitat) al Unirii de la 1859

• Dimitrie Sorin Pană
În ciuda faptului că rolul jucat de Costache Negri

(1812-1876) în ecuația actului Unirii Principatelor Ro-
mâne, de la 1859, a fost unul substanțial, majoritatea
istoricilor au preferat să învăluie în uitare un adevăr care
ne-ar fi dat posibilitatea cunoașterii îndeaproape a zbu-
ciumului unuia dintre scriitorii și, mai cu seamă, oamenii
politici de mare caracter pe care i-a dat Moldova - născut
în 1812, la Iași, în casa Smarandei (n. Donici) și a vistier-
nicului Petrache Negrea. După anii copilăriei, petrecuți
la curtea domnitorului Ioniță Sturza - unde a învățat tai-
nele scrisului - a continuat școala la Chișinău (locul de
refugiu al familiei, în 1821) și, mai apoi, la Iași (la pen-
sionul „Cuenin“), unde i-a întâlnit pe Vasile Alecsandri,
Mihail Kogălniceanu și A.I. Cuza. Tot în acest pension
francez, condus de către Victor Cuenin, pare a-și fi fran-
cizat numele, din Negrea sau Negre, în Negri. Cert este
că dragostea pentru literatură i-a fost insuflată de către
Costache Conachi, cel mai însemnat poet în vremea sa,
care i-a devenit tată adoptiv în urma căsătoriei mamei
sale (la 1828), după aproape cinci ani de văduvie. A re-
fuzat să fie înfiat de către Conachi, în ciuda faptului că
ar fi putut deveni, astfel, părtaș la averea boierului, pre-
ferând să-și păstreze numele primit la naștere și să
moștenească proprietatea părintească de la Mânjina, din
apropierea Galațiului. Modesta căsuță (de aici) avea să
găzduiască, ulterior, un cenaclu literar sau, mai mult
decât atât, așa cum bine descria Vasile Alecsandri în în-
semnările sale, din 1845 „... biserica de întâlnire pentru
tinerii revoluționari din Țara Românească și Moldova, de
unde ieșeau apostoli ai Unirii și soldați ai țării“, precum
D. Bolintineanu, C. Filipescu, N. Bălcescu, M. Kogălni-
ceanu și C. Negri - devenit în perioada studiilor pari-
ziene, începute în 1932, mentorul generației sale. Sora
sa, Elena Negri, a fost logodnica, dar și muza poetului
de la Mircești, pe care acesta o cunoscuse la vârsta de
douăzeci și trei de ani. Bolnavă fiind, Elena este urmată
de Alecsandri în Italia, unde spera să-și vindece
suferința, însă, agravarea bolii a obligat-o să părăsească
Palermo - unde s-a bucurat de întâlnirea avută cu Nico-
lae Bălcescu - îmbarcându-se pentru Constantinopol,
oraș în apropierea căruia s-a stins din viață în brațele
bardului, înmormântată fiind într-o bisericuță grecească
de pe strada Cabristan.                

După ce i-a fost interzis - de către voievodul Mihai
Sturza - a se întoarce în Moldova, împreună cu alți trei-
zeci de membri ai mișcării revoluționare pașoptiste, cu-
noscută în epocă ca „mișcarea poeților“ - printre ale ale
căror deziderate figurau libertatea individuală a cuvân-
tului, desființarea dijmelor și a altor obligații ale
țăranilor, precum și împroprietărirea acestora cu pământ
- Negri ajunge la Paris. Aici este preocupat (ca și Alec-
sandri) de susținerea cauzei românilor și a idealurilor
acestora, reușind totodată să capete încrederea câtorva
oameni de stat francezi, printre care Lamartine și Qui-
net, precum și a gazetarului Baligot, care avea să de-
vină, ulterior, secretarul viitorului domn al Principatelor
Române. Tot acum susține material mai mulți tineri ro-
mâni lispiți de cele necesare traiului zilnic și înaintează
Guvernului Provizoriu francez drapelul roș-galben-albas-
tru, după ce în februarie 1848 luase parte la lupte de
stradă, alături de revoluționarii francezi. 

Odată cu reîntoarcerea în țară, care a avut loc după
retragerea de la tron a lui Sturza și înscăunarea lui Gri-
gore Ghica, este numit ministru al lucrărilor publice și,
mai apoi, trimis la Viena și Constantinopol (în calitate
de diplomat), unde, în 1855 ridică spinoasa problemă a
mănăstirilor închinate ale Moldovei - suspendată din pri-
cina războiului - care avea să fie reluată peste opt ani.
În 1856 a făcut parte, la Iași, din Comitetul Unirii, unde
a fost ales deputat și vicepreședinte al Adunării ad-hoc,
constituită în urma Hotărârii Congresului de Pace de la
Paris. S-a retras din cursa pentru domnia Moldovei, din
postura de lider al celor patruzeci și unu de candidați,
în favoarea prietenului A.I. Cuza, întrucât a conștientizat
faptul că marii proprietari de pământ îi vor dori capul,
drept răzbunare la propunerile legate de împroprietări-
rea țăranilor și desființarea clăcii. Ca diplomat al lui
Cuza, la Constantinopol, a fost preocupat îndeaproape
de idealul Unirii, de problema mănăstirilor închinate și,
în special, de susținerea dublei alegeri a acestuia, ne-
agreată de către Sultan. Odată cu realizarea acestui de-
ziderat, Negri, care beneficia de o doză de simpatie din
partea ambasadorilor puterilor străine (în special din
partea celui francez), s-a ocupat de pregătirea primirii
la Constantinopol a domnitorului, operațiune precedată
de o susținută munca legată de recunoașterea, de acum,
a actului Unirii definitive a Principatelor, cerință accep-
tată de către Poartă în noiembrie 1861, lună în care la
Galați era adus - de către secretarul lui Negri, Teodor
Calimachi - firmanul de recunoaștere. 

În perioada domniei lui Cuza, Negri înaintează gu-
vernului Crețulescu proiectul referitor la secularizarea
averilor mănăstirești, care este respins. Trebuie reamin-
tit faptul că, în acel moment, în țară existau circa

șaptezeci de mănăstiri închinate, care aveau în posesie
șașe sute de moșii. Acestui demers i s-a opus, în afară
de călugării greci, ambasadorul rus la Constantinopol,
care nu agrea memoriul lui Negri, prin care era dovedită
- pe baza extraselor din condicele mănăstirilor închinate
- neputința grecilor de a justifica cheltuielile efectuate
pentru administrarea mănăstirilor. Aceste nereguli l-au
măcinat încă de pe vremea când se afla la Paris, memo-
rabile fiindu-i (până astăzi) vorbele rostite cu ocazia unui
banchet organizat în cinstea Sfântului Ștefan: „Străbunii
noștri au înzestrat școale și mănăstiri cu averi și moșii,
astăzi prada unor călugări greci de prin munții lumei, dar
bun este Dumnezeul părinților noștri! Veni-va odată ziua
dreptății, unde fiecare va rămânea cu ale sale“. 

În 1866, după detronarea silită a lui A.I. Cuza (11
februarie), Negri - în care Mihai Eminescu descoperise
pe „unul din cei mai nobili bărbați ai românilor, care re-
prezenta nu numai cel mai curat patriotism și caracterul
cel mai dezinteresat, dar și o capacitate extraordinară,
căreia-i datorăm, în bună parte, toate actele mari
săvârșite în istoria modernă a românilor“ - se retrage din
viața politică, petrecându-și restul vieții la Târgu-Ocna,
în casa surorii sale Catinca, semn că moșia Mânjina, de-
venită muzeu, din 1968, fusese pierdută în dauna celor
care-l împrumutaseră cu sume de bani, folosite în sco-
puri naționale. De aici, din mica localitate băcăoană, a
continuat să-i ajute pe cei nevoiași, chiar și în ultimii ani
ai vieții, atunci când neajunsurile îl năpădiseră și pe dân-
sul. 

Scriitor sporadic, ieșeanul nu s-a mai întors nicio-
dată în viață politică, cu toate că a beneficiat de oferte
dintre cele mai bune, precum cea refuzată în anul 1869
- când i-ar fi fost susținută candidatura pentru obținerea
unui loc de deputat (de București) în Parlamentul Româ-
niei. În septembrie 1876, ziua 28, fostul diplomat al Prin-
cipatelor Române, despre care poetul nepercehe spunea
că  „... a refuzat coroana domnească ce i se oferise în
1859, preferând a rămâne un simplu cetățean (...) care
a sprijinit, până la urmă, unirea țărilor...“, urca la ce-
ruri, în urma unei pneumonii, înmormântat fiind în cur-
tea bisericii Răducanu-Racoviță din Târgu-Ocna, unde,
cu puțin timp înainte ca trupul să-i fie acoperit de țărnă,
M.C. Epureanu - fostul prim-ministru al României, din
partea Partidului Conservator - a ținut un discurs legat
de moralitatea celui dispărut. În semn de prețuire, pe al
său mormânt, un an mai târziu, doamna Elena Cuza avea
să adauge o stelă funerară cu inscripția „Văduva lui Vodă
Cuza cu iubiții săi fii la C. Negri. Durere eternă spre po-
menire“.
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• Cristiana Crăciun

Pentru că este cea dintâi întâlnire a
cititorilor cu această rubrică, deși ne
apropiem de finele lunii ianuarie, vă urez
deopotrivă celor care zăboviți peste rân-
durile despre românii din lume, dar și
celor care trăiesc în afara granițelor țarii
și devin subiecte ale scrierilor noastre un
sincer La mulți ani! și vă promit o la fel
de mare aplecare spre adevăr. 

Și, pentru că slujirea cititorului în lu-
mina adevărului este deviza sub care ne-
am dedicat scrisului, inclusiv despre
românii de pretutindeni, vă mărturisesc
că nu mică mi-a fost mirarea să aflu din
postarea unui onorabil jurnalist, recent
ales parlamentar ca membru al unei noi
și, din punctul meu de vedere, exotice
formațiuni de pe scena politică româ-
nească, despre faptul că o româncă a fost
forțată să renunțe la cetățenia română și
să ia cetățenia altui stat membru al Uni-
unii Europene, ca să poată candida la un
post pentru alegerile locale, în Austria.
Știrea m-a intrigat, pentru că tocmai sunt
un cetățean pentru care alegătorii au
decis, în majoritate, să fie conduși de un
primar care nu este cetățean român; și la
fel ca mine sunt și cetățenii Timișoarei.
M-am întrebat cum la noi se poate să can-
didezi în statul de reședință, iar în alte
state membre UE nu... Și, după câteva
ore de studiat legislație europeană, des-
tul de stufoasă și de puțin lămuritoare,
m-am convins că exista un sâmbure de
adevăr în ceea ce postase distinsul apă-
rător al drepturilor românilor, dar atât!,
pentru că, fie nu a avut vreme să se do-
cumenteze, fie a eludat în mod conștient
anume chestiuni, situația era doar parțial
așa cum o descria... Să trecem la cazul
concret: în luarea sa de poziție, Dan Tă-
nasă anunța „alegerea ca viceprimar al
unui sector din Viena a unei românce
forțată să renunțe la cetățenia română
pentru a putea candida”. Sigur, la o primă
lectură, m-am revoltat, apoi, aproape ca
în bancul acela cu sovieticul și Mercede-
sul... am aflat nu că era de fapt bicicletă
și nu i s-a dat, ci i s-a luat, și că tânăra
Ramona Iulia Miletic, născută în Româ-
nia, la Ungheni-Argeș, la 25 iulie 1982,
nu a fost obligată să renunțe la cetățenie
ca să poată candida, pentru că o făcuse
cu ceva vreme înainte, întrucât, parado-
xal, Austria, un stat cu o conducere așa

de emancipată – cum se prezintă pretu-
tindeni extremiștii! –, nu admite dubla
cetățenie!... Sursele noastre în materie
de legislație a statului austriac, doam-
nele Cornelia Salvan, vicepreședinte
onorific al Congresului Spiritualității
Românești, și fiica sa Diana Salvan,
fruntașe ale comunității românești de
acolo, ne-au explicat că, pe teritoriul
acestui stat membru UE legislația diferă
de la un land la altul, dar că, la nivel
național, odată ce îți declari domiciliul
pe teritoriul țării și completezi actele de
rezidență, ai doi ani la dispoziție ca să
alegi dacă rămâi cetățean al țării din care
vii, caz în care nu beneficiezi de o serie
de drepturi pe care le au austriecii, sau
alegi să devii cetățean austriac și renunți
la cetățenia dobândită la naștere. Cum e
posibil ca o astfel de lege să fie în vigoare
deși în UE se încearcă o uniformizare a
drepturilor cetățenilor?!? Relativ simplu,
pentru că Uniunea a dat o directivă, nu o
lege, privind cetățenia, alegerile locale
și  generale, iar pentru că directivele au
caracter orientativ, nu general obligato-
riu, nu toate țările țin cont de prevederi.
Un Raport al Consiliului European, pri-
vind alegerile în Parlamentul European și
drepturile cetățenilor resortisanți de a
alege și a fi aleși, specifică într-o notă că
„S-au desfășurat proceduri de
sancționare a nerespectării obligațiilor
care decurg din calitatea de stat membru
împotriva Austriei, Belgiei, Germanei,
Spaniei, Italiei, Luxemburgului, Țărilor
de Jos și Suediei.” pentru nerespectarea,
în diferite grade, a directivelor care nor-
mează drepturile alegătorilor și aleșilor
europeni. Nu am stat să cercetăm și în ce
au constat aceste sancțiuni, dar sigur-
sigur le-au luat boii de la bicicletă!, ca să
ne exprimăm ironic, nu au fost niște pe-
depse notabile, ci doar unele simbolice.

Dar, să revenim la cazul Ramonei Mi-
letic, ca să mai dărâmăm un mit: acela
potrivit căruia „românii nu sunt buni ad-
ministratori, nu sunt buni organizatori”...
Tânăra, acum în vârstă de 38 de ani și ju-
mătate, a absolvit în 2005 Facultatea de
Contabilitate și Informatică de Ge-
stiune din Pitești, iar doi ani mai târziu
un master în Sisteme Bancare
Internaționale. A lucrat în domeniul
construcțiilor, ca director de achiziţii
într-o firmă piteșteană unde și-a cunos-
cut soțul, de origine croat, venit cu con-
tract de muncă din Viena în Pitești. După
terminarea contractului partenerului său
de viață, în noiembrie 2009, s-au decis să
se stabilească împreună în Viena în vreme
ce familia – părinții și fratele – locuiește
în orașul al cărui nume este probabil la
fel de cunoscut pe planetă ca și
Bucureștiul, pentru că de acolo provin au-
toturismele marca „Dacia” (Nimeni nu
spune Mioveni, odinioară cartier, azi oraș
în sine, unde se află fabrica, ci Pitești).

Ajunsă la Viena și lucrând în același
domeniu în care activase și în România,
în cadrul unei firme de construcții, Ra-
mona a descoperit că își dorește mai mult
decât o carieră profesională. „În octom-
brie 2012 am participat la acțiunea
«Ușile Deschise», organizată la Parla-
ment. M-am dus acolo și am luat contact
cu partidele politice. Am zis că asta
vreau să fac și eu. Am citit statutele și
m-am orientat către un partid care îmi e
mai apropiat, pentru că promovează ega-
litatea în drepturi, indiferent de locul
nașterii. Eu lupt pentru egalitate, să
avem aceleași șanse indiferent unde lo-
cuim sau de limba pe care o vorbim”. Și
așa a devenit membru al SPÖ (Sozialde-
mokratische Partei Österreichs)... În
urmă cu doi ani a fost primul român din
Austria ales în funcție de Consilier local,
partidul său obținând un număr mare de
fotolii (26!) în Districtul (corespondent
administrativ al sectoarelor bucureștene)

11 Simmering, cu o populaţie de aproape
100.000 de locuitori. Iar recent, când din
cadrul acestor consilieri s-au votat vice-
primarii – o procedură care se practică și
în România –,  a câștigat 36 de voturi din
cele 60 exprimate pentru a fi viceprimar.
Nu a renunțat așadar la cetățenia româ-
nească pentru a candida, o făcuse cu mai
multă vreme în urmă, pentru a lua
cetățenia statului în care a ales să tră-
iască, ca să poată beneficia de drepturile
cetățenilor austrieci. Austria nu acceptă
dubla cetățenie, deci ca rezident nu se
poate candida (așa cum se întâmplă în
România), încălcând directivele UE!,
unica privință în care trebuie să îi dăm
dreptate lui Dan Tănasă. Dar această
renunțare la cetățenia română nu în-
seamnă în niciun fel că Ramona Miletic și-
a „trădat” conaționalii. Dimpotrivă! S-a
înscris în organizații non-profit, participă
la acțiunile lor, e apropiată de comunita-
tea de români din Viena, cu care
interacționează, frecventează biserica,
spiritual se revendică românității, așa
cum mărturisea: „Particip mereu la eve-
nimentele care sunt organizate de
asociații românești sau care au legătură
cu România. Dar întorcându-mă la su-
biectul reprezentativității pe plan local,
eu nu am ca țel românii, ci toți cetățenii
din sectorul unde am fost aleasă. Sunt
consilier egal cu toți ceilalți, nu e nimic
deosebit pentru faptul că sunt româncă.
E adevărat, am intrat în consiliu și am
putut candida pentru că cetățenia mea
îmi permite acesta lucru, pentru că Ro-
mânia este o țară din UE, iar la alegerile
europarlamentare sau locale orice român
din Austria poate participa”. Sigur, Ra-
mona nu ne spune și că o poate face doar
după ce dobândește cetățenia aus-
triacă... „Îmi propun însă să stau de
vorbă cu conaționalii mei. Să încerc să îi
ajut. Sunt deschisă la orice dialog. Aș
vrea însă să le transmit faptul că nu e
deloc sănătos să se izoleze în comunita-
tea românească, să evite să se integreze.
Mulți români, după mulți ani, nu știu
limba germană, nu participă la viața
orașului sau a comunei unde locuiesc, iar
asta nu e bine.”

