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Mari în pretenţii şi-n fapte - Mici
Dreptul
la boală
• Adrian Păunescu

Sunt sătul de-atâta sănătate,
E ceva-n neregulă în toate,
Dacă într-un an uitând ce-i frica,
Prin absurd, nu sufăr de nimica.

Sănătoşii fără de probleme
Au pân-la sfârşit de ce se teme,
Când se-mbolnăvesc, i-apucă dracii,
Nu ştiu nici să sufere, săracii.
Omul are legea lui firească,
Uneori să se îmbolnăvească,
Dacă uită ce e boala, moare,
Fără un instinct de apărare.

Slăbiciunea mea n-o fac celebră,
Dar lăsaţi-mi dreptul la o febră,
Să proclam pe scară mondială
Dreptul sănătoşilor la boală.
Doctorul a spus să stau în pat,
Fiindcă sunt febril şi sunt gripat,
Când m-am dat după o lună jos,
Doctorul murise sănătos.

18/19 ianuarie 1987

Theodor Aman - primul pictor român modern şi muzeul său
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şiruri

• Ana-Maria Păunescu

În anul în care mama a împlinit 30 de ani, am știut că nu
va mai fi tânără niciodată. Abia
venise din Ungaria, îmi adusese
cizme lungi de piele, negre, cum
îmi doream, îmi zâmbea, prefăcându-se fericită, stătea cu
mine să adorm (nu îmi citea
povești cu Rapunzel sau Cenușăreasa, dar mă
păzea, până adormeam), îmi dădea totdeauna
sfatul potrivit la momentul potrivit – uneori fără
ca eu să îmi dau seama, se rățoia la mine, când
spărgeam un pahar, neatentă la pragul dintre
terasă și bucătărie, apoi mă ierta, obligată de
tata, care totdeauna găsea în actele mele de
obrăznicie sau independență un strop de curaj
cu care să spele tot, mă lăsa în continuare să
dorm cinci minute în plus dimineața, ca atunci
când se pregătea să împlinească 29, (probabil
că totdeauna m-a trezit cu cinci minute mai devreme, pentru școală, dar eu nu am știut...),
uneori mă lua de la ore, cu părul desfăcut, făcându-mă să cred, pe bună dreptate, că eu am
cea mai frumoasă mamă din lume, mai povesteam amândouă, mâncând salam de Sibiu cu telemea, despre lume și, mai ales, despre cât de
nedreaptă e lumea, (eu având doar șapte ani și
întristându-mă cu fiecare secundă care trecea,
ea văzând orizonturile tot mai apăsate) îmi
ținea partea, fără excepție, când trebuia să mă
întâlnesc cu vreo prietenă înainte de ore, în
parcul mic, sau când păcăleam cunoscuții ca să
mai rămân, după școală, secunde, mii de secunde, la povești, suspinând după iubiri
copilărești cu ochi albaștri.
Mama rămăsese mama. Dar împlinea treizeci de ani. Fuseseră alegeri prezidențiale, trecuseră dezastre globale, se înrădăcinaseră
vreascurile pe poteci din copilărie, era primul
meu an de școală, mi-era dor de grădiniță și de
colegii de acolo, dar nu spuneam nimănui.
Parcă nici dorul acela nu mi-l mai amintesc atât
de clar cum îmi amintesc sentimentul de
nesiguranță și neșansă pe care l-am avut știind
doar atât: mama face 30 de ani.
Mă întrebam, cu mintea mea de copil, cum
o să mai plângă dacă e, dintr-o dată, „bătrână”? Tot așa, cu lacrimi mari, care cădeau
de pe o parte a feței pe cealaltă, fără să-și
piardă, prin dâra sărată, din intensitate? Tot
așa, privindu-mă, și egoist și tandru, ca pe singura salvare, ca pe singura certitudine? Cum o
să plângă mama mea care nu mai e tânără? Cum
să plâng și eu, copil care nu mai are mamă tânără, pentru că a împlinit 30 de ani? Cum o sămi mai păstrez lacrimile în eprubeta deloc
sterilă (nu e metaforă, eu chiar mi-am păstrat
lacrimi în eprubetă, crezând că dacă, într-o zi,
va veni dezastrul peste noi, voi avea leacul secret la dispoziție și îl voi picura încet, în ceaiul
de mușețel al părinților, salvându-i pe furiș,
fără să îi fac să îmi fie datori pentru propria lor
viață)?
În anul în care mama a împlinit 30 de ani,
am știut că lumea nu va mai fi niciodată la fel.
Nu că ar fi fost vreodată cum mi-am imaginato eu. Mi se părea că m-am născut prea târziu.
Că meritam să am o mamă de 29 de ani mai
mult timp. Nu de 20, nu de 25, doar de 29 ani.
Că am fi putut face mai multe împreună. Acum,
abia, știu: m-am născut prea devreme. Și țin
minte anul în care mama mea a împlinit 30 de
ani. Nu avea riduri noi, nici nu știam eu ce sunt
ridurile. Nu obosea când ne jucam fața ascunselea – ca să fiu cinstită, nici nu prea ne-am
jucat de-a ascunzătorile. Erau destul de întortocheate căile noastre. Nu adormea în timp cemi citea poveștile urșilor dansatori – care urși,
care dansatori? Nu se schimba nimic. Doar o
cifră care îmi făcea, de pe atunci, semn că
viața nu e decât un șir lung de numere care se
întrec și care, din păcate, totdeauna câștigă
competiția. M-am născut prea devreme. Țin
minte acel an.
În decembrie, e rândul meu. Te rog,
Alexandra, uită! Spune-mi, peste un timp din
răstimp, că te-ai născut prea târziu. Și că mama
ta nu a avut niciodată 29 de ani.

♫

Cântecul săptămânii:

„Ca un fum de ţigară,
sufletul” - Raul CÂRSTEA

flacăra lui Adrian Păunescu

MIRCEA ANASTASIE BORCAN
sau
Înfriguratul transilvan &
Peregrin-surâzătorul oltean
• Dan Lupescu
Sărbătoarea unui suflet răsărit din lumină, armonie,
blândețe creștinească, dar și murmurul unui trup asediat de
întrebări ontologice și sângerări extatice, paradoxal reconfortante, par să fie mai toate creațiile literare ale meridionalului Mircea Anastasie Borcan, transplantat din Bârca
doljeană direct în Capitala Marii Uniri: Alba Iulia.
Venim astăzi, aici, în Inima Daciei: Transilvania, descălecând direct din comuna natală a lui Mircea Anastasie Borcan și a vârstei dintâi, de aur, a lui Adrian Păunescu: Bârca.
Și, desigur, venim din Craiova Bravului Mihai Viteazul,
care, acolo, în Cetatea Băniei, zămisli ideea primei uniri politice a românilor, sub sceptrul său fulgurant-fulgerător de
Restitutor Daciae.
Mihai Viteazul care – la 1 noiembrie 1599, adică la trei
zile după biruința de la Șelimbăr, lângă Sibiu – intra eliberator, voievodal și triumfal în străvechea, inconfundabila cetate-stea cu șapte colțuri/ turnuri: Alba Carolina.
Aici, în mândrul și pitorescul lăstar al Albei Iulia – IGHIU,
la ediția a IV-a a Festivalului înfrățirii acestei comune cu
Bârca, din Dolj, îl îmbrățișăm fratern și îl sărutăm pe tâmplele argintate de dor NU doar pe Fiul nostru rătăcitor: Mircea Anastasie Borcan.
Dedicăm fireasca reverență autorităților de vârf participante, ca și, desigur, tuturor celor de față - reprezentanți
de fală ai acestor cinstite meleaguri.
Sărbătorindu-l, acum și aici, pe Mircea Anastasie Borcan
– care trăiește, împreună cu noi, bucuria lansării unui nou
prunc literar al său -, îl omagiem nu numai pe scriitorul și
omul botezat în Lumină care a deprins arta și știința de mare
subtilitate de a altoi Spiritul Transilvan, pe trunchiul viguros,
însă mereu fraged, al celei dintâi rădăcini ancestrale din
Ființa și din Fiirea sa – Spiritul Olteniei.
…Spirit pe care Nicolae Iorga îl numea măduva
romanității noastre, acad. Dan Simonescu îl definea drept
epicentrul spiritului românesc, iar titanul Adrian Păunescu
îi turna pecetea în ceara roșie a nemuririi, numindu-l fără
drept de apel: spiritul românesc la modul absolut –, Spiritul Olteniei străbate, zâmbitor și tandru, creațiile laureatului
nostru de acum, care ne dovedește, cu asupra de măsură, că
scrie o literatură ce răspunde celor două comandamente supreme instituite de Mihai Eminescu și perpetuate prin vocile
de tunet ale lui Titu Maiorescu, G. Călinescu, Eugen Lovinescu: anume de a fi nu doar originală, ci și veritabilă.
Citind cu maximă atenție și disecând minuțios – în
urmă cu nouă-zece luni, în ajun de Sfântul Mare Mucenic Dumitru, Izvorâtorul de Mir, la Biblioteca Județeană „AMAN”
Dolj -, citind și căutând cheile esențiale ale volumelor de
poezie, aforisme, eseuri, note de călătorie ale lui Mircea
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Anastasie Borcan, am comis, involuntar, firește, păcatul de
a NU realiza o conexiune necesară: și anume aceea cu un deosebit de profund și plin de tâlcuri crez al lui Marin Sorescu,
laureat al celui mai important premiu european, Herder, în
1991, de două ori propus pentru Premiul Nobel, cu care NU
a fost încununat din pricina intrigilor sataniste urzite de pigmei din România, nu din afara granițelor țării noastre.
Iată cum se exprima Marin Sorescu, în stilul său inconfundabil, deseori paradoxal și contrariant: „Poezia este o
artă care doare. De ce? Pentru că ea este oscilograful omenirii. Cuvântul – mai mult decât o statuie, o pânză sau o clădire – se plachează direct pe geamătul, pe suspinul lumii,
se îmbibă, e stâlcit, rănit, sfârtecat…”.
Mărturisirea, cu accente dramatice, a lui Marin Sorescu
intră în profundă și gravă consonanță cu trăirile răscolitoare
pe care le întâlnim, aproape la tot pasul, în volumele de literatură ale lui Mircea Anastasie Borcan.
*
Protagonistul nostru de astăzi – olteanul get-beget, răsădit, grație unei frumoase povești de iubire, în magnifica
parte românească de țară ce înflorește, NU de sute de ani,
ci de milenii, aici, în ținutul Albei Iulia și al aurului care murmură, susură, gângurește și vorbește cu noi de vreo nouă mii
de ani, de la Zlatna, Roșia Montană și din toți Munții Apuseni
- a trăit și trăiește, de o viață, cu convingerea cioplită în cuvânt de Marin Sorescu exact așa: „Versul e un chin, o sodomă
de ispitire și purificare. Și un mijloc de supraviețuire, o
supapă…”.
Mai presus de toate acestea, Mircea Anastasie Borcan
poate conchide, într-un glas cu Marin Sorescu: „Cine nu știe
să folosească laserul vagului NU e poet. Operație pe ochi
cu laserul vagului – aceasta e poezia.”.

*
Vă rog să-mi permiteți, prieteni iubitori de frumos, să
facem o incursiune rapidă prin universul liric desprins din antologia cu titlu provocator Portretica., ajunsă acum la cel
de-al doilea, substanțial, tom.
Precizez că și pe acesta l-am savurat cu nesaț.
Punctez următoarele capete de idei:
*1. Mircea Anastasie Borcan este poet original, autentic
și adevărat ;
*2. Creațiile sale lirice au făcut saltul astral spre zarea
poemului, altfel spus: sunt poezie, nu doar versuri, nu doar
simple exerciții de versificație;
*3. Mircea Anastasie Borcan are soclu de granit literar,
adică este atât un inițiat, cât și un erudit în domeniu ;
*4. Poezie de reflecție, meditativă și cu evident substrat
filosofic, creația sa de gen descinde din mantia universului
liric și stilistic specific lui Nichita Stănescu, având în substrat
asimilarea subtilă a creațiilor de profil ale lui Ion Barbu, Lucian Blaga, dar și, desigur, ale lui Mihai Eminescu, Alexandru
Macedonski, Tudor Arghezi și Adrian Păunescu.
Găsesc binevenit recursul meu la un citat foarte semnificativ din cronica doamnei Monica Grosu: „Limbajul rămâne
în continuare orfic și incantatoriu. (…) Moderne și tensionate, poemele lui Mircea Anastasie Borcan (i)luminează un
spațiu al conștiinței sale poetice, alcătuind un corpus de
aritmografii ale aceluiași sânge, ale aceleiași respirații.”.
*
(va urma)

Măcar în CALENDAR

18 septembrie 1831: se stingea Vasile
Cârlova, poet și ofițer român (n. 1809)
18 septembrie 1923: se năștea Ana,
Principesă de Bourbon-Parma, soția
Regelui Mihai I al României (d. 2016)
18 septembrie 2012: se stingea Romulus Vulpescu, poet, prozator, traducător român (n. 1933)
18 septembrie 2019: se stingea Alexandru Darie, regizor român de teatru
(n. 1959)
19 septembrie 1961: se stingea Lucia
Sturza Bulandra, actriță română (n.
1873)
19 septembrie 1996: se stingea Ștefan
Mihăilescu-Brăila, actor român de
teatru și film (n. 1925)
20 septembrie 1866: se năștea George
Coșbuc, poet român (d. 1918)
21 septembrie 1931: se năștea Dem
Rădulescu, actor român (d. 2000)

21 septembrie 1952: se năștea Valeriu
Sterian, cântăreț, muzician și compozitor român de muzică folk și rock (d.
2000)
21 septembrie 1955: se năștea Ducu
Bertzi, cantautor și folkist român
22 septembrie 1929: se năștea Dinu
Cocea, regizor și scenarist român, stabilit la Paris (d. 2013)
22 septembrie 1938: se năștea Augustin Buzura, scriitor român, membru al
Academiei Române (d. 2017)
22 septembrie 1944: se stingea PaulMihu Sadoveanu, scriitor român, fiul
mezin al lui Mihail Sadoveanu (n.
1920)
22 septembrie 1955: Intră în tipografie
primul volum al romanului
„Moromeții”, de Marin Preda; la 29
noiembrie romanul era pregătit pentru
tipărire. Tirajul primei ediții a fost de
20.100 exemplare.

23 septembrie 1941: se năștea Sofia
Vicoveanca, interpretă română de
muzică populară.
23 septembrie 1948: se năștea George
Mihăiță, actor român de teatru și film
23 septembrie 1950: se năștea Șerban
Ionescu, actor român de teatru și film
(d. 2012)
23 septembrie 2013: se stingea Geo
Saizescu, regizor, scenarist și actor
român (n. 1932)
23 septembrie 2014: se năștea
Adriana Păunescu, fiica lui Andrei
Păunescu și nepoata poeților Adrian
Păunescu și Constanța Buzea – bunicii
pe care nu a apucat să îi cunoască.
Surse: wikipedia.org,
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flacăra lui Adrian Păunescu