Nimic mai adevărat; integrarea este
un prilej de îmbogățire spirituală, nu în-
seamnă sub nicio formă renunțarea la va-
lorile etnice cu care pornești în lume, ci
îmbrățișarea acelora ale locului în care

ajungi sau alegi să trăiești. Iar  Simona
este un exemplu despre cum un român se
poate să ajungă să reprezinte interesele
comunității în care trăiește. E un om îm-
plinit, dar, condițiile medicale actuale o
împiedică să se întâlnească cu oamenii,
să dialogheze. Asta îi lipsește cel mai
mult, așa cum o recunoaște. „Pe plan
personal îmi lipsește contactul cu oame-
nii. În campania electorală am ieșit mult
pe străzi, am vorbit cu cetățenii... Acum
nu mai este posibil acest contact. Pe de
altă parte, acum, de sărbători, aș fi vrut
să vin în România să îmi petrec Crăciunul
alături de părinți. Nici acest lucru nu
este posibil, din cauza carantinei și a mă-
surilor luate. Distanțarea asta socială
este apăsătoare. Suntem conștienți că
trebuie să respectăm aceste reguli. Nu-
mărul de îmbolnăviri este în scădere în
Austria, dar totuși s-a decis ca din 26 de-
cembrie să se intre în cel de-al treilea
lockdown total, până pe 18 ianuarie. (În
momentul în care mă pregăteam să trimit
materialul la redacție am aflat că Austria
anunță prelungirea lockdown-ului împo-
triva COVID-19 până la 8 februarie!) Asta
înseamnă că s-au închis magazinele, nu
se merge la muncă, se stă în home office.
Sunt mai multe magazine românești în
Viena, chiar și restaurante. Din păcate,
și ei au trebuit să închidă acum, însă am
văzut că au făcut oferte, pentru cine nu
știe sau nu are timp să gătească, au făcut
pachete pentru dus la domiciliu. Eu nu
am avut grija asta!” Bunicii, părinții,
buni păstrători ai tradițiilor românești au
avut grijă ca tânăra doamnă viceprimar
să facă față și încercărilor din bucătărie.

E cumva îmbucurător, dătător de
speranță să începi anul scriind despre
reușita unui român într-o altă țară. Nu ne
îmbătăm cu apă rece, știm că, în vreme
ce unii se impun în cel mai pozitiv mod
cu putință, sunt destui care eșuează, trag
în jos comunitatea românească și consti-
tuie exemple negative, de neurmat, dar
important este ca măcar revista Flacăra
lui Adrian Păunescu să îi promoveze pe
cei de succes, nu pe cei trimiși „par
avion” acasă, cu sarsanalele pline de
infracțiuni; pentru găinari sau infractori
există destule televiziuni. Cei ca Ramona
Miletic sunt românii care ne reprezintă,
către al căror model trebuie să tindem!

SUNTEM PESTE TOT ACASĂ
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Amprenta unui gând 
Oameni de care avem nevoie:

Academicianul Gheorghe Păun (II)

• ion Andreiţă

…Dar omul providențial Gheorghe Păun nu se dă
bătut, nu cedează, nu renunță. El se străduiește,
trudește, insistă, luptă pentru salvarea semenilor săi și
a cetății comune. Întru triumful acestui scop nobil, aca-
demicianul Gheorghe Păun a luat armele gladiatorului,
înființând, în urmă cu zece ani, revista „Curtea de la
Argeș” – veritabiă tribună de atitudine pentru afirmarea
și impunerea spiritului național, a românismului luminat,
în respectul reciproc al celorlalte neamuri și popoare.
Editorialele semnate în pagina I a fiecărui număr de
revistă sunt borne călăuzitoare pentru semenii săi, pen-
tru neamul său. Într-o carte ce reunește primele 77 de
articole-editorial (chiar așa numită: „77 de editoriale”,
Editura „Tiparg”, 2017) excelentul publicist Gheorghe
Păun, în cel de-al 77-lea editorial („La 77 de numere”)
subliniază scopul urmărit, devenit program de la primul
număr (deși, neanunțat, atunci, ca atare): „Naționalism
c u v i i n c i o s , a r g e ș e a n o - r o m â n o - e u r o p e a n o -
internaționalist, constructiv; refuzul polemicii gratuite
și al politicii de partid; la nivel decent-eseistic,
creștinism, anticomunism, românism, antiglobalizare;
cultură în genere, nu redusă la literatură… în schimb,
cu știința inclusă în cultură; Eminescu și Basarabia și Ro-
mânia Mare cuvinte/idei-simbol, nenegociabile; Acade-
mia Română, model de instituție identitară”. 

În mai multe editoriale, marele savant-patriot, în
ipostaza nobil-eminesciană de gazetar, descifrează, ca
pe o ecuație de suflet, ideea conștiinței de identitate
națională, oferind soluția potrivită: „Nevoia de
apartenență este una din nevoile fundamentale ale
ființei umane, apartenența la grupul care dă identitate,
protejează psihologic, spiritual, face diferența dintre
omul-număr, înstrăinat, piesă a unui puzzle dezagregat,
și omul-cu-nume, parte a unui grup – de fapt, al mai
multora: familie, eparhie, club, comunitate profesională
etc. – având deasupra patria, istoria, limba maternă”.
(„Nevoia de românism”). În ceea ce ne privește pe noi,
românii, el conchide: „Există un suflet românesc, care,
mă duce gândul la titlul unei cărți a acad. Alexandru
Surdu, are nevoie de cinstire, pentru că românii toți au
nevoie să se simtă parte a acestui suflet”. (Nevoia de
românism”). Cu atât mai mult, românul trebuie să se
simtă atașat sufletului poporului său – și să se lupte pen-
tru impunerea acestui adevăr – cu cât, avertizează au-
torul: „Trăim vremuri dificile-complexe-interesante, de
cotitură… (…) De aici, reabilitarea ideii de naționalism,

de aici, nevoia de naționalism”. („Nevoia nevoii de ro-
mânism”). El dă curaj și îndemn semenilor săi: „Identi-
tatea (personală și națională deopotrivă) românismul,
naționalismul, încep deja să ființeze și să se manifeste
chiar din momentul în care suntem conștienți de ele, din
momentul în care le dăm nume, iar numele-l purtăm în
minte, devenindu-ne astfel preocupare. Conștientizarea
faptului că suntem români, o națiune cu identitate,
înseamnă deja jumătate din drum”. („Nevoia nevoii de
românism”). 

Primul editorial („La început de cale”) al acestei
înțelepte cărți, cu dangăt de clopot redeșteptător, se în-
cheie cu cuvintele: „Precum țăranii care pleacă la cale
lungă, spunem și noi din prag: Doamne-ajută!”. Iar ulti-
mul editorial („La 77 de numere”) are finalul
asemănător: „Închei, așa cum încheiam și primul edito-
rial: Doamne-ajută!”. 

Cine are urechi de auzit…

Acesta este cetățeanul, românul, omul providențial
Gheorghe Păun – și acestea sunt faptele care-i dau drep-
tul de stâncă pe umerii căreia această țară și acest
popor se pot sprijini cu toată nădejdea. Întrebarea care
se pune, acum, ar fi: Este, oare, Gheorghe Păun singurul
om providential din România? Și: Este, oare, îndeajuns
un singur om providential pentru salvarea unui/acestui
popor? Răspunsul este, desigur, nu – iar Bibia și
experiența umanității ce-a urmat Sfintei Scripturi
cunfirmă cu prisosință acest lucru. Ar fi nevoie de mai
mulți; de cel puțin 10! – după voința Domnului. Atunci?
– se cuvine să privim mai atent în propria-ne grădină, în
această minunată Grădină a Maicii Domnului, cum, tot
biblic, i se spune de mai mult timp țării noastre, Româ-
niei. Și unde să privim mai întâi, în oceanul de românism
ce ne înconjoară, dacă nu la curenții/fermenții ce
asigură stabilitate și trăinicie oceanului? Acești fermenți
– pe care i-aș numi tot români providențiali – pot fi
întâlniți în mai multe locuri din acest ocean-de-româ-
nism-Grădină-a-Maicii-Domnului, dar, cu siguranță, în
acea instituție anume menită acestui țel, în Academia
Română, între colegii providențialului Gheorghe Păun.
Poate nu toți – căci și acolo, ca și-n pragul bisericii, dra-

cul își vâră coada – dar mulți, cei mai mulți, oficiază ser-
viciul credincios întru slujirea poporului român. 

Nu demult, cu prilejul aniversării unui secol de la
reîntregirea României, acest înalt For Academic, sesi-
zând dramatica stare de fapt de la noi și din lume, a lan-
sat un Apel – „Identitate, Suveranitate și Unitate
Națională” – către poporul român și instituțiile statului
român, din care transcriu: „Având în vedere poziția Aca-
demiei Române, de instituție identitară fundamentală,
aflată de un secol și jumătate în seviciul Națiunii Ro-
mâne, semnatarii acestui Apel, îngrijorați de evoluțiile
interne și internaționale din ultimele decenii, caracte-
rizate printr-o continuă și alarmantă încercare de ero-
dare a identității, suveranității și unității naționale a
României, cu multe acțiuni plasate sub semnul globalis-
mului nivelator sau al unei exagerate „corectitudini po-
litice”, dar și cu multe acțiuni îndreptate direct
împotriva Statului și Poporului Român…, preocupați în
mod deosebit de încercările recurente de „regionali-
zare” a României sau de creare de enclave autonome pe
baze etnice, contrare Constituției României și
tendințelor de integrare europeană, total neproductive
din punct de vedere economic, social, al calității vieții
în aceste zone, ne exprimăm ferm împotriva tuturor
acestor acțiuni, ne pronunțăm cu tărie în favoarea
identității, suveranității și unității naționale… Chemăm
alături de noi, în acest demers, întregul popor român,
pe toți locuitorii acestui pământ. (…) Să ne cinstim eroii,
să fim la înălțimea lor, lăsând generațiilor următoare,
tuturor locuitorilor României, o țară unită, suverană, cu
dragoste pentru trecut și pentru cultura sa, cu respect
de sine, stăpână pe pământul său, educată și prosperă,
o țară a Europei Unite, dar cu identitate proprie,
românească. Așa să ne judece viitorul!”. 

În finalul documentului (emis la data de 6 februarie
2017) se menționează: „Inițiat de academicienii Victor
Voicu, Ioan-Aurel Pop, Gheorghe Păun și semnat de un
mare număr de membri ai Academiei Române”. Sigur, s-
ar isca oarece întrebări de lămurit – cea mai severă: De
ce n-a fost semnat de toți nemuritorii și adoptat, una-
nim, în ședință publică drept act de voință a întregului
areopag academic? etc. etc. – dar, pe moment, să lăsăm.
Și să facem fireasca, în consecință, constatare: Alături
de Gheorghe Păun, au apărut, iată, încă doi oameni
providențiali: Victor Voicu și Ioan-Aurel Pop (însuși
președintele Academiei). 

Acum sunt trei. Lor li se vor alătura, cu siguranță,
alții; dacă aceștia nu sunt deja, umăr la umăr, dar încă
nu-i știm noi. Unul poate fi cel la care am făcut referință
la începutul acestor rânduri: medicul-filozof Dumitru
Constantin-Dulcan – și el, un vizionar cu dragostea și du-
rerea neamului în suflet. 

…Sunt semne, așadar, că țara noastră, România,
poate fi abătură de la calea pierzaniei și îndreptată pe
„linia de miră” a existenței pentru care a fost sortită de
Dumnezeu pe pământ. Iar între cei care-i asigură
această redresare de destin se află trup și suflet, faptă
și gând, omul providențial Gheorghe Păun.     

Luminița Zaharia
POEZII
un mascat, doi mascaţi
un mascat, doi mascaţi
dădeau tîrcoale casei mele
puteau fi doi curcani sau doi hoţi
doi căutători de măsele
(cum aberez?! aţi uitat deja
cum aruncaţi măseluţele de
lapte pe casă
cu o dorinţă nevinovată în gînd:
să ardă şcoala, s-o văd pe diriga
rasă...?!)

un mascat, doi mascaţi
stăteau în casa mea la masă
unul zicea: se răceşte mîncarea!
celălalt chicotea: eşti frumoasă!
cam ciudat dialog, în condiţiile
în care
nimeni din casa mea nu a luat
trofee de frumuseţe
nimeni din casa mea nu se price-
pea la mîncare!

un mascat, doi mascaţi
îşi vedeau de treabă fiecare
ai fi zis că sunt fraţi
dar asemănarea nu era izbitoare

şi nici rădăcinile nu li se înlănţu-
iau
(ce să mai zic despre tulpinile
aeriene!
disjuncţie totală!)
dirigăi i-a crescut o coamă pe
cinste,
au reconstruit din fonduri euro-
pene
altă şcoală

un mascat, doi mascaţi
unul se dă tigru, altul se dă leu
prea simplă şarada, şi tristă:
un mascat erai tu
un mascat eram eu...

printre poteci și ipoteci
printre poteci și ipoteci
mi-am construit casă de veci
să fie-acolo, că nu strică

printre genii și zevzeci
arbitru m-am făcut, la meci
și, uneori, hopa mitică

m-am adaptat la toate, deci
o vreme m-am ascuns în beci
de frică

o, Doamne-al gîndurilor seci
și zeu al inimilor reci,
ridică

statuia mea, să stau pe veci
pe-un soclu, unde Azorică
seara, cînd scos la plimbărică,
să… dar ce ziceam?

… printre poteci și ipoteci,
urzică
regina nopții, talpă de voinică

prietenul meu imaginar
prietenul meu imaginar
îmi spune că sunt indubitabil
frumoasă
și-mi cere adresa
(nu de mail, de acasă!)
zice să ne izolăm împreună
preț de o întreagă lună
pe vreme de pandemie
să scriem în duet o poezie
apoi
cel mai alfa dintre noi
să o trimită spre publicare
unei reviste oarecare care
se va împăuna
cu o așa capodoperă de neconte-
stat
cum numai în duet
poate să se nască
voilà așadar 
capodopera noastră

colțul spiritual
Păcatul îşi pândeşte prada

În anul 1939, o navă de coastă canadiană a pornit într-
o croazieră spre zona cercului polar. La un moment dat, în
timpul voiajului, unul dintre marinari a zărit un urs polar
care mergea legănat pe un ghețar aflat foarte aproape de
navă. Entuziasmat de acea apariție, marinarul a început să
arunce ursului din mâncarea pe care o avea pentru micul
dejun: salam, unt de arahide și ciocolată. 