P R O f e ţ i i m e d i e VA l e
Despre vremurile din urmă ale Moldovei

• Nicolae Dabija

În Evul Mediu mai erau în vogă, ca un
ecou al timpurilor biblice, zodierii, cititorii în stele, tălmăcitorii de vise,
prezicătorii, ghicitoarele etc.
De multe ori aceștia sunt numiți cu
sensuri care se contrapun: profeți falși
(„care fac preziceri în scopul argintului…
”), sau cu sensuri care se suprapun:
profeți văzători, care văd viitorul („aud
glasul lui Dumnezeu”).
Unii dintre aceștia au chemare ca și Amos din Biblie: „Eu n-am fost nici profet, nici fiu de profet, ci
păstor și îngrijitor de sicomori. Dar Domnul m-a luat
de la oi și mi-a zis: „Du-te și profețește poporului meu,
Israel!” (Amos 7 : 14-15).
Ei se recomandă purtători de cuvânt ai curții
cerești, precum Ieremia, căruia Domnul i-a spus: „Iată,
pun cuvintele Mele în gura ta”.
Profeții biblici, ca Isaia, își formulau profețiile în
versuri: „Lupul și mielul vor paște împreună, / leul va
mânca paie ca boul, / iar hrana șarpelui va fi țărâna!
etc. Dar și acolo unde acestea sunt făcute în proză,
apar frecvent limbajul figurativ și figurile de stil specifice poeziei.
Profeția are misiunea unei proclamații, iar profeții
sunt cei care mai degrabă le declamă decât le rostesc.
Înainte de a se implica în intrigi de curte, în diverse afaceri internaționale sau a pleca la război, regii
sau domnitorii consultau profeții, numiți și
„sfătuitori”.
Unii sunt împroșcați cu pietre,
întemnițați, torturați ca să spună altceva decât ce „lea șoptit” Cel de Sus sau uciși atunci când nu pot fi
făcuți să tacă.
Mesajele profetice ca formă a unor genuri literare
diverse sunt prezente și-n literatura veche
românească.
În călătoria pe care o efectuase la Iași, venind dinspre Constantinopol prin Rașcov, de unde a traversat
Nistrul la 23 august 1653, arhidiaconul Paul de Alep
(1627-1669) din Siria, care l-a însoțit pe patriarhul arab
Macarie al Antiohiei în vizita lui în Moldova, va primi
de la boierul moldovean Duma Negru un sipet în care
se conținea o profeție de la Mitropolitul Varlaam „despre vremurile din urmă ale Moldovei”. Autorul
„Cazaniei”, pe care Biserica Ortodoxă Română l-a trecut la 12 februarie 2007 în rândul sfinților, prezintă
mesajul caligrafiat de el și intitulat „Proorocii din vremurile din urmă și căderea creștinească a Moldovei”
drept o „profeție a pustnicilor nemțeni”.

După plecarea mitropoliților fanarioți vor urma
oameni nevrednici la scaunul Moldovei, care vor
încerca să vândă dreapta credință. Amestecurile de
credință drept-măritoare cu cele papistășești și
păgânești nu vor mai fi considerate ca o urâciune și
o urgie înaintea lui Dumnezeu. Oamenii se vor vinde
între ei, vor fi tăieri de sabie între frați pentru putere și ranguri pământești.
Moldova va fi ruptă și împărțită după bunul gust
al puterii de la Răsărit, prin sfaturi mârșave și
ticăloase. La vremea din urmă o hiară roșie cu multe
capete va înghiți întreaga Europă creștină, iar oamenii se vor sălbătici mai rău ca fiarele.
Oamenii se vor înrăi și vor strica obiceiurile
pământului, înmulțindu-se între ei ca dobitoacele
fără nicio nerușinare, lepădând Sfânta Taină creștină
a nunții. Vor defăima obiceiurile creștinești
dedându-se la tot felul de obiceiuri străine, iar
păgânii se vor amesteca cu sânge creștinesc. Mare
urgie va fi atunci.
Domnii pământului vor fi oameni vânduți satanei, care nu vor mai purta grija poporului dreptcredincios. Moșiile strămoșești vor fi călcate cu japca
și luate de străini după bunul lor plac, lucru nemaiîntâlnit în curgerea timpului în Moldova.
Biserica strămoșească va fi rușinată de noile obiceiuri păgânești și papistășești, aduse cu sila de
vlădicii lor cu apucături satanicești. Oamenii
afierosiți lui Hristos cu slujba veșnică vor lepăda
sfântul chip și făgăduința înaintea lui Hristos,
dedându-se la viața lumească de dinainte.
La vremea cea din urmă, pământurile nu-și vor
mai da roada lor, pădurile vor fi tăiate, iazurile vor
fi secate, oamenii vor vinde moșiile fără de rușine,
uitând că strămoșii lor le-au păstrat cu sabia.
Legile creștinești ale țării vor fi lepădate,
hrisoavele voievodale vor fi luate în râs, iar
conducătorii netrebnici vor face legământ cu fiara
apocaliptică. Vlăstarele moldovenești, urmașii domnilor și boierilor de demult, se vor deda la obiceiuri
și apucături ieftine. Bărbații vor schimba obiceiul
dumnezeiesc al demnității lor și se vor acoperi în
straie femeiești, iar femeile vor umbla precum
bărbații. Adunările din sărbători și toate obiceiurile
pământului vor fi schimbate în obiceiuri și apucături
sălbatice, păgânești, aducând în Moldova în locul
jocului de sărbătoare jocuri de la sălbatici.
La vremea de apoi, pe pământurile Moldovei va
domni sărăcia, jalea, moartea, spaima, frica și omul
nu va mai fi stăpân în bătătura lui. Vor pune domnii
pământului biruri și legi cum n-au mai fost de la întemeierea Moldovei. Vor pune biruri și pe aerul lăsat
de Dumnezeu.

Binele
din
nepăsare

• Doina Dabija

Se spune că
atunci
când
săvârșești un bine,
ești dator să-l uiți
imediat și să nu
aștepți
vreo
răsplată, ca și
Dumnezeu să ți-l
poată așeza printre lucrurile tale
bune.
Însă, cu părere de rău, există
unii care așa cum își asigură mașina,
casa sau alte bunuri, așa își asigură
și binefacerile. Și chiar dacă pare de
necrezut, aceștia înfăptuiesc binele
după o anumită socoteală, tocmai
pentru a fi lăudați de societate sau
așteptând ca acesta să-i fie întors
însutit. Sau amintește de fapta lui o

Hiarele pământului și păsările și toate dobitoacele își vor schimba firea lor și vor apărea alte
feluri de dobitoace, istovite după mintea omului,
care vor fi slabe la trup și fără de folos.
La vremea cea din urmă, oamenii se vor strânge
unii lângă alții în tot felul de născociri, lepădând
truda satului, munca va fi o rușine, rușinea va
rămâne un obicei, iar cei drepți vor fi considerați
nebuni. Se vor înșela unii pe alții crezând că asta e
legea lui Dumnezeu.
Și, în cele din urmă, ultima rânduială a
pământului: se vor dezgropa oasele părinților și
strămoșilor noștri, vor fi dărâmate bisericile, vor fi
lepădate rânduielile creștinești și vor ieși un soi de
oameni care, tot în numele lui Dumnezeu, vor face
biserici fără cruce, vor nesocoti Sfânta Jertfă și, în
cele din urmă, o vor amesteca în slujire cu păgânii.
Așa arată Apocalipsa Sfintei Cărți a Scripturii, că
la vremea din urmă, când veți vedea urâciunea
pustiirii în locul cel sfânt, războaiele pe alocurea,
urgiile și uciderile între oameni, lepădarea pruncilor
din pântecele femeiești și oameni căutând liniștea
de la un capăt al altuia al pământului, când graiurile
se vor amesteca ca altă dată în Babilon, și sfârșitul
va fi aproape.
Moldova cea frumoasă și bogată, plină de daruri
dumnezeiești, plină de locașuri sfinte, plină de oameni harnici și credincioși, va cădea în mâinile
păgânilor și a necredincioșilor, iar căderea ei va fi
mai grea decât căderea Constantinopolului din vremea măritului nostru Domn Ștefan cel Mare.
Binecuvântat a fost pământul Moldovei și
nerușinată a fost ocara oamenilor, care, prin faptele
și apucăturile lor stricate, vor întoarce pe voievozi
în morminte și vor face pe strămoși să lăcrimeze sub
glie, stând cu fruntea plecată în fața Marelui Stăpân
Hristos pentru rușinea lăsată de urmașii lor”.
Anul 1655