Când marinarul a terminat de aruncat ceea ce avea în
farfurie, ursului abia i se trezise apetitul. De aceea s-a în-
tors spre marginea ghețarului a sărit în apă și a început să
se cațere pe scara de acces spre navă. Când și-a dat seama
de pericol, marinarul a luat furtunul de incendiu de pe pun-
tea navei și a îndreptat jetul de apă spre ursul care înce-
puse deja să înainteze pe scară. Când jetul de apă a atins
ursul, acesta în loc să se sperie și să fugă, s-a ridicat în pi-
cioare cu labele din față îndreptate în sus, așteptând cu o
deosebită plăcere ca jetul de apă să-l spele sub braț. Plin
de frică, marinarul a început atunci să arunce spre urs tot
ceea ce a găsit pe puntea navei, până ce într-un târziu
acesta, a renunțat la ospățul pe care și-l dorea și s-a întors
pe sloiul de gheață.   

Din această întâmplare, marinarul a învățat ce
înseamnă să hrănești un urs polar. Asemenea acestui mari-
nar, sunt unii oameni care fac aceeași greșeala, hrănind
însă păcatul, care apoi se ține după ei și de care nu mai
pot scăpa.

Preot 
Gheorghe Nicolae Șincan, 

Tîrgu Mureș
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Pamflet de criză
Proasta strategie
de vaccinare!

Motto: „Tot mai sperăm ca umorul
să devină vaccinul prostiei.”

Vasile Ghica

• ion Predoșanu
Nu mai revenim asupra blocării plat-

formei de acces a persoanelor interesate
de vaccinare din pricina uneia online con-
struită și administrată execrabil de către
STS. Fără ca Ministerul Sănătății să fie scu-
tit de vinovăția și inerția lui. Ministrul Vlad
Voiculescu – demn sabotor din Uniunea
Sabotați România(USR) – nici nu putea fi
altfel. El l-a săpat pe Col.dr. Valeriu
Gheorghiță – numit de Preș. Klaus Werner
Iohannis conducător al campaniei de vacci-
nare –, punându-i piedici și tot felul de
useriști nătângi/neghiobi peste capul lui,
încât la un moment dat tânărul și profesio-
nistul medic militar a vrut să-și dea demi-
sia!

La un asemenea guvern de
nepricepuți, de la PNL, USR-PLUS și UDMR
– nici nu-i de mirare că toate treburile
merg de-andoaselea și protestele sunt, de-
ocamdată, doar un foc de paie. Pe lângă ce
înjurături ar merita „genialul” Cîțu, minis-
trul (Ne)Sănătății noastre – Vlad Voiculescu
ori nepriceputa fostă bursieră la Moscova,

sibianca Raluca Turcan, ministrul calami-
tate de la Muncă și Protecție Socială. Tur-
canca a reușit performanța de a fi mai
afoană decât fosta, adică Valentina Alexan-
dru, cică prietena intimă a ex-ului prim-mi-
nistru Orban Cel Ludovic!, zis și Sică
Mandolină.

Dacă în România, unde un guvern
prost a fost înlocuit cu unul și mai prost,
campania de vaccinare e fără strategie și
fără noimă, veți spune că „asta e!” 

Preș. Klaus Werner Iohannis e
mulțumit, iar de popor sau mai exact de să-
nătatea poporenilor nu-i pasă nimănui! Io-
hannis se crede Ceaușescu și a vizitat marți
un centru de vaccinare din București, de la
Romexpo. Iar cel ce se crede Ceaușescu II
ne-a transmis că e bine și la vară cald.

Numai că un genetician român de la
Cambridge ne pune în alertă maximă, vi-
zavi de accelerarea vaccinării: „Noua va-
riantă a virusului(adică tulpina din Marea
Britanie, n.m. I.P.) este mai periculoasă și
va ajunge curând predominantă.”Geneti-
cianul Mircea Iliescu este un tânăr cercetă-
tor român cu doctorat, afiliat Univerității
Cambridge. El e surprins că România nu in-
sistă mai mult pe vaccinarea celor vâr-
stnici, mai ales pe fondul pericolului
reprezentat de noua versiune a virusului
Sars-Cov – 2, extrem de activă în Anglia și
mult mai contagioasă decât prima, dar
care se extinde.

Cercetătorul Dr. Mircea Iliescu de-
clară: „Ar fi bine să-i vaccinăm cât mai re-
pede pe cei vulnerabili. Nu înțeleg liniștea
asta. Ce înseamnă lucrătorul-cheie?”

El nu a înțeles, dacă era ceva de
înțeles, strategia românească de vaccinare
a lucrătorului-cheie în același timp cu bă-
trânii și cu bolnavii cronici. Practic, unii vor
face vaccinul înaintea unor bătrâni și altor

persoane vulnerabile care ar putea să
moară dacă se îmbolnăvesc. A văzut mult
prea multă liniște pe partea asta și nici în
presă sau la televiziuni nu se dezbate sufi-
cient.

Mircea Iliescu se aștepta la altceva de
la noul guvern, are impresia că au venit oa-
meni mai reformiști, cu o vedere – crede el
– mai deschisă asupra lumii. Într-un fel, îi
înțelege că nu vor să schimbe lucrurile
brusc.

În Anglia, în prima etapă de vaccio-
nare sunt cuprinși cam 20-25 de milioane
de oameni. La englezi, totul este foarte
simplu. Ei fac și testări în masă. Prima dată
au fost vaccinați medicii și asistentele, așa
cum s-a întâmplat mai peste tot în lumea
civilizată. Inclusiv în România. Apoi au
urmat cei care au cele mai mari riscuri să
moară dacă iau acest virus, ceea ce e
foarte corect.

Prima grijă a englezilor a fost să-i vac-
cineze pe cei de peste 80 de ani, apoi pe
cei peste 70 de ani și pe cei cu boli cronice.
Strategia celor din Anglia este că dacă vac-
cinează acestă primă etapă, vor acoperi
cam 90-99% dintre cei care ar putea să
moară dacă iau virusul. Și abia de atunci
viața ar fi mai liniștită pentru toată lumea.

La noi, rămâne de neînțeles de ce tre-
buie vaccinați parlamentarii - și-așa sunt în
vacanță! - în etapa a doua sau de ce trebuie
vaccinat cineva dintr-un minister care are 40
de ani și este sănătos?!
În vreme ce un bătrân de la țară, care are
peste 80 de ani și mai are și ceva cu inima, nu!

Ar fi cazul ca acest Guvern Iohannis-
Cîțu, burdușit de incompetenți sadea, să
se trezească și să renunțe la vaccinarea
lucrătorilor-cheie. Din Parlament, din Gu-
vernul aflat pe ducă și din ministere.

Să ne mângâiem scriitorii, citindu-le
cărţile.

*****
Artistul - acest Cetăţean de Onoare

al condiţiei  umane.
****

Cultivaţi lectura literară! Ea rămâne
vrejul  potent al culturii.

*****
Nişte minţi isteţe ar putea face co-
merţul cu  artă mai rentabil decât

cel cu arme.

-România, o ţară frumoasă, doar că
este locuită. Japonia este o ţară lo-
cuită, de aceea este frumoasă.
-Politica este singura în care mate-
matica nu este ştiinţă exactă. Unu şi
cu unu nu fac întotdeauna doi.
.Stalin şi poporul rus pensii grase ne-
au adus.

țOPeLi
POLiTiCe

de Pompiliu Comșa

AFOriSMe De 
VASiLe GHiCA

scena lumii
De mari, ca şi de mici actori
E scena lumii arhiplină,
Unii-s la rampă, uneori,
Mai mulţi pândesc după cortină.

Bătrâneţea
Cum şi cântecul vorbeşte,
E mereu o haină grea,
Cine-o poartă o trăieşte
Cât vrea ea.

Insubordonare
„Deşteaptă-te!”, imnul îl cheamă,
Dar el pe nimeni nu-l ia-n seamă
Şi doarme-n pace, pe drapel,
Că l-a făcut cearşaf sub el.

DE TOATE cuLORILE
de Nicolae Dragoș

Viaţa pe împrumuturi
Săracii pe care-i ascult
Îmi spun cu oful lor profund
Că ne-am îndatorat prea mult,
Şi cioarecii tot rupţi în fund!

Tablou vizibil
Un prim-ministru tare-n gură
Când crede el că are rost
Se laudă peste măsură
Cu ce-a făcut guvernul prost!

epigrame de
GHeOrGHe GH. POPeSCu

copii care nu sunt încă
minori • Eu mă ia frigul •
Raluca Turcan adaugă

în plus la salarii • ce
puțin arestați • caci +

caace • Vreodată vreo •
Însă în schimb

cumpănașu • Întrebare
grea și dificilă • Foarte

repede din zbor imediat
• Însă totuși

• Andrei Păunescu

• „Acest vaccin
este interzis
copiilor care
încă nu sunt
minori.” (Digi
24 TV, 13 ian-
uarie 2021)
Fraza suferă de
o dublă entorsă care devine
fractură. Prima greșeală este
de un absurd total: cum sunt
copiii înainte de a fi minori?
Sunt bătrâni, sunt majori? A
doua gafă ține de însăși
alăturarea redundantă a cuvin-
telor copii și minori. Suntem de
acord că mulți dintre noi rămân
copii până la adânci tinereți
sau bătrâneți, la fel cum mulți
copii sunt mai maturi decât
bunicii lor, la modul sufletesc,
intelectual și chiar comporta-
mental. Vorbind concret, cum
ar putea fi copiii altfel decât

minori? La știri nu ar trebui să
fie loc de experimente ab-
surde, de metafore și de
povești, ci ar fi nevoie de o ex-
primare clară, de jurnal serios.
Formula de mai sus, oricum ai
lua-o, este de tot râsul, ca
orice non-sens. 
• „Eu imediat mă ia frigul.”
(reclamă la televiziuni, 13 ian-
uarie 2021)
Sunt trei variante care ne vin în
minte, auzind acest dezacord
(anacolutic) într-o reclamă
difuzată zilnic la toate televiz-
iunile importante de știri: 1)
autorii sunt analfabeți; 2) au-
torii sunt surzi; 3) autorii sunt
ticăloși, lăsând intenționat
greșeala, ca să sporească im-
presia de autentic, căci - cred
ei - în casele oamenilor simpli
se fac dezacorduri, deci marfa
va deveni populară. Noi am
merge pe un răspuns combinat
între variantele 1 și 3.
• „Ce se adaugă în plus la
salarii.” (Raluca Turcan, An-
tena 3, 14 ianuarie 2021)
Din gura discipoliței lui Traian
Băsescu, pupilă a lui Theodor
Stolojan, în plus și „om de
cultură” (cică așa s-ar crede
vice-premierița), ne așteptăm
chiar la o justificare logică
după acest pleonasm, pe care
să-l și nege: guvernările noas-
tre au obișnuit cetățenii să
anunțe creșteri care s-au
dovedit scăderi, în realitate.
Deci, din viața reală, rezultă că
marele pleonasm nu e chiar un
pleonasm, dacă vine din gura
unei autorități, care spune
vrute și nevrute, dar mai ales
minciuni și aberații, pentru că
puterea s-a obișnuit să „adauge
în minus” la nivelul de trai al
poporului.
• „Poliție DC: ce puțin 13 oa-
meni arestați” (pe ecran, An-
tena 3, 6 ianuarie 2021)

Emoția pricinuită de ocuparea
Capitoliului din Washington de
către demonstranți a făcut să-i
scape mâna editorului de texte
pentru ecran. Litera lipsă de
aici (L) a modificat și sensul,
astfel încât pare că burtiera
este o mirare: atât de puțini au
arestat, doar 13? De fapt, se
făcea estimarea că au fost
încătușați cel puțin 13
insurgenți care voiau să sus-
pende ședința de validare a lui
Joe Biden ca președinte al SUA,
după alagerile declarate frau-
date de către președintele
Donald Trump.
• „Nu vrem ca cineva să fie
rănit… N-am avut vreodată
vreo perioadă ca aceasta.”
(Donald Trump, traducere, pe
ecran, Antena 3, 6 ianuarie
2021)
Afirmația originală îi aparține
președintelui american Donald
Trump, în momentul ocupării
Capitoliului din Washington de
către protestatarii care voiau
să întrerupă (și au reușit, tem-
porar) ședința Congresului.
Problema e că traducătorul a
încropit un text cu două caco-
fonii și o repetiție supărătoare.
Dacă e să urmăm dialectica
neomarxistă de azi, de toate
relele din America și din lume
este de vină Trump, deci și de
greșeala de la televiziunea
românească, pentru că liderul
american a făcut afirmația
negândindu-se să evite orice
posibilitate ca ea să fie tradusă
cacofonic și tautologic.
• „Însă în schimb...” (Alexan-
dru Cumpănașu, Realitatea
Plus, 7 ianuarie 2021)
Individul face ce face și rămâne
în atenție: dacă nu mai are
emisiune la TV, dacă nu mai e
la modă să-și exhibe în mass-
media calitatea de unchi al
Alexandrei Măceșanu (adoles-

centa răpită și probabil ucisă în
2019 în Cazul Caracal-Dincă),
dacă a trebuit s-o lase mai
moale cu dansurile lascive și di-
alogurile libidinoase cu minore
de pe net, atunci vine el cu
ceva nou. Dar, cu toate aces-
tea, în ciuda scepticilor, soluția
găsită de descurcăreț e simplă:
un pleonasm și iată-l pe
Cumpănașu din nou în prim-
plan.
• „E o întrebare grea și
dificilă.” (Vlad Tăușance, Digi
24 TV, 11 ianuarie 2021)
Specialistul în comunicare on-
line (chemat în studio mai ales
datorită succesului primei cam-
panii electorale a lui Klaus Io-
hannis, de care s-a ocupat) știe
multe, știe diverse, știe
șmecherii, onlainării, inter-
netisme aiconice
ețeterașamaideparte, dar n-a
auzit de pleonasme. Fără a
intra pe terenul lui, unde e clar
că nu ne putem bate cu el,
întrebăm și noi, ca niște primi-
tivi ce suntem, care țin cu gra-
matica limbii române: pot
exista o întrebare grea și
ușoară și una ușoară și dificilă?
Nu prea. Vedeți cât de simplă e
proba inversă în identificarea
pleonasmelor?
• „Prinde foarte repede, din
zbor, imediat.” (Oana Roman,
Antena Stars, 15 ianuarie 2021)
Suntem siguri că nepoata fostu-
lui premier Petre Roman învață
pe loc totul și tocmai de aceea
sperăm că nu a văzut această
parte a emisiunii, în care mama
ei a tras un pleonasm suprapon-
deral. De ce? Tocmai ca să nu
prindă imediat foarte repede
din zbor pe loc de îndată in-
stantaneu grabnic și fără în-
târziere greșeala și s-o învețe,
luând-o drept corectă.
• „Însă, totuși este clar.”
(Aleph News, 15 ianuarie 2021)
… Dar în schimb cu toate astea
este pleonastic.

EMIsIuNILE TREcE, PERLELE RĂMâNE

Din puţul fără fund, 
dar cu telecomandă (434)
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Lângă Tecuci a trăit „Ioana
d’Arc” a României

La Ţigăneşti,  în  coasta  unei păduri seculare  de
stejari, castelul  logofătului-poet Costache  Conachi  se
află  din  nou în  ruină.  Un popor  care  îşi  respectă is-
toria şi  valorile ar fi edificat aici  cel  mai important
punct  de  aducere  aminte, o adevărată  Mecca româ-
nească. Pentru că aici s-a născut şi  a vieţuit o  mare
parte  din scurta ei viaţă cea  care, într-un moment  de
graţie  divină, a  răsucit destinul  acestui obijduit neam
spre lumină şi frăţietate. Este  vorba  despre  Ecaterina
(Cocuţa) Conachi-Vogoride.

După ce  soţul ei, caimacanul (locţiitor de domn)
N. Vogoride măsluise rezultatul Divanurilor Ad-hoc, totul
părea pierdut. Puterile Garante aflau că locuitorii Prin-
cipatelor Române nu-şi doreau Unirea. Ecaterina (Co-
cuţa) Conachi-Vogoride nu putea să accepte această
situaţie. A scotocit prin corespondenţa  soţului ei şi, mi-
nune, a descoperit scrisorile salvatoare, venite dinspre
Înalta Poartă. În unele,  caimacanul  era  sfătuit  cum
să  zădărnicească unirea. În  caz de  izbândă, i se pro-
misese tronul  Moldovei. În  altele,  era  felicitat  pentru
victorie. Dovezile erau concludente. Cocuţa avea de
ales între  Familie şi Patrie.  Putea  să  devină  Prima
Doamnă a ţării, cu onorurile de  rigoare. Altfel, rămânea
să-şi  crească  singură cei trei copii. Nu a ezitat nicio
clipă. Şi-a deconspirat soţul. Puterile garante au  reac-
ţionat  prompt. Scrutinul a fost reluat, cu succesul scon-
tat. Drumul spre alegerile din 5 şi 24  ianuarie 1859  era
netezit.

Ştim, istoria nu lucrează cu ipoteze.  Dar nu putem
rezista  ispitei  de a  ne întreba  ce  s-ar  fi  întâmplat
dacă fiica  lui  Conachi  şi-ar fi salvat Familia. Evident,
despre Mica Unire nu se mai putea vorbi multă  vreme.  

Reproducem, mai jos, câteva opinii, dintre cele
mai autorizate, în sprijinul afirmațiilor noastre. 

“Cocuța Vogoride, soția caimacamului, potrivnic
Unirii, a fost una dintre cele mai frumoase icoane de
vrednică româncă pe care a avut-o Istoria Țării.”

(N.Iorga,Revista de istorie,VII,p 99,1936)

“Cerbicia cu care caimacamul și sprijinitorii săi
interni și externi și-au apărat ulterior “ opera  “avea
să fie răpusă doar de străduințele patrioților moldo-
veni în acțiunea de lămurire a puterilor garante asu-
pra samavolniciilor și vexațiunilor ce au caracterizat
desfășurarea alegerilor pentru Divan în iulie 1857. În
această acțiune, un rol deosebit i-a revenit lui C.Negri
care a pus la cale, mai întâi, prin mijlocirea aceleași
Cocuța Conachi, sustragerea corespondenței politice
intime întreținută de Vogoride cu adversarii externi
ai Unirii și, apoi, publicând documentele
compromițătoare în gazeta “L,Etoile du Danube”din
Bruxelles. Alerta diplomatică declașată astfel sfârși
prin compromisul anglo-francez de la Osborne,care
impunea Turciei anularea alegerilor falsificate din
Moldova și efectuarea altora noi, în septembrie a
aceluiași an. ”Dumitru Vitcu, Diplomații Unirii, Edi-
tura Academiei R.S.R.,București,1979. p.100

“Alegând, ceea ce trebuie să recunoaștem că n-
a fost ușor, între Patrie și Familie, Cocuța a ales  prima
alternativă, sustrăgând corespondența secretă primită
de soțul său, pe care a inmânat-o lui Mihail Kogălni-
ceanu pentru a fi cunoscută de către marile Puteri.”

(Ioan Brezeanu-Galați, biografie spirituală, 2008)
“Din fericire pentru poporul și națiunea română,

în punctul de bifurcație istorică de la 1859, a apărut
Doamna Ecaterina Cocuța Vogoride care a avut
înălțimea de spirit, imperativul moral și curajul civic
de a ne orienta destinul spre ceea ce suntem astăzi.”

(Prof.univ.Ioan-Aurel Pop, președintele ACADE-
MIEI ROMÂNE, cuvânt la inaugurarea bustului Cocuței,
5 oct.2018, Tecuci)

“Nu vigilența  unioniștilor, ci curajul soției cai-
macamului a permis descoperirea modului în care au
fost falsificate rezultatele consultării (divanului ad-
hoc) din Moldova. Ceea ce a urmat știm, dar fără
contribuția COCUȚEI CONACHI, ar mai fi existat vreo
Unire ? ”(prof.univ. C-tin Pârvulescu, decan al
Facultății de Științe Politice, București) surse internet

Cocuța a şi expediat scrisorile buclucaşe, 14Cocuța a şi expediat scrisorile buclucaşe, 14
la număr, la revista Étoile d’Orient  (Steauala număr, la revista Étoile d’Orient  (Steaua
Dunării) care-şi mutase sediul de la Iaşi la BruDunării) care-şi mutase sediul de la Iaşi la Bru--
xelles, unde au şi fost publicate sub titlul Estractxelles, unde au şi fost publicate sub titlul Estract

de scrisori secrete trimise către deosebite feţede scrisori secrete trimise către deosebite feţe
politice.  Şi “vuet” european se făcu! Alegerilepolitice.  Şi “vuet” european se făcu! Alegerile
au fost repetate şi, de data aceasta, unioniştiiau fost repetate şi, de data aceasta, unioniştii
au ieşit învingători.au ieşit învingători.

(Paula Romanescu  CHERCHEZ  LA
FAMME,Buc.2020,Edit.Tiparg,2019,Pitești)

Urmare a gestului de mare curaj al Cocuței (sus-
tragerea și publicarea scrisorilor primite de Vogoride),
Puterile Garante au silit, prin atitudinea lor Imperiul
Otoman să-și reevalueze poziția diplomatică față de
Principate și să accepte rezultatul favorabil reluării
alegerilor decis la Osborne. (Ion  Cristoiu-Cocuța e
gata să divorțeze de dragul Patriei! Revista HISTORIA,
nr.218, 2020, p.83)

Ecaterina a fost cea care a adus la cunoștința opi-
niei publice internaționale uneltirile separatiste ce
reieșeau din corespondența secretă a lui Vogoride.

(Mihaela  Mateescu Profiriu-Eroina din umbră a
Micii Uniri a Principatelor Române)  

Am comparat-o pe Cocuța cu Ioana d’Arc, pentru
că fiecare dintre ele și-a salvat țara în situații ex-
treme. Diferența este că tânăra franțuzoaică a intrat
imediat în Pantheonul recunoștinței universale, iar
partea de  posteritate a Cocuței se numește ingrati-
tudine națională, deși, la un sfert de mileniu după
Mihai Viteazul, “a înfipt” în istoria noastră al doilea
pilon fundamental al Unirii. Ea a răsucit spre bine des-
tinul românilor pentru sute de ani. Fără gestul ei
eroic, ar fi lipsit din istoria noastră momentul Cuza.
Și prin alunecare și: Monarhia, Independența, Marea
Unire.

Au trecut 160 de ani, dar românii tot nu sunt
pregătiți să recepteze, așa cum merită, această per-
sonalitate, în toată complexitatea ei. (V.Ghica, Ecate-
rina/Cocuța Conachi-Vogoride, Ed.Studis, Iași, 2018).

La Tecuci, niciun însemn (placă memorială, nume
de stradă ori de instituție) nu marchează trecerea ei
prin lume. La manifestările dedicate zilei de 24 Ianuarie,
organizate, de Primărie și de Muzeu, nimeni nu rostește
numele eroinei. În preajma comemorării a 150 de ani de
la moartea ei, a fost liniște deplină. A venit însă din
acest oraș  și o veste bună. La conducerea urbei, au
venit oameni cu deschideri spre normalitate și respon-
sabilitate. Ar fi momentul ca ingratitudinea la adresa
eroinei să se încheie.

Dorel Vidrașcu 

171 de ani de la nașterea lui
Mihai Eminescu 

• Mihai Sultana Vicol

Ziua de naștere a lui Mihai Eminescu unică în Istoria
culturii românești este ca o zi sfântă de rugăciune pentru
nația română. Indiferent de vremurile care au trecut peste
poporul român, Eminescu a fost și va rămâne pentru tot-
deauna „românul absolut”. 

Anul acesta, în ciuda pandemiei care bântuie omeni-
rea, oriunde s-au aflat români peste mări și țări, Eminescu
a fost comemorat și sărbătorit. Interdicțiile nu au contat
și românii s-au adunat în preajma statuilor și busturilor lui
Eminescu pentru a depune flori. Pe Eminescu ni l-a dat
Dumnezeu pentru a ne fi stindard, scut și paloș. Eminescu
ne-a adus ființa națională la rang de popor creștin pentru
că este știut faptul că poezia creștină cea mai frumoasă a
fost scrisă de cel mai mare poet al Europei de la acea
vreme. Dacă poporul român s-a născut creștin, Eminescu
i-a chemat pe toți românii în bisericile sfinte.

Iubitorii poeziei lui Mihai Eminescu au ținut să-l oma-
gieze și să-i aducă parte din sufletul lor. Așa se face că o
mână de oameni a ținut ca ziua de 15 ianuarie 2021 să o
sărbătorească la statuia lui Eminescu din fața Ateneului
Român din București. Chemării cu flori și gânduri înnobi-
late de dor de Eminescu a răspuns prezent, printre alții,
și președintele fondator al Institutului Eminescu, împăti-
mitul poet și avocat Marcel Ion Pandarac. Lângă el i-am
găsit și pe alți făuritori de vers și iubitori de Eminescu: Da-
niela Apostol, Viorela Petrescu, Mihnea Ciobotaru, Ovidiu
Atănăsescu, Lucian Ciuchiţă, Horia Cliestereanu. Momen-
tul de reculegere, plin de vorbe înălțătoare, a fost topit
într-o pioasa aducere aminte despre poezia „Doina” reci-
tată de unul dintre participanți. Au fost depuse buchete
de flori și Eminescu, de la înălțimea vârstei sale de 171 de
ani, ne privea tutelar știindu-ne curați și iubitori de țară
românească. 

Domnul Marcel Ion Pandarac, în cuvinte care au scur-
tcircuitat asistența, a vorbit despre iubirea lui Eminescu
pentru românii de la Nistru până la Tisa. A mai vorbit des-
pre vitregita istorie care ne-a rupt hotarele. Tot domnia

sa a spus: „Priviți această statuie a românului absolut care
ne-a dat tăria de a privi mereu înainte și de a ne făuri vii-
torul. Această statuie la care noi am depus buchete de
flori! Niște așa-ziși pseudointelectuali au spus că statuia
este un kitsch. Ce puteam să gândim noi, cei adunați, des-
pre adunătura lipsită de conștiință și de iubire de neam
românesc care a scris cele mai ordinare turnătorii despre
poetul nostru naţional?”. 

Bucuria că am putut fi și în aceste momente de
restriște chemați de Mihai Eminescu ne-a făcut, în ciuda
frigului de afară, să ne simțim cu conștiința curată față de
Eminescu. Cel creat de Dumnezeu

Domnul profesor de limbă română 

Astăzi domnul profesor de limba română, 
Mihai Eminescu,
A făcut apelul elevilor de la ora
De limbă română motivându-i pe cei absenți,
Că sunt mulți care nu mai sunt.

Domnul nostru profesor de limbă română, 
Mihai Eminescu, i-a motivat
Pe cei neveniți, recitând-le poezia Doina
Pentru a-i aduna în jurul icoanei Sfintei Maria

Onor, domnule Mihai Eminescu,
Te rog să mă ierți pentru
Îndrăzneala și sinceritatea
De a mă numi naționalist eminescian.

ROMÂNI DESPRE ROMÂNIA
e M i N e S C u … 
i L u S T r A T (ii)

• Nicolae Nicoară

Remarcabile sunt ilustraţiile ulterioare ale
Ligiei Macovei la creaţiile marelui Poet şi cea mai
bună dovadă a valorii deosebite a creaţiilor artistei
o reprezintă faptul că ilustraţiile ei au fost preluate
de mai toate ediţiile ilustrate din poeziile lui Emi-
nescu apărute în edituri de prestigiu din
străinătate. Excepţional, din acest punct de vedere
este ampla antologie din creaţia Poetului Naţional
apărută, în anul 1964, la Editura “Melissa” din
Atena. Acesta este unul dintre cele mai repezenta-
tive volume din creaţia Luceafărului poeziei
româneşti apărute peste hotare. Traducerea în
limba greacă este semnată de poeta Rita Boumi
Pappas, căreia i se datorează  şi ampla prefaţă priv-
itoare la viaţa şi creaţia marelui nostru Poet. Un
studiu aprofundat privind opera lui Mihai Eminescu
semnat de Nikos Pappas, soţul doamnei Rita, el
însuşi un talentat poet, întregeşte datele cuprinse
în prefaţă. Celor doi li se adaugă un studiu al lui
Mihai Beniuc, preşedintele Uniunii Scriitorilor
români din epocă, privitor la semnificaţia şi locul
“Luceafărului” în creaţia Poetului. Volumul – unul
de dimensiuni mari – se bucură de 13 ilustraţii
excepţionale ale artistei Ligia Macovei la unele din-
tre cele mai cunoscute poezii eminesciene.
Ilustrăm cu două dintre creaţiile Ligiei Macovei din
amintitul volum, coperta şi un desen în peniţă
reprezentând interpretarea plastică a
“Luceafărului.” 

Aceste lucrări – alăturate celor datorate în
principal lui Jules Perahim – au marcat începutul
unei noi viziuni în activitatea de ilustrare a creaţiei
Poetului Naţional. Se deosebeau radical de cele di-
nainte, printr-o mai mare sensibilitate şi
îndrăzneală a fanteziei fapt care le-a apropiat mult
de spiritul Poetului. Desenele în peniţă sunt pline
de fantezie, de elan, de atmosferă poetică, speci-
fice gândirii poetului dar şi gândirii artistice con-
temporane.
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În împărăţia Deltei
• Geo Ciolcan

Delta. Delta Dunării. Delta ro-
mânească.

Într-un dicționar uzual cuvântul
Deltă  este explicat în termeni seci,
care nu transmit nimic din unicita-
tea și frumusețea Deltei, din fiorul
care ne inundă ori de câte ori cobo-
râm din vapor sau din șalupă și
punem piciorul pe o suprafață
aproape nedefinită, nemaiîntâlnită
în vreo altă parte a țării. Pentru curiozitatea științifică a
unora dintre noi redau explicația în cauză din dicționar :
”Formă de relief litoral, în porțiunea de vărsare a unei
ape curgătoare într-un lac, în mare sau în ocean, reali-
zată în urma procesului de acumulare a aluviunilor, în
condițiile existenței unui șelf întins cu pantă lină, a
acțiunilor curenților litorali și a lipsei mareelor”.

Cum pe noi ne interesează Delta ca ... Deltă, să
lăsăm definiția pentru școlari și să facem cunoștință cu
o parte din ceea ce numim România, bucata de lume
așezată de Dumnezeu într-un fel de rai pământean,
unde, totuși, Adamii și Evele moderne gustă fără rușine
din mărul interzis.

Ați avut vreodată curiozitatea să priviți cu atenție
harta Deltei Dunării, cu cele trei brațe ale Dunării colo-
rate în albastru, și cu  păienjenișul de firișoare și de pete
albastre – acestea însemnând vestitele canale și ochiurile
de apă de pe întinsul Deltei?  Imaginea pe care o putem
admira ne arată un adevărat evantai de ape pe o
suprafață asemănătoare unei lopeți gigantice, cu coada
la Isaccea și cu  partea din față rezemată pe Sulina. Ce
mai constatăm noi stând cu ochii ațintiți pe harta Deltei
? Dacă până în apropiere de Tulcea, Dunărea curge com-
pactă, din dreptul comunei Pătlăgeanca se desparte în
două brațe : Tulcea și Chilia, primul – trecând prin partea
de nord a municipiului capitală de județ, celălalt ar-
cuindu-se spre stânga ca într-o înaintare de șarpe, trece
de Cetatea Ismail, ajungând, când pe o albie, când pe
două, la Chilia Veche de unde se aruncă spre Mare printr-
un mănunchi de cinci brațe, majoritatea pe teritoriul
Ucrainei. Brațul Tulcea mai străbate circa 20 de kilo-
metri, după care, înainte de a ajunge în dreptul comunei
Nufăru, se divide în două – partea stângă formând brațul
Sulina, și legând cele cinci localități de pe traseu : Par-
tizani, Ilganii de Sus, Maliuc, Crișan și Sulina. Ultimul
Braț, Sfântul Gheorghe, cursul de apă cel mai contorsio-
nat, după ce lasă în urmă Nufăru, Ilganii de Jos, Băltenii
de Sus, Băltenii de Jos, Mahmudia, Uzlina și Murighiol,
curge întortochiat până când întâlnește așezarea Sfântu
Gheorghe, după care, nemaiavând teren, se pierde în im-
ensitatea aceleiași Mări.

Delta Dunării, rezultatul ajungerii Dunării la ”cap de
linie”, după ce a străbătut 10 țări, de la izvorul sau din
Munții Pădurea Neagră din Germania, pe o distanță de
2858 kilometri (dintre care 1075 pe teritoriul României
), de la Baziaș – de unde a început și seria aceasta de re-
portaje – are o suprafață de 5050 km.p., dintre care 4340
doar pe teritoriul României. Petele și culorile cu care
este toaletată harta semnifică multitudinea de forme
morfologice pe care le aflăm aici: împreună cu zonele
inundate, ostroavele, japsele și complexul lagunar Ra-
zelm-Sinoe, spațiul deltaic este format din grinduri,
mlaștini, ghioluri și lacuri. Stufărișurile și rogozurile, în
principal, formează vegetația de bază, plantele acvatice
și pădurile de esență moale ce pot fi găsite pe anumite
grinduri completează în mod armonios flora.