Note:
Voyage du patriarche d’Antioche Macaire Za’im
(Ed. Firmin – Didot et Cie, Paris, Col. Patrologia Orientalis, 1949).
„Voyage du Patriarche Macaire d’Antioche. Voyage
en Orient, en Moldavíe et en Valchie” par Basile Radu,
superior de l’Eglise Roumaine de Paris, diplômé
d’arabe de l’Institut Catholique, professeur a la facultéde thé d Chișinău (Roumanie), Paris, Imprimerie
Polyglotte, 1927.
***
Îi mulțumesc inginerului Dimitrie Țopa din
București, fiul bucovineanului Ovid Țopa, care, prin
intermediul Mariei Vieru-Ișaev, mi-a donat această
carte rară.
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viață întreagă, ca și cum Dumnezeu
ar avea amnezie și ar uita de toate
faptele noastre. Și-n loc să-i ajute
pe alții fără nici un interes și fără să
se laude prea mult, continue să
trâmbițeze cu beneficiile lor,
așteptând veșnic diplome și medalii,
fiind convinși că și-au asigurat nu
doar mașina și casa, dar și locul din
rai.
Dar, sunt și unii oameni modești
care nu se laudă niciodată. Iar când
îi întrebi de vreun lucru bun pe care
l-au înfăptuit, aceștia nu-l recunosc
sau îl atribuie lui Dumnezeu, afirmând că numai El poate fi cu
adevărat bun, iar ei n-ar putea face
nimic dacă n-ar fi ajutați de Cel de
Sus.
Fiind ferm convinși că binele nu
trebuie făcut cu indiferență sau
numai iarna, cum procedează unii
care au sănii. El trebuie săvârșit
imediat cum îl cere sufletul și
inima. Pentru că dacă stai prea mult
pe gânduri, riști să-l transformi în
unul calculat. Și atunci nu faci
decât să imiți bunătatea, fără însă
s-o ai.
De aceea nu săvârși binele cu
nepăsare sau interes. Pur și simplu
fă-l și uită!
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La 75 de ani,

Privind în urmă, cu nostalgie

• Tudor Nedelcea

Sunt mezinul unei familii cu nouă copii, tatăl fiind
grefier la Judecătoria din Valea Ursului până la
desființarea ei, în 1946, iar mama casnică. Sunt născut
imediat după război, în 1945, și am „prins marea secetă”
din anii 1946-1947, dar mai ales cotele sovietice, când
țăranul român era obligat să predea statului român
bolșevizat carne, ouă, lapte etc., mai mult decât produceau bietele animale. Dar, după cum se știe, el, Măria
Sa, Țăranul Român, a reușit să iese din ghearele istoriei;
în cazul de față, noi, copiii, eram însărcinați să ne ascundem noaptea în pădure (căci numai noaptea veneau
perceptorii să facă recesământul animalelor) cu jumătate dintre animale, astfel să putem să ne achităm de
cote și să rămână și familiei câte ceva de-ale gurii. Țin
minte o discuție între părinți: voiau să vândă patefonul
(un obiect deosebit de prețios pentru acele vremuri)
pentru doi saci de mălai. În cele din urmă, trocul a eșuat.
Altădată, nașa noastră, preoteasa Popescu (soacra familiei de politicieni Alexandrescu, ultimul – Dinu Alexandrescu – fiind ministrul liberal al Lucrărilor Publice în
1991) s-a certat cu tatăl meu (lucru neobișnuit, ambii
fiind foarte pașnici, necertăreți) pentru că a curățat de
mărăcini un slog între dintre loturile noastre de pământ.
„Ce-o fi cu nașa noastră – se întreba tatăl seara, la masă,
că ceva nu e bine”. Dimineața, pe la orele 3-4 am auzit
un camion hodorogit urcând dealul (era primul autovehicul care trecea pe acel drum) spre nașa noastră: au
dus-o în Bărăgan, cu doar o boccea de lucruri. După
șapte ani de Bărăgan, eliberând-o (era socotită chiaburoaică, avea un cazan de țuică și vie de altoi), înainte de
a ajunge la casa ei a trecut pe la noi, a îngenunchiat și
și-a cerut scuze. Ce vremuri!

Se înțelege, că datorită vremurilor, frații mei n-au
putut să acceadă la studii superioare. Eu am avut totuși
noroc: după terminarea celor șapte clase, ne-a vizitat un
văr, ziaristul Stelian Nedelcea, mi-a citit primele încercări poetice și m-a îndrumat, lămurindu-mi părinții, să
nu dau la școală profesională, ci la...Liceul „Traian” din
Turnu Severin, unde, surprinzător, am reușit. Nu am fost
un elev strălucit, dimpotrivă. Jucam fotbal, legitimat la
o echipă de juniori, care m-a salvat de atmosfera cazonă, chiar de teroare de la internatul liceului, „grație”
unui individ, Nică Florea, directorul adjunct al liceului.
Acest om nu zâmbea, rânjea doar. O dată, a lovit cu bocancul pe un coleg, în coastă, pentru simplul motiv că
nu s-a ridicat să-l salute. Intrigat și sfătuit de un coleg
mai mare, am făcut un soi de reclamație către partid,
punând-o într-o cutie poștală. Am fost anchetați de șeful
securității raionului Turnu Severin, Mihuț (socrul actorului Victor Rebenciuc, care la 22 decembrie 1989 a depus
pe masa TVR un sul de hârtie igienică pentru securiști și
activiști). Eram acuzat de grup organizat (mai semnaseră
doi colegi), iar orașul era de granița păzită de Tito cu
barda în mână. Abia începuseră să plece consilierii sovietici din țară.
Ca elev traianist, am fost invitat în Palatul Culturii
„Th. Costescu” la o întâlnire cu ...Dan Deșliu, ale cărui
creații (Minerii din Maramureș și Lazăr de la Rusca) ne
erau băgate pe gât. În sala arhiplină a intrat poetul, clătinându-se, din cauza talentului mi-am zis, dar apoi am
aflat că era mort de beat.