De milioane de ani curge Dunărea între Munții Pă-
durea Neagră și Marea Neagră, dând naștere uneia dintre
cele mai frumoase Delte din Europa și chiar din lume – o
mare zonă umedă a planetei Pământ. Dacă vorbim un pic
poetic , scriem că Dunărea mângâie zidurile și fortărețele
din cinci capitale europene, ”înnobilându-se” cu aura is-
toriei  acestor metropole, atunci când ajunge și se varsă
în Marea Neagră, dând naștere Deltei cu atâta vigoare,
răbdare și meșteșug artistic, Dunărea se închină în fața
Daciei milenare, oferindu-ne întreaga ei zestre acumu-
lată pe parcursul unui drum de apă de aproape 3.000 de
kilometri !

Răsplătim noi acest dar al Dunării, suntem vrednici
să primim premiul cel mare al unui fluviu –al doilea din
Europa ca mărime, după Volga ? Și, legat intrinsec de în-
trebarea anterioară – știm să prețuim la dimensiunea lui
normală acest adevărat miracol natural, brâul sudic de
valuri care încinge Țara Munților Carpați ? Apriori, răs-
punsul îmbracă o formă bivalentă: și Da !, și Nu ! Ce ati-
tudini și comportamente sociale pledează ba pentru
prima variantă, ba pentru a doua ? În reportajele axate
pe Deltă vom încerca răspunsuri la întrebările de mai sus,
răspunsuri indirecte, deduse, în mod indubitabil, din
conținutul acestor materiale, ultimele din acest serial
jurnalistic.

Pentru a fi definitiv pătrunși de importanța Deltei
Dunării, noi,  ca români, trebuie să știm că alți cetățeni
ai acestei planete, studiind caracteristicile și locul aces-
tei Delte în peisajul zonelor umede din Europa, au găsit
de cuviință să declare acest perimetru românesc, oficial,
ca făcând parte din patrimoniul mondial al UNESCO, fiind
constituit ca Rezervație a Biosferei Deltei Dunării. Con-
firmată și de organele competente autohtone (Guvern și
Parlament), Rezervația Biosferei Delta Dunării are un
regim de exploatare special, cu reguli stricte, care  tre-
buie puse în aplicare de cei responsabili cu supraveghe-
rea Deltei, și respectate de miile de turiști atrași de
farmecul și ineditul Deltei noastre.

Parcul Național cuprinde o arie mai largă, depășind
Delta propriu-zisă, urcând din sud, de la Capul Doloșman
și Cetatea Histria, trecem prin grindul Chituc, Sărăturile
Murighiol, apoi urcăm până la insula Popina, Grindul Lu-
pilor, Pădurea Caraorman, Pădurea Letea, Lacul Roșca,
Lacul Belciug, Lacul Rotundu, Arinișul Erenciuc, Comple-
xul Periteasca-Leahova și se închide cu Lacu Nebunu și la
vest cu Pădurea Babadag-Codru. Toate aceste puncte de
referință ale unei arii protejate la nivel internațional au
fost determinate în raport cu caracteristicile fiecăruia
și, în ansamblu, cunoscându-se  faptul că, atât înainte
de 1989, cât și după aceea, organe și organisme de stat,
organizații și asociații, chiar persoane private au mani-
festat tendința periculoasă de supraexploatare a unor re-
surse naturale, în speță, în Deltă făcându-se presiuni de
folosire a peștelui și pășunilor. De asemenea, în scopul
unor câștiguri financiare, s-a dezvoltat o activitate eco-
nomică la un nivel impropriu sistemului deltaic (exploa-
tarea piscicolă, exploatarea de nisipuri, construcții în
zone interzise, diguri și alte îngrădiri cu interes piscicol),
care, pe termen mediu și lung, au afectat ireparabil echi-
librul natural al mediului înconjurător, ducând la
dispariția unor zone favorabile reproducerii peștelui sau
altor specii de viețuitoare din Deltă, precum și la colma-
tarea unor canale și neasigurarea hrănirii speciilor din la-
curi și bălți.

Biodiversitatea Deltei Dunării, în special prin  lanțul
trofic pe care-l dezvoltă în efortul natural de a păstra un
echilibru viabil, conduce și induce la diverse provocări –
multe dintre acestea fiind generate de om, cu incidențe
globale sau sectoriale asupra acestui mediu umed din Eu-
ropa – cazuri pe care le vom dezvolta în următoarele epi-
soade ale acestui serial jurnalistic.

Deocamdată hai să ne colorăm privirea și gândul cu
minunile Dumnezeiești care populează cele trei mii și
ceva de kilometri pătrați ai Deltei, în toate mediile po-
sibile : pe uscat, în aer, pe apă, în apă, în stufăriș, în co-
paci. Nefiind posibilă  prezentarea  unui inventar
complet, o să alegem, după criterii aleatorii sau, poate,
după sonoritatea  denumirilor sau raritatea întâlnirii
acestora cu omul. Să începem cu ceva legat direct de
Mare – furtunarul (Puffinus yelkouan), apoi : corcodelu

mare (Podipces cristatus), ploierul auriu (Puvlialis apri-
caria), lopătarul (Platalea leucorodia), șoimul dunărean
(Falco cherrug), chirighița-cu-obraz-alb (Chidonias hy-
bridus), pitulicea sfârâitoare (Phylloscopus sibilatrix),
zvârluga (Cobitis taenia), scrumbia de Dunăre (Alosa im-
maculata), linul (Tinca tinca), caracuda argintie (Caras-
sius auratus auratus), șarpele de alun (Coronella
austriaca), brotacul verde de copac (Hyla arborea), flu-
turele purpuriu (Lycaena dispar), melcul cu cârlig (Anisus
vorticulus), nufărul alb (Nymphaea alb), trifoiașul-de-
baltă (Marsilea quadrifolia), orhideea piramidă (Anacam-
ptis spyramidalis), bujori (Orchisul xiflora elegans),
troscot de apă (Poligonum amphibium), mistreț (Sus
scofa), bizam (Ondrata zibethicus), șoarece pitic (Micro-
mys minutus), nevăstuica ( Mustela nivalis) ...

Deși nu sântem specialiști în studul faunei și florei
Deltei Dunării, cred că nu strică nimănui faptul că facem
cunoștință cu câteva denumiri din cele peste 360 de spe-
cii de păsări și peste 45 de specii de pește de apă dulce
din numeroasele lacuri și japse (depresiune de mică
adâncime acoperită cu apă numai în timpul revărsărilor),
cât despre denumirile în latină să ne reamintim, cei care
am făcut la școală Latina, despre parfumul și cantabili-
tatea acestei limbi paterne, mai ales acum, când s-a re-
pornit o campanie de demitizare a latinității Poporului
Român, campanie dirijată de istorici români din străină-
tate (vezi Dan Alexe, cu a sa carte ”Dacopatia și alte ră-
tăciri românești” și Napoleon Săvescu – ”Noi nu suntem
urmașii Romei”). Dacă tot am deschis o paranteză cu
acest subiect, poate într-un timp în care românilor,
băgați până peste cap în mocirla vieții și a politicii
dâmbovițene, nu le mai arde dacă ne tragem din latini,
din slavi, din unguri sau din cine știe ce turmă rătăcită
pe plaiuri dunărene și pe sub poale de Carpați, să amin-
tesc și de un fapt pozitiv în acest sens. Este vorba de
reacția venită din partea Academiei Române, prin
președintele acestui for, acad. dr.prof. univ. Ioan-Aurel
Pop (istoric la bază), care, prin cartea sa ” DE LA ROMANI
LA ROMÂNI Pledoarie pentru latinitate”, dă o replică pu-
ternică, avizată și documentată acestor încercări de a ne
scoate din Istoria latinității, scriind că am apărut în Ba-
zinul Carpatic din neant, fugari din diferite terotorii, târ-
ziu de tot, cu mult în urma ungurilor, secuilor, sașilor,
sau, dimpotrivă, că noi sântem protoeuropeni,civilizație
presumeriană,c-am invadat Caucazul, China, India, că
am cucerit Egiptul și... Japonia !?

Fiecare rezervație din Deltă arată ca un miracol pe
acest pământ. Canalele pe care poți circula doar însoțit
de băștinași, buni cunoscători ai acestor ”bulevarde” de
apă tăiate printre zidurile de stuf tremurător la trecerea
bărcii cu motor, grindurile formate din depunerea alu-
viunilor, pădurile de trestie și pădurile de sălcii, lacurile
cu apă dulce, cu tot felul de pești – tot acest areal unde
vin milioane de păsări de pe mari suprafețe ale acestui
Pământ (din Europa, din Asia, din Africa, din Marea Me-
diterană) să cuibărească și să se înmulțească - toate
acestea trebuiau să poarte un nume – DELTA DUNĂRII !

(va urma)

Reportaj

ARGuMENT
De curînd, domnul Gabriel Liiceanu, înainte de a intra
în hibernare, s-a trezit acuzînd doi români de seamă
care nu mai pot da replica: ”Sergiu 
Nicolaescu și Adrian Păunescu sunt cei mai prodigioși
complici ai regimului Ceaușescu”, fiind supărat și pe
bustul poetului din parcul Grădina Icoanei. G.C.

Pamflet
LICHEAUA DIN VITRINĂ
Încălecat pe cărţi, precum un star
Pe-un aprig murg, în zori, la vreo filmare,
Ai mirosit de unde ies parale
Şi ne-ai fixat licheaua-n galantar;

După ce-ai supt din ţâţa de la Stat
Şi ai citat din cuvântări celebre,
Ai scormonit, moral, în vechi tenebre
Şi-ai apărut, pe frunte, cu-n păcat;

Dar, ce păcat te mai putea păta
În miezul tău, făţarnic şi lugubru,
Când te bătea tot gândul, insalubru,
Şi-apoi cu ură, iar te adăpa ?

Era păcatul, un efect venal
Al unei vieţi bazate pe minciună,
Din acel timp ai măsluit arvună
Săpând în regnul lumii ancestral;

Urzeli de fapte ignorate-n timp,
Minciuna – pată  de culoare sumbră – 
Cu ea te-ai logodit în neagră umbră
Convins că urci pe Muntele Olimp;

Tu, însă, coborai în neguri tari, 
Forţând destinul să-ţi menţină prora,
Crezându-te urcat pe „Aurora”,
Făcând, cu mâna, semn spre proletari;

Dar, ţi-a sunat sirena de apel,
Nu cea slujită de Vasile Roaită,
Ci una, cinic, deservită-n haită, 
La Revoluţie, să fii drapel !

Sculat, cu greu, din şubrezitul pat,
Cu toată meditaţia târzie,
Ţi-ai luat ciracii, şi-n tovărăşie,
Aţi pângărit al Cărţii vechi palat !

Nu fila cărţii te-ndemnat, în vis,
Să fii jupân pe-o mare editură,
Ci fibra ta, de ins de sinecură, 
Te-a propulsat în noul paradis;

Nu dragostea de carte pentru noi
Te-a pricopsit, acum, cu miliarde,
Ci vanitatea ta de om ce arde,
Averea să nu-o-mpartă nici la doi !

Dar, ce folos că eşti pe scară, sus,
Dar, ce folos cu cartea din vitrină 
Când tu ne vinzi, la troc, acea morfină
Din care n-a rămas nimic de spus;

În lumea ta făţarnică, de lut,
În care crezi că faci filozofie,
Nu e decât marasm, fotografie
A ceea ce, în veci, n-ai priceput;

N-ai priceput că Ţara nu te vrea
Un sconcs mirositor de la disatanţă,
Poporul sfânt e cea mai grea instanţă
În condamnarea-a tot ce e lichea;

Oricât te-ai crede floare de verbină,
Nu eşti, măcar, scaiete sau urzică,
Umbră de filozof, la o adică,
Lichea cu ifose într-o vitrină !

GeO  CiOLCAN
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• ilie rad

– La o discuţie despre comunism şi
fascism, George Păun răspunde: “Fas-
cismul a fost o improvizaţie conjunctu-
rală eronată. Încercare disperată de a
ieşi dintr-o criză. În ce priveşte inegali-
tatea de clasă, nedreptatea socială, să-
răcia majorităţii populaţiei globului,
inclusiv din ţarile bogate – crize cu ca-
racter peren –, acestea vor continua să
alimenteze nemulţumiri profunde, ură,
conflicte, ca şi căutarea unei soluţii
echitabile. La ora actuală, unii au dat
răspuns provizoriu dilemei: “Eficienţă
economică sau dreptate socială?”, în fa-
voarea celei dintâi. Reprezintă aceasta
opţiunea fundamentală şi definitivă a
oamenilor? George credea că mai rămân
două necunoscute: “cursul luat în viitor
de capitalism şi gradul răbdării mulţimi-
lor” (p. 246).  Cum vi se pare această
analiză? 

     – Cred că analiza subiectului,
făcută de acest personaj, este perti-
nentă.

– O altă dezbatere interesantă din-
tre George Păun şi Ciocârlan se referă la
situaţia cominterniştilor. Va rog să-mi
permiteţi să reproduc un mic fragment
din dialogul lor: “Ei (cominterniştii, n.
I.R.) s-au înrolat după război în detesta-
bila acţiune a transformării ţărilor ocu-
pate de sovietici în paşalâcuri.”
“Blamarea trecutului propriu, radierea
tradiţiilor, rusificarea…”, enumeră Cio-
cârlan. […] Dar n-a ţinut mult. Destali-
nizarea a pus capăt acestei campanii.”
”Mai puţin destalinizarea, îl contrazise
George. Hruşciov prinsese şi el gustul
dictatului internaţionalist, ca să nu-i
spun cominternist. E drept, pe el îl inte-
resa mai mult economia. Ne voia  anexă
agrară. Campaniei, cum îi zici, la noi i-a
pus capăt curentul naţional anticomin-
ternist, constituit oficial la vârf, şi îm-
brăţişat spontan de opinia publică.
Conceptul cominternist a fost demontat
principial şi factologic. Şi aceasta, pe
fondul unei viguroase şi răspicate poziţii
politice antihegemonice. N-a mai fost
loc în viaţa publică pentru coloana a
cincea sovietică.” “Cominterniştii au
fost maziliţi”, expedie Ciocârlan dintr-o
mişcare dosarul. […] Dar în Decembrie
’89 au ridicat capul. Aceasta e pro-
blema. Scoşi din conservare, au fost din
nou folosiţi.”

Ne puteţi spune, dacă lucrurile stau
aşa, la ce personalităţi politice de la
noi, care au fost scoase din conservare,
vă referiţi? 

– Nu e vorba de personalități poli-
tice, ci de oameni mărunți, fără coloană
vertebrală, dispuși să devină servitori ai
cercurilor puternice din străinătate (din
Est și din Vest).

– S-a scris mult şi despre atitudinea
curajoasă a lui Nicolae Ceauşescu în au-
gust 1968. Spune George Păun: “În ’68,
când am condamnat invazia Tratatului
de la Varşovia în Cehoslovacia, sovieticii
ne-au semnat sentinţa. Ar fi trecut la
execuţie atunci, dacă nu interveneau
americanii. Dar n-au făcut decât s-o
amâne. În conjunctura favorabilă din
’89, când au căpătat acceptul american,
sovieticii au dat drumul ghilotinei. Pu-
neri la zid, arestări, procese politice,
după cum ştii, epurări. Antihegemonis-
mul românesc a fost decapitat. […] KGB-
ul a predat nucleul principal al
agenturii sovietice din România colegei
sale, CIA. Cominterniştii au devenit

proamericani. N-au făcut decât să
treacă din slujba unui hegemonism într-
a altuia. Sunt sortiţi pe vecie rolului de
slugi ale străinilor, de vânzători ai pro-
priului popor, de grupare antinaţională.
Renghiul jucat de istorie: au adus bolşe-
vismul pe tancuri, dar când să-l salveze
de revizioniştii naţionali, s-au trezit că-
l repudiază însăşi puterea tutelară. Au
fost nevoiţi să-şi schimbe statutul peste
noapte. Au devenit anticomunişti. Şi-au
îndreptat degetul acuzator spre cei ce-i
umiliseră, respectiv comuniştii naţio-
nali: “Iată, ei sunt purtătorii răului!”.
Ciocârlan râdea sinistru: “Da, dar şi în
noua ipostază tot internaţionalişti
rămân, chit că drapelul e acum globalis-
mul. Doar ideea naţională să fie înăbu-
şită.” “Servesc la alt stăpân, admise
George, dar profesia de bază nu şi-o
schimbă.” (p. 248-249). 