Lovindu-mă grav la genunchiul stâng, cu doar trei
luni înainte de examenul de capacitate, văzându-mi
compromis idealul de fotbalist, cu piciorul în ghips am
încercat să recuperez materia din cei patru ani. Zadarnic. Dar, îngerul meu păzitor, care m-a supravegheat
toată viața, își face apariția: chiar înainte de a răspunde
comisiei de examen, a intrat pe ușă o profesoară plângând: a murit Maria Tănase! Era pe 22 iunie 1963. Toată
comisia a comentat trista veste, apoi și-au adus aminte
și de mine și ei, membrii comisiei, vădit impresionați miau dat examenul. Drept recunoștință, am scris pentru
copii și tineret o micromonografie despre Maria Tănase,
Pasărea măiastră, care a apărut în trei ediții.
Am dat la Facultatea de Istorie, dar n-am reușit. Următorul an, am reușit, printre primii, la Facultatea de
Filologie, secția biblioteconomie a Institutului Pedagogic
București, cu profesori renumiți: Dan Simonescu, Barbu
Theodorescu, Gh. Bulgăr, Sorin Stati, Corneliu Dima-Drăgan, D. Todericiu,
Ilie Stanciu, Antoneta Tănăsescu etc.
Aici, mi-am găsit
chemarea, vocația
pentru carte și cercetarea științifică și
documentară. Dar,
mai mult, îmgerul
păzitor
mi-a
influențat destinul.
Am stat în camera
de cămin în primii
doi ani (în Șoseaua
Panduri și apoi în
Drumul Taberei) cu
două mari viitoare
personalități: Eugen
Papadima, nepotului celebrului folclorist
Ovidiu
Papadima, care a
urmat apoi și secția
psihologie
a
Facultății de Filozofie din București,
devenind cel mai mare psihanalist român de azi. Al doilea
era Gheorghe Calciu și umbra sa, Romulus Haba. Nu
știam că făcuse pușcărie politică, era cu două decenii
mai mare. Acest om m-a îndrumat și mi-a îndrumat destinul în sensul cel mai bun al cuvântului. Îmi dădea să citesc cărți interzise și mă examina pe drumul de la cămin
până la cantină (cale de trei stații), m-a dus la teatre,
operă, cinematecă, la biserică să audiez coruri, mi-a citit
și corectat toate încercările mele literare. Căsătorinduse cu cercetătoarea Dumitreasa, a părăsit căminul, dar
am rămas în relații de prietenie până la trecerea sa la
cele veșnice. Despre acest om sfânt am scris în Biserica
și societatea (Sitech, 2019, p. 260-291).
Mi-am completat studiile la Universitatea din
București, unde mi-am susținut și doctoratul la acad. Dan
Simonescu, cu teza Geneza ideilor social-politice și filosofice în literatura română veche (1983), am obținut și
o Diplomă a Facultății de Ziaristică a Academiei „Șt. Gheorghiu”, pe care n-am folosit-o niciodată.
Am fost repartizat la Biblioteca municipală (azi
județeană) Craiova, în 1968, fiind nevoit să mă transfer
la Arhivele Statului Dolj, apoi la Direcția Generală a Presei și Tipăriturilor. Spun că am fost nevoit să mă transfer,
pentru că biblioteca era condusă de o activistă, de partid
având doar liceul, care trăia în concubinaj cu adjunctul
său, în instituție nefiind niciun absolvent cu studii superioare.
La Arhivele Statului l-am cunoscut pe episcopulvicar Nestor Vornicescu, care studia la sala de lectură și
care mi-a acordat o neprețuită prietenie. Ca arhivist, am
primit sarcina să ridic documentele din casa lui George
Simonis, după decesul său.
Erau documente de o valoare
inestimabilă; de pildă, documente privind căsătoria
înaintașei sale, Maria Simonis, cu Omer Pașa venit în
Țara Românească să înăbușe
Revoluția de la 1848. Grație
intervenției
sale,
revoluționarii români, în
frunte cu N. Bălcescu, n-au
ajuns la Constantinopol, unde
puteau fi condamnați sau
chiar uciși, ci în Franța, plecând cu barca de la Giurgiu la
Orșova, frontierea Imperiului
habsburgic. De pe malul românesc al Dunării (descris excelent în 1842 de celebrul
scriitor danez Andersen în
vol. Bazarul unui poet)
revoluționarii români primeau merinde și informații
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de la Maria Grant, soția lui C.A. Rosetti, a căror fiică, Libertatea, se născuse în plină revoluție, în iunie 1848).
La Direcția Presei am avut o mare cumpănă. Pentru
că nu am cenzurat un serial din ziarul uzinal „Electroputere”, în care gazetarul Sandu Ghioc critica politica de
racolare de fotbaliști și de arbitri a Clubului „Dinamo”,
la sugestia unui „mare” ziarist central, urma să fiu grav
sancționat: sancționat sau exclus din partid și transferat
la Gara CFR Craiova ca ...„scrietor” (adică scriam pe vagoane cu cretă conținutul și destinația acestora). Îngerul
meu și-a intrat din nou în rol, schimbându-l pe stalinistul
Iosif Ardeleanu, directorul general al Direcției Presei, cu
tolerantul Ion Cumpănașu, care, după transferarea mea
temporară la sediul central din București spre a mă verifica profesional, urma să mă trimită la o ambasadă.
Numai ca noul secretar cu propaganda la Județeana de
Partid Dolj, Ion Cetățeanu, a decis să mă numească director la Biblioteca județeană în locul fostei activiste.
Erau, totuși, vremuri noi, în 1974. În această calitate,
cred că am reușit să aduc fosta bibliotecă regională în
rândul celorlalte mari biblioteci, printr-o nouă organizare, administrativă, construirea unui nou sediu (în
condiții dificile), crearea primului curs de biblioteconomie pentru toți bibliotecarii din Oltenia, organizarea de
sesiuni și simpozioane științifice, publicarea de cărți specifice etc. (Toate acestea fiind consemnate în cărți specifice în cele două ediții ale monografiei Bibliotecii
Județene Dolj). Am reușit să salvez corpul vechi al Bibliotecii, distrus de cutremurul din 4 martie 1977, ajutând muncitorii la răzuirea pereților, cu întregul colectiv
al bibliotecii. Cred și sunt mândru că am reușit să fac din
toți salariații o adevărată familie, majoritatea dintre
aceștia fiind profesioniști recunoscuți pe plan național,
posesori de caracter. Dar, toate lucrurile bune trebuie
răsplătite...altfel. Un politruc localnic (F.F.) fiind (re)anchetat pentru numeroase abuzuri, acesta crezând că nu
l-am apărat, fiind rudă, prin soție, cu unul dintre
decidenții securității naționale, s-a luat măsura
sancționării mele cu... excludere din partid și destituire.
Referatul de excludere din partid era atât de subțire
încât a dat posibilitatea colegilor mei de organizație
(Paul Rezeanu, Lucian Deaconu, Petre Istodorescu) să-l
desființeze, încât însuși primul secretar al municipiului
de partid, Șt. Negreț (care conducea ședința și care mia mărturisit multe în 2014) m-a chemat la prezidiu și ma întrebat dacă sunt de acord cu vot de blam de
avertisment. (Aflând toate astea scriitorul și reputatul
reporter Ilie Purcaru mi-a telefonat și m-a felicitat c-am
intrat și eu în rândul lumii și nu-i mai este rușine cu
mine). A urmat destituirea. Mai greu a fost, pentru că
adunarea generală a salariaților s-au opus colegii, au
făcut un memoriu întru apărarea mea la CC al PCR, iar
insistența noului primar Costică Chițimia (prieten de
pahar și de pocker cu procurorul șef al orașului G.F.), la
primul secretar Ion Radu n-a dat roade. Numai după plecarea acestui corect prim secretar, secretara cu propaganda, Victoria Bistriceanu, m-a rugat (!) să fiu de acord
cu eliberarea din funcție (și nu destituire). Și am fost.
Am rămas bibliotecar și am îndurat umilințele noului director, Aurora Zglimbea, care nu fusese nici măcar cititoare a bibliotecii, dar era soția inspectorului de
specialitate și fratele unui vajnic ofițer de securitate.
Ura împotriva mea era atât de mare încât a decis să-mi
ia din biroul meu, cu ciment pe jos, niște gioarse de covoare scoase din uz și puse de femeia de serviciu.
Transferarea la Editura „Scrisul Românesc” a fost o
nouă etapă a carierei mele profesionale, cuprinzând perioada ante și post decembristă, cu Ilarie Hinoveanu director, respectiv Marin Sorescu. A fost o șansă imensă să
lucrez cu autorul Liliecilor, o personalitate multilaterală
cunoscută pe plan mondial, pe care l-am cunoscut ca om
în diferite și dificile situații, pe care le-am cuprins în vol.
Marin Sorescu sau vocația identității românești (Muzeul
Literaturii Române, 2020). Pentru că i-am luat apărarea
lui Marin Sorescu (căruia i-au furat și tipografia pe care
o adusese din Franța ca donație pentru editură și revista
„Ramuri”), mi s-a desfăcut contractul de muncă, în 1997;
am recâștigat procesul de reîncadrare, dar noii
guvernanți n-au respectat decizia judecătorească. Am
renunțat la restituirea salariului pe perioada desfacerii
contractului de muncă (la care se adauga și coeficientul
de inflație o sumă uriașă), pentru că
urma să mă despăgubească Editura „Scrisul Românesc”. Dacă nu renunțam, aș fi
băgat editura în faliment; drept răsplată
pentru acest gest, fostul politician și noul
director al editurii a refuzat să/mi completeze carnetul de muncă conform hotărârii judecătorești, afirmând, în scris,
că hotărârea definitivă și obligatorie este
doar... recomandabilă.
Și, astfel, am fost nevoit să intru
prin concurs, ca cercetător științific la Institutul de Studii Socio-Umane „C.S. Nicolaescu-Plopșor”, condus de cel care a
furat penița de aur din stiloul lui N. Titulescu de la Muzeul Olteniei, un plagiator
dovedit. Activitatea mea științifică s-a
concretizat în peste 50 de lucrări. La Institut, am reușit să stopez pierderea imobilului, solicitat de Direcția Agricolă și
Veterinară, la care instituția nu s-a prezentat la proces în primele două citări.
(va urma)
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Omagiu celor care „ne-au luminat cărările
pribege și au grijit copiii altor mame”
• Dumitru Constantin