De acord că în ’68 sovieticii ne-au
semnat sentinţa, pusă în aplicare în ’89.
Dar nu credeţi că mulţi oameni, mai
ales tineri, care au devenit anticomu-
nişti, nu au fost niciodată internaţiona-
lişti? Apoi noi ne-am orientat spre Vest,
spre UE şi NATO. Trebuia să rămânem
neutri, să nu devenim proamericani? 

     – Nu știu cât de mulți să fi fost
acești tineri, care au devenit
anticomuniști după răsturnarea vechiului
regim. Impresia mea e că unii aveau
această amprentă, primită prin mijloci-
rea mediului familial.

Să nu devenim proamericani? Cine a
spus asta? Să nu devenim slugi ale ame-
ricanilor, și ai oricui altcuiva – aceasta e
problema noastră. E atât de greu de
înțeles această distincție fundamentală?

– În volumele de memorii aţi atins
nu o dată problema atitudinii celor din
jurul lui Ceauşescu, în ultimii ani ai re-
gimului. În roman, Ciocârlan condamna
“atitudinea de expectativă a establis-
hmentului vechiului regim, în perioada
finală” (p. 402), această atitudine fiind
“singura posibilă”. Cum ar fi fost, dacă
nu toţi cei din CPEx, ci măcar câţiva ar
fi demisionat? Nu era aceasta un semnal
pentu Ceauşescu? 

– Cum ar fi fost? Nu s-ar fi schimbat
politica României, doar cadrele.

– Se spune în roman (p. 404) că
“Occidentul a plătit cândva Rusia să-l
implanteze (regimul comunist, n. I.R.).
Acum a plătit-o să-l sugrume.” Ştiu că,
în 1917, germanii l-au sprijinit pe Lenin
să plece din Elveţia, într-un vagon plum-
buit, la Sankt Petersburg, pentru a de-
clanşa revoluţia bolşevică şi a

dezorganiza frontul. Dar în ce mod cre-
deţi că a plătit Occidentul Rusia, pentru
ca aceasta să “sugrume” comunismul? 

     –  „A plătit-o” în sens invers.
Adică a constrâns-o să cheltuiască mult
peste puterile ei, pentru a ține pasul în
cursa înarmărilor moderne. Doar se știe
că această criză financiară a provocat
implozia U.R.S.S.

– Se vorbeşte de mai multe ori în
roman despre capacitatea noastră de
adaptare, despre compromisurile pe
care le-am făcut de-a lungul istoriei.
Adrian Marino, în Viaţa unui om singur,
spunea că tocmai aceste compromisuri
ne-au salvat de-a lungul istoriei ca
popor, dată fiind poziţia noastră geogra-
fică. Iată ce scrie Mihai Beniuc, în volu-
mul de memorii pe care l-am editat şi
pe care îl cunoaşteţi: “În 1946, ARLUS a
făcut un concurs pentru un simbol plas-
tic al asociaţiei. Cineva mi-a povestit
că, într-un plic, a fost găsită o pictură,
în care un sovietic sta cu pantalonii lă-
saţi şi cu spatele gol, aplecat cât tre-
buie, iar un român, din gura căruia
ieşea un tricolor – albastru-galben-roşu –
, îl lingea de zor. De atunci au trecut
însă peste 20 de ani. Tricolorul mai
funcţionează şi acum, dar alt spate e la
rând. De ce nu?” (p. 184). Foarte dură
această observaţie, dar adevărată. Ce
ziceţi? 

– Într-adevăr, dură. Ar trebui trimisă
factorilor de conducere ai țării. Acestora
să le fie adresată.

– Titlul romanului Dvs. este unul
cât se poate de sugestiv. E vorba de apa-
riţia unui om fără umanitate: “Trăim –
spune George Păun – o nouă violentă,
paralizantă şi nimicitoare glaciaţiune.
Suntem prinşi fără speranţă în carapa-
cea de gheaţă a societăţii banului, des-
tinele noastre cad ireversibil sub
domnia lui Yeti – gorila Himalayei.”
“Omul zăpezilor!” murmură surâzând
copilăreşte Ciocârlan. (p. 529). Iar Ge-
orge a continuat: “Omul zăpezilor este
omul congelării duhului din noi. La
această glaciaţiune mă refeream, la gla-
ciaţiunea umanului. După care nu mai
rămâne decât lutul.” (p. 531). Am deco-
dificat bine titlul romanului? 

Da, destul de bine.
– Cum aţi răspunde la întrebarea

personajului Ciocârlan, şi anume dacă
este posibil ca regimurile comunist şi
fascist să revină în actualitate, dacă “li
s-or mai fi păstrat germenii pentru a re-
naşte cândva, cum se întâmplă cu dife-
rite epidemii eradicate sau curmate de
la sine, şi reapărute după o sută de
ani”?

– Nedreptatea socială, adâncirea și
extinderea prăpastiei dintre bogați și să-
raci vor alimenta nemulțumirea maselor,
punând mereu la ordinea zilei concepe-
rea unei societăți mai bune. Evident,
eliminând din prospectele respective
erorile și abuzurile săvârșite de defunc-
tul „socialism real”. Această ipoteză nu
cred că ar fi valabilă și pentru fascism –
o ideologie extremistă de dreapta, cu
obiective retrograde, fluturând steagu-
rile negre ale rasismului, agresivității și
expansiunii teritoriale.

– Vă propun să încheiem discuţia
despre romanul Omul zăpezilor cu un
fragment din cronica despre roman a
domnului Aureliu Goci, publicată şi în
volumul domniei sale, Prozatori români
în primele două decenii ale mileniului
III, Editura Betta, Bucureşti, 2018: „În
ţesătura complexă a naraţiunii se între-
pătrund diversele experienţe, de la con-
diţia de şomer, până la confruntarea cu
experimentele şi fatalităţile sociale ge-
nerate de haosul legislativ şi adminis-
trativ al epocii de tranziţie, în care
oamenii sunt apreciaţi exclusiv după
succesul material. Scriitorul nu resimte
tentaţia caricaturalului, a zeflemelei
pamfletare în tuşe groase, păstoase, de
care sunt atraşi alţi autori dedicaţi pe-
rioadei şi personajelor admise. Dimpo-
trivă, elaborează pe o peliculă
alb-negru, în culori sobre, prea sobre şi
într-o atmosferă aseptică, de uscăciune
tonală. Nu se haşurează niciunul din
evenimentele cu rezonanţă socio-poli-
tică din ultimii 15 ani, nu lipseşte ni-
ciuna din concreţiunile realităţilor
româneşti după 1990, de la problema
retrocedărilor şi condiţia chiriaşilor, la
formele de parvenitism şi chestiunea re-
voluţionarilor, în mod consecutiv, o mi-
noritate diversă şi contradictorie, de la
afaceristul Drugă, proaspăt îmbogăţit,
la filosoful de cafenea Bazileu, de la
avocatul Ciocârlan la colonelul Nisi-
peanu, defilează pe paginile romanului,
şi toţi protagoniştii au o rezoluţie iden-
titară bine conturată, într-un adevărat
„bestiarium”, pe care îl şi teoretizează
George, protagonistul lucid şi interiori-
zat al romanului, care susţine şi teoria
noii glaciaţiuni.”

(va urma)

convorbiri cu Dumitru Popescu (XVIII)
(acum pe marginea romanului „Omul zăpezilor”, Editura Ager Economistul, Bucureşti, 2003 – partea a doua)

„Nedreptatea socială, 
adâncirea și 
extinderea 

prăpastiei dintre
bogați și 

săraci vor alimenta
nemulțumirea maselor,

punând mereu la 
ordinea zilei 
conceperea unei

societăți mai bune.”
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TÂrZiu 
Și DeVreMe

De o vreme
nu mă mai sună decât fetele de
la bănci
care în mod sigur nu mă iubesc.

Fostele mele iubiri
par să participe la un concurs
idiot 

de omorât prin indiferenţă
iar viitoarelor iubiri
nici măcar nu mai ştiu ce să le
ofer, 
în afara datoriilor mele.
Uneori mi se pare că se face
târziu
iar alteori
nu ştiu dacă nu cumva e prea
devreme

Daniel Grosu

Pănuși de ger
Dezgheață-se pănușile de ger
Și-mbracă-se ferestrele-n vitralii
E iarnă-n jarul cariei de lemn
Scântei trosnesc în coșuri aburinde

Deznoadă-se de brumă dimineți
În liniștea căderii de zăpadă
E iarnă-n icra știucilor zvârlugi
În copci se zbat năvoadele de ceață

Dezmiardă-se aleile cu flori
În albul clopoțeilor de zahăr
E iarnă-n bobul lacrimii de vâsc
În plopii cocoșați de promoroacă

Descurcă-se cosițele de fân
Și-mpartă-se cornutelor flămânde
E iarnă-n colții haitelor de lupi
Potcoavele de cai sfios neghează 

Descalță-se de sloiuri trecători
Rochițe dantelate bat în țărmuri
E iarnă-n firul grâului născut
La streșini stalactite dau onorul

Sibiana Mirela Antoche

PANDEMIA
(Doamne, uite vine Lupul, și cu

mintea și cu trupul)

Sunt multe zile întunecate, 
Nici să le numeri nu mai poți,
Nu seamănă una cu alta,
Decât la numărul de morți.

În această pandemie, 
Ce-antrecut orice nivel,
Nimeni nu mai vrea să știe
Când și unde va fi el!

Pierdute-s ziele senine, 
Și bobul de rouă-i pierdut.

Nimeni nu se uită-n stradă,
Orice interes, e pierdut!

Nici porumbeii de la poartă
nu au niciun interes

Să-și crească și să-și ocro-
tească puii,
Că nici răpitorii nu mai ies.

Ar vrea și ei să umble liberi 
Să audă lumea murmurând,
Dar toți stau azi închiși în casă
Și n-or să iasă prea curând!

De aceea clipelor de acasă,
Doamne, să ne facem rost,
Să facem câte-un altar 
să ne-nchinăm, că ținem post!

Post negru va fi cu ”știință”, 
cultura după cum vedeți, la
fel,
Nimeni nu mai gândește bine, 
are grijă doar de el.

Nu vede că la el în poartă,
Un bătrân a căzut leșinat,
Toți trec și nimeni nu-l 
întreabă,
De ce nu s-a mai ridicat?!

Mă întreb când va trece
această stare
De total dezinteres,
Să trec pe lângă 
”Nea Cutare” și

”Nimic” să nu-l întreb

Doamne, dă-ne ”inimi” iară
Te rog, nu mi le lua,
Să întreb pe fiecare
Dacă-l doare ”ceva”.

Dă-ne Doamne , minte iară
Să văd unde am ajuns,
Și să strig la fiecare ,
”Unde suntem? Nu-i deajuns?!”

Petrica 
BADiu-JeLeBOGLu

unire
Avem o țară ca niciuna
Că Maica Domnului ne-a dat
Grădina ei pe totdeauna,
Tot plaiul binecuvântat.

Străinii-au vrut să ne dezbine
Ca noi s-o ducem tot mai greu
Iar ei ușor să ne dezbine
Dar n-a vrut bunul Dumnezeu.

Că a trezit din amorțire
La viață un întreg popor
Și o dorință de Unire
Ivită-n pieptul tuturor.

Mai au o soră ca să-și plângă,
De-ar auzi și cei sus-puși,
Că, de-s uniți, nu pot să-i frângă
Nici turci, nici unguri și nici ruși.

De dor era uscată buza,
Dar au crezut în viitor
Și pe-Alexandru Ioan Cuza
Toți și-l doriră Domnitor. 

Românii-au fost pentru Unire,
Toți într-o inimă și-un gând
Și din năvalnică iubire
O Țară și-au făcut luptând.

Sunt multe țări, Patria-i una,
Din ea nicicând să nu mai pleci,
Nu-i schimbătoare, cum e luna,
Ci-i numai una-n veci de veci.

Destinul ei e scris în stele,
Cum e și-al vostru și al meu,
Și-o spun și-n versurile mele
Că mă ajută Dumnezeu.

Noi toți, c-o mare de iubire,
Să stingem ura dintre frați,
UNIRE, dragi români, UNIRE,
Un gând ce-n inimi să-l purtați

Străinii vor să ne dezbine
Ca noi s-o ducem tot mai greu
Iar ei ușor să ne domine
Dar nu vrea bunul Dumnezeu!

Petruș ANDrei            

Continuaţi să trimiteţi poeme spre publicare:
adrianpaunescuro@yahoo.com

În urma selecţiei, ele pot fi 
publicate la rubrica 

POEZIILE SE ÎNTORC SPRE FLACĂRĂ

poeziile se întorc spre Flacără

către femeile ce le-am iubit
către femeile ce le-am iubit
vă rog frumos uitaţi-vă de mine
vă las arid de viaţă şi suspine
pân’ va veni un ultim asfinţit

voi pentru mine aţi fost nişte regine
într-un palat de dragoste şi humă
şi-atât cât va mai fi a vieţii sumă
vă rog frumos uitaţi-vă de mine

am fost un drac pe-un pat de aripi frânte
flămând ca lupii ce din viaţă sorb

și-am fost un tril ce n-a ştiut să cânte
şi un pion în jocul ăsta orb.

am fost nisip purtat de vânt
pe-o plajă plină de ruine
vă rog frumos uitaţi-vă de mine
atât cât mai rămâneţi pe pământ

şi poate o să ne vedem cu bine
în tot ce-nseamnă viaţa de apoi
un orb pion uitat de mult de voi
şi voi
frumoasele-mi regine

Cătălin Leontie

În rugă
Am îngenuncheat în fața crucii dănțuitului prooroc
Să cer dezlegare vieții către-al morții legământ,
Să las Raiul loc de veci celor ce și-au vrut soroc
Și să-mi iau în brațe vina iadului de pe pământ.

Nu sunt flori la rădăcină -piatră arsă, spini uscați-
Smirna s-a vândut în pripă cui și-a vrut eternitate
Și-au dictat în taină prețul -aur falșilor prelați-
Doar și-or dobândi făclie, ciugulind a vanitate.

Nu vă vreau lumina moartă antamată-n lumânări,
Rup eu morților rămase sfeșnicele închinării,
Voi, vegheați în noaptea minții, taine, vise, întâmplări,
Cerului nu-i cer socoată pe altaru-mpreunării!

remus Stoian

ÎNTR-uN  sALON  DE  sPITAL
În fața oglinzii
cu mască medicală
nu mă mai recunosc

Sună telefonul
duc receptorul la ureche…
good news? bad news?

La consultație
ghicesc în ochii doctorului               
cât de bolnav sunt

Mă rog în gând
ca zarul să fie norocos
și pentru mine

Oprește-te, doctore!
de data asta sonda
a atins și sufletul

Ceață în salon
aburii denși 

ai ceaiului
medicinal

În miez de noapte
o candelă abia mai pâlpâie
la căpătâi de pat

Vindecată de covid
fiica mea se simte de
parcă
s-ar fi născut din nou

Prin geamul deschis     
ciripit de păsări, bâzâit
de albine …
chemarea vieții

Vreme de pandemie…
şi totuși, crizantemele
au înflorit la timp

Vasile MOLDOVAN

Timpul nostru
Când ne naştem e-o minune,
Suflet nou, gândul fragil,
Lumi-i dat să mai adune,
Îngerul dintr-un copil,

Toţi ne naştem dintr-o mamă,
Și în lume ne trezim,
Veșnic glasul ei ne cheamă,
Noi însă, îl auzim?