Nu am prea avut ocazia să vorbesc
despre momentul în care, la 15 septembrie, începeau școlile. Evident,
dacă această dată nu cădea duminica.
Totuși, din numeroaasele amintiri mă
opresc la ceea ce mi-a povestit o
colegă de la facultate, după patru decenii petrecute la catedră. În nopţile
din preajma zilei de 15 septembrie ea
avea coşmaruri legate de debutul anului şcolar şi pregătirea lui, iar
dimineaţa o trezea clinchetul unui
clopoţel imaginar. La rândul meu, cu
un atare prilej parcă simt în nări mirosul persistent de motorină cu care se
dădea pe podeaua şcolii primare din
satul meu, Mirila, sau în clasele şcolii
generale din Balş.Nu-mi place să dau
detalii despre două întâmplări din liceu
care m-au marcat profund, m-au
urmărit mereu şi poate arată de ce,
deşi am urmat Filologia, de la care
ieşeau cu precădere profesori de
Română, nu mi-am dorit să ajung la
catedră. Nu-mi surâdea deloc ideea ca
destinul unor copii atât de fragili
datorită vârstei şi greu încercaţi uneori
şi de viaţă să depindă de hachiţele
cuiva.De curând, l-am evocat chiar în
această revistă pe acel profesor pe
care l-am preţuit enorm, cel de Geografie, dl. Marin Simion, ale cărui lecţii
erau memorabile, pigmentate cu detalii de neuitat.
Revenind la această profesie, trebuie să scriu cu bucurie că atâtea colege şi atâţia colegi de an din facultate
au înnobilat-o şi-mi justifică pe deplin
ideea în care cred, şi anume că şcoala
are doi pivoţi: Învăţătorul şi profesorul
de Română. Din această ultimă
perspectivă îmi vine în minte o întâmplare, edificatoare pentru ceea ce spun
aici în legătură cu rolul dascălului ca
luminător de suflete şi minţi şi, mai
ales, despre sacrificiile sale, vizibile
sau nu. Înainte de 1989, veneam dintro deplasare la Timişoara şi, cum acceleratul mergea pe „linia nouă”
(Caracal-Roşiori-Bucureşti), iar eu
voiam să trec pe acasă, lângă Balş, mam oprit în Craiova, de unde urma să
iau o cursă locală. La ora patru
dimineaţa, afară erau minus 18 grade
în acea zi de ianuarie. M-am tot mişcat
prin sala de aşteptare plină ochi şi,
când a fost parcat trenul de Balş, am
urcat în el, unde era mai frig ca afară.
Stătuse toată noaptea în gerul teribil şi
fiind neîncălzit, băncile din compartimente erau mai reci decât cele de
afară, încât nu puteai sta pe ele zece
minute la rând. La un moment dat, în
compartiment a apărut cineva bine înfofolit şi, după minute bune, mi-am
dat seama cu greu că este o femeie.
Ba, mai mult, era colega mea de
generaţie din Balş, învăţătoarea Jeni
Almăjanu-Crivăţ, care locuia în
Craiova, cu familia, dar făcea zilnic naveta în satul meu natal. Adică, după
cei 28 de km parcurşi cu trenul în acele
condiţii, mergea pe jos alţi patru, fie
că era ger, viscol, ploaie sau soare
torid, la prânz. La destinaţie, o aştepta
o clasă mare de şcoală, în care, iarna,
făcea focul o inimoasă mirileancă
septuagenară ce se trezea la patru
dimineaţa. De notat că în cancelarie nu
era sobă! De la ora opt, învăţătoarea
lucra cu două clase, fie prima şi a
treia, fie a doua şi a patru, după care
pleca iarăşi la Balş, apoi la Craiova. Aşa
a făcut mereu un sfert de veac, crescând zeci de generaţii din Mirila şi nu
este de mirare că, la un moment dat,
citind un CV al cuiva din sat, la rubrica
învăţător nu specificase niciun nume.

Am întrebat cine a fost acesta. „Se
subînţelege. Doamna Crivăţ”, a răspuns
persoana, iar eu am înţeles că această
dăscăliţă a intrat nu doar în istoria satului, dar are şi un fel de poreclă: „Se
subînţelege!”.
Și, dacă tot vorbesc despre
învățătoare, mi se mare firesc s-o evoc
pe cea care mi-a descifrat tainele abecedarului chiar în satul meu natal în
acea încăpere cu șapte elevi de clasa I.
Se numea Lidia Tomenco, devenind Nicolae după ce s-a căsătorit cu un
consătean de-al nostru. Era blondă
naturală, amănunt reținut peste ani,
și, nu știu dacă din cauza debutului în
meseria nobilă pe care și-o alesese, ori
a firii sale, avea o delicatețe
extraordinară. Niciodată nu a ridicat
vocea la noi când greșeam ceva ori
eram neastâmpărați, ca orice copii.
Avea răbdare cu fiecare, trecea pe la
bancă și ne verifica atent primele
semne pe care le scrijeleam pe drumul
scrierii literelor alfabetului și cifrelor.
Aveam nelipsitele călimări cu cerneală
plus tocurile, iar uneori, din diferite
motive, caietele se cam umezeau, de
unde și problemele cu petele apărute
din senin, dar niciodată nu ne pedespsa, nu ridica tonul și nu ne pâra
părinților. În mod ciudat am păstrat
atâtea amintiri cu dânsa , dar niciuna
negativă, deși, de regulă, mai curânsd
se rețin episoadele neplăcute. Peste
ani buni, prin facultate sau chiar după,
când am avut acces lărgit și la creația
poetică a lui Octavian Goga, ca și la
ale atâtor scriitori puși sub obroc de lacheii bolșevici, și am citit poeziile
„Dăscălița” și „Dascălul”, primele
mele gânduri s-au îndreptat către
„domnișoara învățătoare Lidia”, așa
cum am reținut-o; colega de vârstă
Jeni Almăjanu-Crivăț, cu teribilul său
sacrificiu în lunga cariera din satul meu
natal, și „domnu` învățătot
Stănculesu”, despre care voi vorbi mai
departe.
„Din glasul tău culeg învățătură/ E
scrisă parcă-n zâmbetele tale./Căci
văd aievea întrupat ceaslovul/ În vorba
ta domoală și cuminte.”( Poezia
„Dăscălița” de Octavian Goga). Nu știu
cum , când și dacă unii foști elevi și-au
omagiat dăscălițele, dar au o fac acum
cu pioșenie, când în fața Ministerului
au demonstrat reprezentanți ai elevilor care au denunțat faptul că „n-ai
tabletă, n-ai parte!” Mă întreb dacă le
înțelege cineva mesajul, nu am
răspuns, dar sunt convins că acești politruci de azi, adevărate rebuturi intelectuale, nu au avut învățătoare de
calibrul „domnișoarei Lidia” și al
„Doamnei Sesubînțelege” Jeni Almăjanu- Crivăț!
„Din soarele copilăriei
mele/Pe fruntea ta mai
licărește o rază./În suflet
simt cum negura se
sfarmă/Și se-mpletește albă
dimineața.” (Poezia
„Dascălul”, de Octavian
Goga). Avea casa vizavi de a
noastră așa că am crescut
de mic cu imaginea domnului învățător” Gheorghe
Stănculescu stabilit de-o
viață în Mirila și care
învățase atâtea generații
din sat, între care se afla și
tatăl meu. Avea o figură
serioasă, chiar aspră, inspira teamă, de aici și grija
noastră, a elevilor de a nu
greși. Cum, „Domnișoara
învățătoare Lidia”,
căsătorindu-se, și-a urmat
soțul, care lucra undeva
prin Transilvania, în clasa a
II-a, la catedră s-a aflat

domnu` învățător Stănculescu. Nu menaja pe nimeni, cât era de bun ca elev,
dar ne călăuzea cu grijă pașii, în plin
stalinism, începusem „primara” în
1952, ne trimitea la Deniile dinainte
Paștelui, ba, când mă mărisem, m-a
pus să copiez „Prohodul”, care se
cânta la Denia de vineri, și să-l dau și
celorlalți colegi și colege. Când m-am
mărit bine și am înțeles ce risc își
asuma punându-ne să facem așa ceva,
mi se părea că visam. Nu era singurul
de acest fel. Tot dânsul mi-a dat să copiez colindele de Crăciun în frunte cu
`Steaua sus răsare” și toate celelate.
Fiind mai bolnăvicios, nu puteam
merge cu „Steaua”, așa că destinatarii
erau colegii mei de copilărie.Dar,
înainte de ori ce, „domnu` învățător
Stănculescu” s-a identificat cu școala
din Mirila, unde a predat o viață, fiind
celebru în șapte sate cum se zice.
Omul acela care părea ursuz era mai
atent ca oricine și vibra la problemele
fiecăruia, mici sau mari. Cu vocea sa
autorizată de dascăl când simțea nevoia nu pregeta :„Mă, Coadă, ia să-i iei
tu, fie-tii caiet de matematică și de caligrafie, că nu oi fi ultimul om din sat!”
Atât zicea, iar celălalt se făcea luntre
și punte pentru a rezolva ceea ce i-a
zis„domnu` învățător”. Vreau să spun
cu asta că, nu în ultimul rând,
învățătorii și profesorii aveau autoritate, fiind respectați chiar -sau în primul rând - de autorități. Mai încoace
am întâlnit un caz în care milițianul din
sat era gata să bată un profesor pentru că nu-l salutase, când, de fapt, el
trecuse pe lângă grupul nostru! Cum
am auzit din surse autorizate despre
cazurile unor primari, nu neapărat din
sate, care-i tratează pe profesori și
învățători ca și când ar fi propriile lor
slugi.Păi copilul milițianului din comuna noastră trecea pe cealaltă parte
a drumuilui când se întlnea cu
„domnu` învățător Stănculescu” , iar
notele li nu erau mari pentru că eraac
fiul acelui tablagiu! Repet, amintindumi toate acestea, am senzația că le-am
visat și nu le-am trăit cu adevărat întro copilărie cu multe privațiuni , dar
marcată de-a pururi de chipurile mereu
luminoase ale „domnișoarei Lidia”,
„Doamnei se Subînțelege” , Jeni
Almăjanu-Crivăț, și „domnului
învățător Stănculescu”. De aceea nu
mă va clătina nimic din convingerea
mea că Învățătorul și Profesorul sunt
pilonii societății.Drept pentru care îi
omagiez cu respect pe cei care, vorba
lui Goga, „ne-au luminat cărările pribege și au grijit copiii altor mame”.

ploaie de toamnă

Plouă peste toamnă cu trăiri
Făr-apartenență, inodor
Ne e astăzi trupul, în priviri
Frunze după frunze cad, de dor,
Gândurile toate-au emigrat
Sub călcâiul toamnei, arămii
Lacrimi curg la streșini, apăsat
Vântul ne vorbește, în pustii,

Anii se conjugă, din cuvânt
Se extrag consoane, perimat
Pare tot ce doare, pe pământ
Plouă tot mai trist, asimptomat.

COLŢ DE POEZIE
Dimitrie-Sorin Pană

Viitor
în ceaţă
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• Ovidiu Ioanițoaia
După
remarcabila
comportare a reprezentativei U21 la CE 2019, calificare în semifinale și la JO,
destui specialiști au cerut
promovarea în masă și
imediată a componenților
formației
de
tineret,
pregătită de Rădoi, la
naționala mare. Mai circumspecți, alții au apreciat că, fiind delicată, operațiunea trebuie
făcută treptat. Atent, cu tact, existând pericolul
ca graba să strice treaba.
Luat de valul entuziasmului, exselecționerul Contra și-a asumat riscul, drept
pentru care în ultimul meci din preliminariile lui
Euro 2020 a început la Madrid cu 7 jucători eligibili U21 (Rus, Nedelcearu, T. Băluță, R. Marin,
I. Hagi, Fl. Coman, Pușcaș)! Pe-al 8-lea
(Cicâldău) l-a introdus pe parcurs.
A ieșit însă rău. Foarte rău. Spania ne-a
bătut cu 5-0 și putea să ne bată și mai tare. Deși
pentru noi meciul nu mai avea o miză deosebită,
„tricolorii” aflându-se doar pe locul 4 în grupă,
rușinea și amărăciunea au rămas.
Odată cu numirea lui Rădoi la prima
reprezentativă, lumea și-a închipuit, logic, că
acesta, legat sentimental de foștii săi elevi de la
U21, se va baza pe ei și-i va convoca prioritar.
Cam așa s-a și întâmplat. Dovadă că împotriva
nord-irlandezilor în Liga Națiunilor, la debutul
său, Rădoi i-a titularizat pe Cicâldău, I. Hagi și
Pușcaș. Apoi, spre sfârșit, l-a trimis în teren și pe
Nedelcearu.
Evoluția oscilantă și, mai ales, scorul egal
consemnat la București, deși incorect în raport
cu desfășurarea întâlnirii, l-au pus însă în gardă
pe Rădoi. Ca atare, în partida din deplasare cu
Austria n-a mai mers cu atâta încredere pe mâna
tinerilor. Oarecum surprinzător, a folosit o echipă
experimentată, cu o medie de vârstă spre 30 de
ani, fără Cicâldău și fără I. Hagi. N-a renunțat
complet la Nedelcearu și la Pușcaș, însă a apelat
târziu la ei. Folosind un singur titular sub 27 de
ani, pe Fl. Coman, Rădoi a demonstrat că se
poate replia. Că n-are idei fixe. Un semn de maturitate, nu?
Cum România arătat bine și a învins Austria
cu 3-2 la ea acasă, unii n-au ezitat să compare
acest Klagenfurt 2020 cu „istoricul” Cardiff 1993,
victoria obținută acolo, 2-1 cu Țara Galilor, fiind
considerată actul de naștere al așa-zisei
Generații de Aur, sfertfinalistă la World Cup
1994. Echipa celor doi Gică, Hagi și Popescu.
Sincer, m-aș bucura să fie așa. Totuși, mai
degrabă sunt rezervat. Deoarece formația de la
Cardiff, în care cel mai vârstnic era Belodedici
de 29 de ani, toți ceilalți fiind mai tineri (Hagi și
Mihali 28, Gică Popescu și Dan Petrescu 26, Dorinel, Sabău, Lupescu și Prunea 25, Ilie Dumitrescu 24, Răducioiu și Selymes 23, Prodan 21),
avea viitor. Pe când cea aliniată la Klagenfurt nu
prea are sau chiar n-are! Haideți să socotim
împreună! Tătărușanu, D. Grigore și C. Deac au
împlinit 34 de ani, Chiricheș și Maxim 30, Alibec
îi serbează peste câteva luni și așa mai departe.
Insist, doar Fl. Coman sub 27!
De acord că fotbalul se joacă azi și nu în
perspectivă. Privind lucrurile astfel, stând cu picioarele pe pământ, trebuie să salutăm succesul
din Austria, dar nu și să-l fetișizăm. Să-i ridicăm
statuie ori să-i dedicăm ode. El e numai începutul unui drum lung, nu și capătul lui. Regret s-o
spun, însă acesta e încă în ceață. Nu se vede cu
ochiul liber.

SPORT
Sursa text și foto: blogsport.gsp.ro
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BULĂ ȘI
BULLYINGUL...