Suntem toți veniți pe lume,
Cu o viață , cu un rost,
Fiecare avem un nume,
Și înlocuim un fost,

Creștem mari, avem putere,
Suntem mai stăpâni pe noi,
Dar uităm când ni se cere,
Să mai dăm ceva –napoi,

Insă va veni o vreme
Va trece și peste noi,
Și n-or vrea sa ne mai cheme,
Nici copiii înapoi,

Ne cuprinde amețeala,
Cănd avem ceva bănuți,
Pe alții îi ia sminteala
După ce se văd avuți,

Suntem toți urcați pe scara,
Anilor ce au trecut,
E departe primăvara,
Noi mergem spre absolut,

Suntem scoși din ecuații,
Sunt soluții fără noi,
Rămânem fără relații,
Și ne uităm înapoi,

Ne vin fiii și nepoții,
Ne privesc toți cu blândețe,
Noi nu mai suntem cu toții,
Câți eram în tinerețe,

Sufletul ni se ciobește,
Dragostea se fisurează,
Uitarea timpul zdrobește,
Sufletul nu mai vibrează,

Nu-nvață copii carte,
Plâng părinții de durere,
De iubire nu au parte,
Și-ntre ei, e doar tăcere.

Într-o zi o să ajungem,
Să nu ne mai recunoaștem,
Și de ciudă o să plîngem,
Ziua în care ne naștem

Și-o să ne strigăm durerea,
Dar nimeni n-o să ne-audă,
Ne refuză mângâierea ,
De-i străin sau de ni-i rudă ,

Și-atunci punem o-ntrebare!
Cum ar fi bine să fie,
Să știm viața fiecare, 
Sau nu-i bine să se știe.

Val. Argăseală

AGONie
De ce  ma-ngropi
Cu mâinile-ți prea reci?
De jar,ai noptiii stropi
Ucid cuvinte seci.

Cuvinte de iubire,
Gustate prea adânc,
Coase-mi gura cu fire
Împletite din pământ.

De ce ma-ngropi
Cu trupul tău de aer?
Ce reci ai nopții stropi
Pierduți de-al ploii caier!

Sunt zgribulit și rece
Caci focul e prea sus,
Azi rana nu-mi mai trece
Oare mai sunt,sau nu-s?

De ce ma-ngropi...

Dan  Neicutescu
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Cu ţara nu este
de glumit!

• Dumitru Avram
Când l-am întrebat pe Lucian Bol-

caş de ce nu mai apare la o anumită te-
leviziune, regretatul jurist se plângea
că serviciile l-au alungat. I-am spus-o
şi lui, o repet şi acum, eu sunt departe
de a da crezare unui asemenea mod de
a gândi. Mai degrabă este vorba de o
stratagemă a celor ce conduc aceste
posturi de a scăpa, într-un fel sau altul, de cei incomozi.
Şi Lucian Bolcaş era unul dintre aceştia. Trebuie să re-
cunosc, în acelaşi timp, că nu-mi este străin nici com-
portamentul abuziv al unor bătrâni care au trecut pe
acolo sau prin alte locuri esenţiale ale ţării şi care au
pretenţia şi acum să stai drepţi în faţa lor şi să răspunzi
necondiţionat oricărui fel de apel. Întâlneam în fiecare
zi un bărbat solid, în puterea vârstei, care obişnuia să
mă salute. M-am interesat cine e şi am aflat că era în
conducerea unui minister civil. De la un moment dat nu
a mai făcut-o, explicaţia fiind că omul se aranjase, între
timp, tot pe o funcţie importantă în zona unui serviciu
de informaţii. Una peste alta, nu poţi să nu apreciezi
contribuţia adusă de Securitate şi de serviciile de după
1989 la întărirea independenţei şi suveranităţii ţării, la
apărarea demnităţii noastre naţionale.

Ne aflăm într-o perioadă extrem de grea. Lumea
este întoarsă pe dos, o secetă de Sahel a devenit mai
ameninţătoare ca oricând, cei mai pesimişti spunând că
stăm sub ameninţarea morţii universale. Sunt călcate în
picioare reguli ale vieţii internaţionale, popoare întregi
sunt obligate să asculte dispoziţiile unor suprastructuri
statale. Sigur că în acest joc ilogic, politicile interne
sunt departe de a mai exprima voinţa naţiunilor, iar con-
ducătorii de state trăiesc sub semnul sfidării propriilor
cetăţeni. 

La începutul anilor ’30 a fost o discuţie furtunoasă
legată de un împrumut financiar din Franţa – cred că se
ridica la vreo 50 de milioane de franci. Astăzi ne trezim
împovăraţi în datorii imense fără ca autorii unor astfel
de gesturi să comunice cuiva intenţiile lor sau să plă-
tească pentru erorile comise. Contractele cu străinii
erau trecute prin Parlament, respectiv prin Marea Adu-

nare Naţională, ca să nu mai vorbesc de orientările po-
liticii externe. Patriotismul şi naţionalismul inteligent se
regăseau în fapte. Clujenii, de exemplu, ştiu bine ce a
rămas în urma lui Gheorghe Funar şi câte eşecuri pentru
marele oraş transilvan au reprezentat alţii care s-au pe-
rindat prin fotoliul primarului. Capitala, din păcate, nu
a avut parte de un nume de referinţă – de un Pache Pro-
topopescu, Barbu Ştefănescu Delavrancea, Dem I. Do-
brescu ori de generalii comunişti Doncea sau Olteanu.
Fac o paranteză să spun câteva vorbe despre cel din
urmă. În momentul în care arhivele desecretizate ale
CIA-ului îl desemnau pe Constantin Olteanu ca pe unul
dintre posibilii urmaşi ai lui Nicolae Ceauşescu, am so-
cotit de cuviinţă că acest om merită să fie văzut de ro-
mâni, mai ales că el se ilustrase ca ministru al Apărării
Naţionale şi printr-un gest de mare curaj ce avea să ducă
la evitarea unei catastrofe de genul Praga 1968 şi în Po-
lonia. Moderatorul emisiunii a fost Ioan Corpoş şi nu ştiu
de câte ori l-am rugat pe acesta să răspundă dorinţei bă-
trânului oştean, care solicita o înregistrare a acelei emi-
siuni. Aflat în situaţia de a fi refuzat, i-am replicat
băiatului de pe Târnave că altădată nu o să-l mai vadă
prin studioul lor. Ba o să vină, mi-a răspuns el, pentru că
are nevoie de imagine. Constantin Olteanu se apropia de
90 de ani, iar peste puţin timp avea să părăsească
această lume. Un avocat se plânge de comportamentul
provincial al unei colege de-a domniei sale. Ioan Corpoş
se arată intrigat, probabil că nu a înţeles exact despre
ce e vorba, dar i-aş aminti acestuia că sensul era cu totul
altul. Oricum nu ai dreptul să rosteşti ca formator de
opinie publică Dana Budianu sau Dragnia, după cum este
mai mult decât riscant - cum îmi semnala din Spania
prietenul şi colegul meu de facultate Costel Simion - să
spui că mulţimi răzvrătite se îndreaptă spre Capitală,
lumea înţelegând că e vorba de Bucureşti şi nu de Viena,
de exemplu. Fapte petrecute într-un alt timp sunt pre-
zentate ca şi cum s-ar afla în permanenţă în direct cu
zeloasa vedetă. 

Câţi oameni de talia lui Nicolae Titulescu, Corneliu
Mănescu, George Macovescu sau Ştefan Andrei am dat
noi după decembrie 1989? George Călinescu era poate
nedrept în primii ani de socialism cu Iuliu Maniu sau Mi-
hail Manoilescu, însă tot făcea un înălţător portret me-
dicului savant de origine modestă Nicolae Bagdasar, soţul
Floricăi Bagdasar, prima româncă ajunsă ministru – al să-
nătăţii, aşadar o familie de geniu, asemenea aceleia a
lui Nicolae şi Maia Simionescu. Fiica soţilor Bagdasar, o
mare frumuseţe, a fost la un moment dat tovarăşa de
viaţă a laureatului premiului Nobel pentru literatură Saul
Bellow. Titlul de profesor universitar se căpăta pe vre-
muri prin decret regal. Absolvenţi de universităţi parti-

culare sau chiar de stat care nu s-au remarcat prin ceva
se mândresc astăzi cu o asemenea poziţie la care numai
ei ştiu cum au ajuns. Epopeea siderurgiei şi a petrochi-
miei, a marilor programe din agricultura românească a
existat cu adevărat, dar ţine, din păcate, de trecutul
nostru. Toţi cei care s-au repezit ca nişte ulii asupra pră-
zii, bătându-şi joc de munca unui întreg popor, ar fi tre-
buit să plătească de mult pentru fărădelegile lor. De
unde au apărut toţi acei indivizi mânaţi de demonul dis-
trugerii? E de-a dreptul trivial şi dezgustător să vezi cum
fiţoşi care se desfată prin cele mai scumpe locuri de pe
această planetă se transformă în pedagogi ai naţiunii.
Nu mai ai loc pe nicăieri de ideologii sanitari sau bogă-
taşii de prin presă, de cei deveniţi peste noapte luptători
împotriva acelora care ar fi constituit reazemul socialis-
mului.

Neam de oameni miloşi şi cu frica lui Dumnezeu, ro-
mânii iartă orice, mai puţin trădarea. Am avut privilegiul
să petrec multe nopţi în compania lui Corneliu Vadim
Tudor, Gheorghe Funar, George Pruteanu, Gheorghe Bu-
zatu, Puiu Toma, Mihai Ungheanu şi a atâtor altor oameni
de valoare aflaţi în jurul Tribunului. Am glumit pe seama
multor lucruri, aveam cu toţii simţul umorului, erau mo-
mente de adevărată înălţare sufletească, dar când se
ajungea la destinul ţării nu  mai era loc de reverie, tonul
devenea grav şi apăsător, teribil. Minunatul om politic şi
cărturar ardelean Vasile Moiş, cel care, la 1 decembrie
1990, la Alba Iulia, le cerea lui Ion Iliescu, Petre Roman
şi Dan Marţian să tempereze zelul celor care-l huiduiau
pe Corneliu Coposu, mi-a trimis un film despre întâlnirea
organizată de Adrian Păunescu după decernarea premii-
lor publicaţiei „Vremea” în 1993. Am retrăit cu emoţie
multe din propriile mele amintiri. Adrian Păunescu se
află acum mai mult ca oricând la inima românilor, ase-
menea marilor actori Toma Caragiu, Dem Rădulescu sau
Jean Constantin, pe care guvernanţii vremurilor noi nu
prea îi au la suflet. 

Şi, pentru că risc să depăşesc spaţiul de care mă
bucur în îndrăgita revistă condusă de minunata noastră
Ana-Maria Păunescu, mai spun doar atât: în ce priveşte
vaccinul, o să ajungem ca în scenele acelea în care unii
dintre cei arestaţi erau mai întâi bătuţi să spună tot,
după care li se aplica acelaşi tratament ca să tacă. Acum
asistăm la o întreagă propagandă în favoarea vaccinului
(le-am văzut muşchii lui Iohannis şi Câţu), dar mă tem
că aceasta se va stinge repede din moment ce nu există
nici vaccin, nici platformă, nici centre de vaccinare. Să
nu uităm cuvintele lui Simion Bărnuţiu: Ţineţi cu popo-
rul, toţi, ca să nu rătăciţi! Poporul nu greşeşte nicio-
dată…

Noua normalitate
• Ovidiu M. Curea

În ultima vreme, o grămadă de papagali agățați pe
crăcile diferitelor televiziuni de scandal și expuși în vitri-
nele unor emisiuni căutate și căsnite, se lasă ușor pe
spate, își dau ochii peste cap și pronunță plini de
importanță sintagma la modă, ”noua normalitate”. Mo-
deratorii exultă, dau din cap aprobator și îi zgândăre cu
bucurie:

Cum ați zis? Cum ați zis? Noua normalitate?
Da, desigur, noua normalitate care, care în mod nor-

mal trebuie să o urmăm foarte normal și noi spre binele
nostru și, normal, al celor din jur, repetă papagalii
încântați de întrebarea care li s-a pus și pentru care
aveau răspunsul gata pregătit, memorat din discursul
altor zburătoare.

Ce o fi, de fapt, ”normalitate”? În DEX articolul ”nor-
malitate” este menționat ca substantiv care definește
”starea firească a lucrurilor”. Deci, ”starea firească” a
lucrurilor. Să vedem, atunci, ce înseamnă ”firesc”. Și din
același Dicționar Explicativ al Limbii Române, aflăm că
”firesc” înseamnă ceea ce ”este conform legilor naturii”.

Atunci, dacă ”normalitate” însemnă ”ceea ce este
conform legilor naturii”, ”noua normalitate” ce mai în-
semnă? Ce reprezintă ea? Ceva care este conform cu ce?
Cu legile naturii nu poate fi conformă pentru că legile na-
turii nu se schimbă de la un an la altul și am văzut că ele,
legile naturii, sunt conforme cu ”normalitatea” simplă,
așa cum o cunoaște omenirea din vechime, de la începu-
turile ei, până în ziua de azi.

Deci, normalitatea nu poate fi de mai multe feluri,
nici nouă nici veche, ea este una și aceeași precum și le-
gile naturii, care legi nici ele nu pot fi mai noi sau mai
vechi. Și atunci?

Atunci iarăși vedem cum unii se aruncă cu capul în-
ainte, fără prea multă gândire, și prind din zbor cu entu-
ziasm o noțiune pe care nu o înțeleg foarte bine, dar pe
care și-o lipesc pe frigiderul minții ca pe un magnet cum-
părat din stațiunea pe care au vizitat-o în ultimul conce-
diu: ”noua normalitate”.

Să vedem totuși, cam ce pretind ei că ar fi această
”nouă normalitate”. Este acea ”normalitate” impusă bru-
tal de autorități care presupune: interzicerea

demonstrațiilor, adunărilor, reuniunilor, în general a con-
tactelor umane din societate, închiderea muzeelor, bise-
ricilor, sălilor de concerte, teatrelor, cinematografelor,
stadioanelor și sălilor de sport, bibliotecilor, școlilor,
unităților de producție, restaurantelor, barurilor și cafe-
nelelor, deplasarea oamenilor pe stradă în afara unor
orare bine stabilite și strict vegheate de forțele de ordine
publică, restricționarea turismului, a exprimării  unor opi-
nii contrare celor promovate de autorități, impunerea
vaccinării populației cu seruri insuficient de bine testate
și explicate, purtarea obligatorie a unor măști care să
acopere gura și nasul. Păi, asta e normalitate? Noua nor-
malitate? Asta este starea firească a omului și a societății
omenești? Să fie izolat, alienat, închis în casă într-un
arest la domiciliu mascat, hăituit de poliție să nu iasă pe
stradă când nu vrea guvernul, controlat și cenzurat în ex-
primarea opiniilor și credințelor sale? Văduvit de sărbă-
tori, de petreceri, de bucuriile sociale, artistice și
sportive ale vieții? De viața sa spirituală? Vi se pare că
este vreo concordanță între această ”normalitate” și le-
gile naturii în care a apărut și s-a dezvoltat omul ca ființă
socială? E normal ca puradeii să nu aibă voie să se hârjo-
nească, să alerge, să se joace împreună, îndrăgostiții să
nu se poată săruta pe băncile de sub teii aleilor din par-
curi? E normal ca nouă să ne fie insuflată frica animalică
de boli pe care nu le știm, dar care ar putea să fie, să ne
fie frică unul de altul și să ne ferim de vecini, de trecă-
tori, de prieteni și chiar de membrii de familie? E normal
ca ospiciul și pușcăria generalizate să facă parte din
această ”normalitate” ? E normal ca pușcăria să nu mai
sperie pe nimeni mai mult decât spitalul și fiecare dintre
noi să fie propriul său prizonier? 

Și totul pentru ce și în numele cui? Pentru niște re-
zultate care nu se văd deloc, pentru o finalitate care se
îndepărtează tot mai mult? În numele nostru? Nume pe
care am început să îl încurcăm nemaiștiind bine ce sun-
tem, bărbat sau femeie, pentru că totul devine chestie
de opțiune, de moment și dispoziție. Azi poți fi bărbat,
mâine femeie. Nici cartea de identitate sau certificatul
de naștere n-or să te mai ajute să afli, n-or să mai vrea
să-ți spună când, în momentele de îndoială și apăsat de
greutatea alegerii, vei dori să știi cu certitudine ce ești,
ce porți sau nu între picioare. Copiii au început deja să
încurce Albă ca Zăpada cu Făt Frumos, iar unii se laudă
că părinții lor sunt două mame sau doi tați. 

Trebuie să recunoaștem că situația e nouă,
înfricoșător de nouă, dar normală? Aceasta este ”noua
normalitate”?

Dacă apare mâine o și mai nouă normalitate care ne
obligă să ne tragem masca și peste ochi și peste urechi și

peste cap și să nu mai ieșim deloc din casă? Aproviziona-
rea să se facă numai cu strictul necesar de către niște
firme specializate în servicii ”door to door”? Dar dacă o
altă normalitate și mai nouă zice că fiecare dintre noi
poate ucide două persoane, oricare, la alegere, fără să
fie pedepsit și în felul acesta să supraviețuiască cei mai
puternici și să se mai și reducă populația Terrei suprapo-
pulate? Sau dacă altă nouă normalitate ne impune să
luăm zilnic anumite medicamente și să facem anumite
vaccinuri, care să fie trecute în Cartea de Identitate fără
de care aceasta ar fi nulă, iar indivizii cu Cartea de Iden-
titate nulă ar fi declarați inexistenți și oricine ar putea
să îi elimine fizic și să le ia avutul? Dacă noua normalitate
ne-ar cere să ne dăm în cap unul altuia, să ne dăm foc și
să ne aruncăm pe geam de la etaj, ar fi firesc? Ar fi con-
form cu legile naturii?

Cred că DEX-ul ar trebui modificat. În definiția
normalității să fie introduse elemente noi. Să se scrie
negru pe alb că în firescul normalității intră impostura,
plastografia, minciuna, ipocrizia, demența, nebunia, cre-
tinitatea, hoția, ticăloșia, crima, lăsând deschisă lista și
pentru alte descoperiri ulterioare ale lumii moderne, de-
mocratice și progresiste. 

Ce, nu vă place noul, democrația și progresul?
Sunteți cumva nostalgici și ancorați în vechile concepții?



• George V. Grigore
Nicolae Constantin Paulescu (născut la 8

noiembrie 1869, în București și decedat la 19 iulie 1931,
tot în București), a fost un  om de
știință român, medic și fiziolog, profesor la Facultatea de
Medicină din București. Acesta a contribuit la descoperi-
rea insulinei, hormonul antidiabetic eliberat de pancreas.
Insulina este un hormon, secretat de insulele lui Langer-
hans (celulele beta ale pancreasului endocrin), ce parti-
cipa la metabolismul glucidelor. Insulina este cel mai
important hormon în metabolismul glucidelor, contri-
buind în primul rând la micsorarea concentratiei glucozei
in sange, deoarece mareste permeabilitatea membranei
celulare pentru glucoză și are o acțiunea antagonistă glu-
cagonului. Celulele beta sunt sediul sintezei, depozitării
și eliberării de insulină, iar conținutul în insulină este pa-
ralel cu numărul granulelor din aceste celule, granulele
fiind considerate acumulări de insulină. Abundența
granulațiilor depinde de echilibrul între sinteză și nevoia
de insulină a organismului, iar zincul ar juca un rol im-
portant în menținerea insulinei în granule, unde este
găsit în concentrații mari. Există mai puțină insulină în
pancreasul femeilor decât al bărbăților. Concentrația
este mai mică în capul pancreasului și mai mare în coadă.
Diabetul zaharat era deja cunoscut ca boală de multă
vreme, dar legătura directă cu un organ a fost făcută în
1889 la Strassbourg, după ce cercetătorii germani Joseph
von Mering (1845-1908) și Oskar Minkowski (1858-1931)
au făcut pancreatectomie totală la un câine, la care,
apoi, au observat apariția diabetului. Cercetări ulterioare
trebuiau să demonstreze faptul invers și anume că extra-
sul de pancreas are influență favorabilă asupra simpto-
melor diabetului. Este meritul cercetătorului francez
Edouard Laguesse (1861-1927), care începand cu 1893 a
susținut în mod constant ideea că secreția endocrină a
pancreasului ar putea fi produsă în „insulele lui Langer-
hans”. În anii care au urmat, numeroși cercetători pre-
cum Scobolew (1846-1919), Eugen Lindsay Opie
(1873-1962), Anton Weicheseilbaum (1845-1920), James
Homer Wright (1871-1928), Ditmar Finkler (1852-1912),
Wilhelm Heiberg (1853-1920), au semnalat modificări ale
„insulelor Langerhans” la pacienții diabetici. Minkowski,
a încercat înlăturarea diabetului la câinii
pancreatectomizați, prin hrănirea acestora cu pancreas
proaspăt, fără a avea un rezultat. În 1890, tot acest cer-
cetator, obține un preparat uscat din pancreas proaspăt,
pe care îl va numi „Pancreatină”. Astfel de încercări vor
mai fi făcute și de alții, inclusiv de savantul român
N.C.Paulescu, cu același insucces. Experimente intere-
sante au fost acelea în care s-a încercat implantarea sub-
cutanată la câinii diabetici a unui fragment de pancreas,
constatându-se dispariția simptomelor bolii. Unul dintre
cercetătorii care au apelat la astfel de experimente a
fost francezul Emmanel Hedon. O alta contribuție a aces-

tuia în care se demonstra relația pancreas-diabet este
cea din perioada 1909-1913, și anume experimentele în
care lega circulația sanguină a unui câine sănătos cu cea
a unui câine diabetic, constatând astfel scăderea glico-
zuriei la animalul diabetic. 

Nicolae Paulescu a descoperit hormonul antidiabetic
eliberat de pancreas, pe care l-a numit „Pancreina”.
Efectul unui extract pancreatic asupra corpilor cetonici
și ureii (substanțe care apar în diabetul zaharat dezechi-
librat) a fost demonstrat pentru prima dată de Paulescu
în anul 1921. În sesiunea din 23 iulie 1921 a Societății de
Biologie, Nicolae Paulescu a comunicat rezultatele cer-
cetărilor sale privind acțiunea extractului pancreatic în
cazurile de diabet, rezultate publicate apoi în revista
Societății – „Archives Internationales de Physiologie” (ar-
ticolul „Pancreina“, apare în numărul din 31 august
1921), revistă cu apariție simultană în Franța și Belgia.
În anul 1922, Paulescu a obținut de la Ministerul Industriei
și Comerțului din România brevetul de invenție nr. 6255,
intitulat „Pancreina și procedeul său de fabricare”. Pa-
ternitatea descoperirii insulinei a fost însă în întregime
și în mod eronat atribuită cercetătorilor canadieni Fr.
Grant Banting și Ch. Herbert Best, cărora le-a fost acor-
dat „Premiul Nobel”, în anul 1923. Canadienii Banting și
Best au lucrat în problema extrasului de pancreas în au-
gust 1921 și produsul obținut de ei l-au denumit inițial
„Isletin”, cu toate că belgianul Jean de Meyer a creat
termenul de „Insulină” în 1909. La 11 ianuarie 1922 Ban-
ting și Best sunt primii care injectează extras de pancreas
la om, reușind să salveze de la moarte pe copilul Leonard
Thompson, care avea 14 ani și care era în comă diabe-
tică. Prima injecție cu insulină, care i-a fost administrată
de către medicul Frederick G. Banting, i-a produs reacții
alergice severe, din cauză că insulina era impură. Prin ur-
mare, nu i s-a mai injectat insulină decât 12 zile mai târ-
ziu, după ce biochimistul James Collip a muncit zi și
noapte și a reușit să purifice extractul (sub îndrumarea
lui John J.R. Macleod). Cea de-a doua injecție, care nu
i-a mai produs reactii adverse și i-a îmbunătățit conside-
rabil starea sănătății, i-a fost administrată pe 23 ianuarie
1922. În februarie 1922, Frederik. G. Banting ți Charles
H. Best au publicat un articol în care se prezentau rezul-
tatele experimentale obținute prin folosirea insulinei,
noua denumire a hormonului pancreatic, și care confir-
mau concluziile profesorului doctor român Nicolae Pau-
lescu, al cărui articol despre descoperirea hormonului
antidiabetic produs de pancreas, numit de Nicolae Pau-
lescu „pancreină”, apăruse deja în 1921 în revista bel-
giană „Archives Internationales de Physiologie”. Deși
articolul lui Banting și Best a apărut după articolul lui
Paulescu, Premiul Nobel pentru Medicină din 1923 a fost
acordat cercetătorilor canadieni Frederick Banting, pen-
tru activitatea experimentală desfășurată, și lui John
James Rickard Macleod, pentru utilizarea insulinei în
practica clinică, deși meritul principal l-a avut biochimis-
tul Collip. Banting, jignit de faptul că Best nu fusese
menționat, a decis să împartă Premiul Nobel cu el, iar
Macleod l-a împărțit cu James Collip. Însă Nicolae Pau-
lescu nu a fost menționat absolut deloc. În 1969, diabe-
tologul scoțian Ian Murray a vrut să scrie un istoric al
descoperirii insulinei și a constatat că Paulescu publicase
primul lucrări valoroase în care a descris cu lux de amă-
nunte acțiunile hormonului antidiabetic pancreatic, ar-
ticol apărut în 1971. În 1969, răspunzând campaniei
internaționale de restabilire a adevărului, inițiată de
diabetologul scoțian Ian Murray în 1968 (în continuitatea
căreia se înscriu și eforturile unor specialiști români, în
frunte cu prof. dr. Ioan Pavel), Comitetul Nobel
recunoaște meritele și prioritatea lui N.C. Paulescu în
descoperirea tratamentului antidiabetic. Profesorul
A.W.K. Tiselius (1902-1971), directorul Institutului
Nobel, deplânge situația din 1923, dar exclude posibili-
tatea unei reparații oficiale. „Reparatie oficială” ar fi
presupus și importante despăgubiri materiale… Într-un
articol din 1971, Ian Murray scria „Lui Paulescu, distinsul
om de știință român, i s-a acordat o recunoaștere insu-
ficientă. Când echipa din Toronto își începea cercetă-
rile, profesorul român reușise deja să extragă hormonul
antidiabetic din pancreas (insulina n.a.) și să-i demons-
treze eficiența în reducerea hiperglicemiei diabetice.
Banting și Best sunt considerați a fi primii care au reușit
să izoleze insulina”.  La fel se pronunța și Roif Luft,
președintele Fundației Internaționale de Diabet și Direc-
tor al Comitetului Nobel pentru Fiziologie și Medicină
(1971). O dată cu descoperirea și utilizarea terapeutică
a ei, s-au pornit numeroase cercetări asupra structurii,
sintezei, depozitării, secreției, transportului și acțiunii
insulinei. Descoperirea insulinei reprezintă un succes de-
osebit de important în primul rând pentru că a transfor-
mat tabloul clinic grav al diabetului zaharat și în al
doilea rând, a constituit un punct de plecare pentru o
serie de cercetări fundamentale. Insulina a fost primul
hormon de natură proteică cunoscut, a fost prima mole-
culă de proteină a cărei structură a fost în întregime elu-
cidate. Insulina, ca și polipeptid, a fost descoperită în
1928, cu secvența aminoacidului descoperită în 1952. In-
sulina este foarte sensibilă la acțiunea unor enzime pro-
teolitice cum ar fi pepsina și tripsina care o inactivează,
de aceea nu poate fi administrată pe cale orală. Între

insulinele obținute de la diferite specii animale există
unele deosebiri în secvența aminoacizilor, numai 22 de
aminoacizi sunt invariabili, dar de la oricare specie ar fi,
insulina are totdeauna acțiune hipoglicemiantă, fapt atri-
buit structurii sale tridimensionale. S-a constatat că in-
sulina umană, a carei secvență a fost determinată în 1960
de Nicol și Sminth, posedă o structură foarte apropiată
de cea de porc, în timp ce insulina de bou și berbec pre-
zintă diferențe mai mari. Din punct de vedere structural,
insulina este un hormon, ce este compus din 2 lanțuri
peptidice, formate din 20-30 aminoacizi, unite între ele
prin 2 legături bisulfidice. Moleculele de insulină sunt
asemănătoare la mamifere, astfel încât mulți bolnavi de
diabet au fost tratați cu insulină extrasă de la porci. In-
sulinele altor specii diferă de cea umană, diferența cea
mai mică fiind între insulina umană și cea de porc, acesta
deosebindu-se numai prin natura restului C-terminal al
lanțului B. La om este treonina, la porc alanina. Insulina
de porc din care s-a detașat treonina terminală este prac-
tic lipsită de antigenicitate și este folosită în tratamentul
diabetului. În 1923, firma farmaceutică americană „Eli
Lilly” pune în vânzare prima insulină animală (pentru
obținerea a circa 100 grame de insulină era nevoie de 800
kg de pancreas de bou, greutatea medie a unui pancreas
de bou fiind de 200-250 grame). În perioada 1963-1965,
trei grupe de cercetători (americani, germani și chinezi)
au reușit sinteza artificială a insulinei prin intermediul a
170 de reacții chimice, lucru ce făcea imposibilă produ-
cerea insulinei pe cale industrială. Prin tehnologia ADN
recombinant s-a obținut insulina umană pentru uz tera-
peutic, noile tehnologii industriale de obținere a insulinei
umane fiind posibile odată cu extragerea genei insulinei
(W.Gillbert și colaboratorii săi, 1980) și crearea molecu-
lelor recombinate de ADN. Moleculele recombinate de
ADN sunt transferate în colibacili (Escherichia coli), unde
are loc realizarea informației genetice codificate în mo-
lecula de ADN. Paralel cu proteinele specifice bacteriei,
se sintetizează și insulina. Se obțin astfel aproximativ 200
grame de insulină de pe 1 m3 de mediu de cultură, cam
atât cât se poate extrage din aproape 1600 kg de pan-
creas de bou sau porc. Testele clinice efectuate cu insu-
lina umană, produsă prin tehnici de inginerie genetică,
au demonstrat că ea nu are efecte secundare și că poate
fi comercializată, deci folosită la tratarea bolnavilor de
diabet (din 1982 în SUA, din 1983 în Marea Britanie). 

Românul Nicolae Constantin Paulescu s-a născut la 8
noiembrie  1869  în  București, în mahalaua
Răzvan pe Calea Moșilor nr. 69, părinții acestuia fiind Cos-
tache Paulescu, de profesie negustor și Maria Paulescu
(născută Dan covici). El urmează clasele elementare la
„Școala primară de băieți nr. 1, Culoarea de Galben” și,
în 1880, se înscrie la „Gimnaziul Mihai Bravul” (Liceul
Mihai Viteazul), pe care-l va absolvi în 1888. Încă din anii
liceului, a dovedit o deosebită înclinare pentru științele
naturale, pentru fizică și chimie, precum și pentru limbile
străine, clasice și moderne. Nicolae Paulescu a
studiat  medicina  la  Paris, începând cu anul  1888,
obținând în 1897 titlul de Doctor în Medicină cu teza Re-
cherches sur la structure de la rate (Cercetări asupra
structurii splinei). A lucrat în spitalele din Paris, mai întâi
ca extern la spitalul parizian „Hôtel-Dieu” (1891-1894) în
serviciul profesorului Étienne Lancereaux, ilustru clinician
și anatomo-patolog, și apoi ca intern (1894-1897) sau ca
medic secundar (1897-1900) la spitalul Notre Dame du
Perpétuel-Secours, fiind adjunct al profesorului Lance-
reaux și secretar de redacție al revistei Journal de Méde-
cine Interne.  În anii  1897-1898  a urmat și cursurile
de chimie biologică și fiziologie generală la Facultatea de
Științe din  Paris, obținând în  1899  titlul de Doctor în
Științe cu lucrările Cercetări experimentale asupra mo-
dificărilor ritmului mișcărilor respiratorii și cardiace sub
influența diverselor poziții ale corpului și Cauzele deter-
minante și mecanismul morții rapide consecutivă trecerii
de la poziția orizontală la cea verticală. În anul 1901,
obține la Universitatea din  Paris  al doilea doctorat în
științe cu dizertația Étude comparative de l’action des
chlorures alcalines sur la matière vivante (Studiu compa-
rativ asupra acțiunii clorurilor alcaline asupra materiei
vii). În anul 1900 se reîntoarce în țară și este numit pro-
fesor de Fiziologie la Facultatea de Medicină și Director
al Clinicii de Medicină internă de la spitalul St. Vincent de
Paul din București. În anul 1902 își deschide cursul de Fi-
ziologie cu prelegerea „Generația spontanee și darwinis-
mul în fața metodei experimentale”, iar în 1905 ține trei
lecții faimoase („Finalitatea în biologie”, „Materialis-
mul”,  „Suflet și Dumnezeu”) ce vor alcătui
volumul „Noțiunile „suflet” și „Dumnezeu” în fiziologie”,
publicat în același an și reeditat în 1944 și 1999. 

(va urma)

Nicolae constantin Paulescu  –
descoperitorul insulinei