• Cristiana Crăciun

Exact așa cum am bănuit: neamul lui Bulă, vulgul,
am mai înțeles încă un neologism greșit, crezând că
bullyng înseamnă... mai ceva decât snopitul în ring:
cafteală mioritică de stradă, cu pumni, palme și picioare, filmată, ca lumea să vadă de ce agresiuni suntem în stare pe rețelele de... „socializare”! Ce să-ți
spun!?! Și astea- nseamnă pentru noi un fel de rețele de
moravuri ușoare! Am ajuns primii în lume nu la prietenie, ci la pornografie livrată pe internet – acu-i zice
„video-caht”, suntem numărul unu nu la situri de promovare, la ospitalitate, ci la dintr-alea care promovează
comportamente deviante! Mai demult eram considerați
un popor blând și cult acum, la vederea imaginilor cu
bătăile crunte, care nu mai sunt o raritate, ci au devenit
manifestări obișnuite, în care tot mai des sunt implicate
fete!, un fapt divers, banal, cotidian, ne percep drept
neam barbar, trivial! Grav e că, tiptil, dar gradual,
excepția de odinioară se transformă în fenomen
național! Te-ntrebi firesc, îți zici: „cum, Doamne, iartămă, ajunserăm aici?” Te uiți în jur și-nțelegi că până și
asta ni se trage tot de la oamenii politici!
Nu e nici un pic de exagerare: cu foarte mici
excepții - fenomenele naturale! (furtuni, inundații, cutremure...), de toate celelalte se fac culpabile partidele, Parlamentele și guvernele, persoanele cu funcții
de răspundere! Dar și în cazul catastrofelor și pandemiilor sunt vinovați de multe dintre consecințe!... Ies
pe stradă niște fete, care încă ar mai trebui să se joace
cu păpușile, și se manifestă ca niște teroriste veritabile
– bat, lovesc cu cruzime fiindc-ar fi poftit la „iubitul”
agresoarei pe o alta dintre ele; dincolo de faptul că și
să ai iubit la vârsta asta e o anormalitate, manifestările copilei scelerate nu doar că nu au produs un seism
în societate, ci toată șumea se face că nu vede, începând de la Președinte, care ne zăpăcea cu proiectul lui
„România educată”... Ia uitați, Herrn Präsi, maniere de
fată stilată, manierată, mega și îndelung educată –
peste un mandat, că așa ne-ați șmecherit-încântat, cu
sloganul ăsta tentant! – Nu vă cutremură evidența:
unde ați dus această țară?!? Nu vi se furnică organismul
ăla beton de spaimă?!? Da, așa cum peștele de la cap sempute, tot așa, și nația, de la Președinte: nu săriți că
„suntem o democrație”, că nu sunteți „șef de stat”,
cum vă zic prompteristele! Las’ că vă purtați ca într-o

Primul dicționar de toxicologie
• Ovidiu Marian
Într-o lume tot mai poluată, tot mai năvălită de
diferiți agenți chimici plini de otrăvuri, ne lovim zilnic
de o multitudine de termeni nemaiîntâlniți cu trimitere directă la ramura medicinei care se ocupă cu studiul toxicelor ce afectează sau nu organismul uman. În
același timp trebuie să recunoaștem că trăim și într-o
lume informațională și informatizată ceea ce ajută la
studiul aprofundat al efectelor acestor substanțe organice cu acțiune toxică. Așa se face că, doi tineri cercetători din țara noastră au adunat în lucrarea de față
nici mai mult, nici mai puțin de 758 de termeni folosiți
în toxicologie, disciplina medico-farmaceutică devenită tot mai interactivă. Și se cuvine să amintim acum
și aici că a apărut primul „Dicționar de toxicologie”
din țara noastră semnat de farmacist Miruna Luiza
Sprințeroiu și de chimist Constantin Petraru, ambii cercetători în domeniu și beneficiari ai înaltului titlu
științific de doctor în toxicologie acordat de Institutul
superior de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din
București. Dicționarul de toxicologie se adresează
celor interesați din acest domeniu, publicului larg și
este dedicat memoriei eminentului Prof. Univ. Dr. Farmacist Dan Bălălău, cel care a fost conducător
științific de doctorat al autorilor acestei necesare lucrări practice. După cum se vede, autorii, doctori în
științe medico-farmaceutice, ne precizează în acest
dicționar cum că, toxicologia este știința care se ocupă
cu studiul toxinelor, ce se pot găsi normal sau accidental în organism: origine, proprietăți fizice, chimice și
biologice; modalități și mecanisme de acțiune, izolare,
identificare, dozare și măsuri de combatere a
acțiunilor nocive. Să ne oprim la pagina 61, bunăoara
și se transcriem explicația întâlnită la ”fum de tutun”:

flacăra lui Adrian Păunescu
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autentică dictatură, că treceți peste orice aparență
de separare a puterilor în stat și vă transformați în
tătuc autoproclamat, nu am auzit de la mata (mă
iertați că vă zic așa, dar... regret, respectul s-a dus puilor de suflet!) un îndemn la armonie, la înțelegere ci
numai incitări la dezbinare! Zău așa, aveți niște ieșiri
în decor foarte... colorate; până și Dracula, când se uită
la matale cum asmuți haitele pe „PSD, PSD...”, se jenează că miturile cu el, despre beregăți însângerate,
au ieșit demult din competiția manifestărilor diabolice! Și-atunci cum să ne mai mire că „purtările izolate”
au devenit deja fenomene de amploare?!? Sunteți vinovat și pentru că bullyngul nu mai e doar o simplă
hărțuire, ci a devenit o otova ciomăgire, cu manifestări în întreaga societate, de la copiii fără copilărie la
politichie și rețelele și aplicațiile de comunicare. Ura,
„heităreala”, cum îi zic unii mai pe englezește, sub
oblăduirea mata sporește! Nu cresc salariile,
alocațiile, pensiile, dar se augmentează și se diversifică abuzurile. Mie mi-ar fi cumplit de rușine dacă mar învinovăți lumea că nu e loc de mai bine, că eu sunt
exemplul cel rău, că nu sunt pentru ei decât un măgădău, fără suflet și lipsit de eleganță și că, din pricina
mea, le-a murit cea din urmă speranță!...
Normal că se bat ăștia micii precum chiorii – e o
vorbă din bătrâni, nu săriți cu acuzații, că nu eu discriminez, eu doar mă conformez: nu ești cu noi, ești
musai rău și de nimic, conform conceptului endemic!
La noi, pe plaiul cândva mioritic, unde blândețea era
la ea acasă, unde stătea cu bunătatea și toleranța la
masă, așa ceva nu mai există! Acum ostilitatea,
dușmănia sunt la modă și putere, din societate până
la manele... Loțike își direcționează hoardele barbare
către „ciuma roșie!, hop și Ciolacu, recent „botezat” de
securitate șef cu acte la PSD (pentru asta nu am probe,
e doar un sentiment, o opinie!!!), scoate săbiile! E atâta
lipsă de armonie, o anulare a dialogului așa de îngrijorătoare că, dacă nu aș avea motivele mele triste, aș
fugi oriunde văd în zare - știu, nu curge nicăieri numai
lapte și miere, dar măcar nu e o atât de mare alienare,
nu e așa de gravă tendința spre distrugere. Nu mai e
rost de înțelegere! Orice încerci să spui, cu sau fără argumente, e îndată combătut; în cea mai fericită
situație, dacă nu cumva te trezești, în loc de-o replică,
cu vreun pumn în ureche, în față, de la unul ca lovit de
streche, cu un șut în dos, prăvălit pe jos: pentru că da,
la noi bullyng demult nu mai e o neplăcută tentativă
de intimidare, ci... „ti bat di ti sting”... Iute se trece
la fapte – cu armele din dotare, de la mama natură –
pumni și picioare transformate în ghioage, puse în
mișcare de ură, la pari, săbii, cuțite și pistoale, plăcuțe
suedeze metaforice... clanurile interlope, grupările
politice sau cele civile trec la confruntare! Câți dintre
voi, când mergeți prin vacanțe în străinătate vă uitați
la televizoare... Știți cum se vede?!? De jenă îți vine să

te prelingi în jos pe perete, să nu te mai zărească nimeni pe culoare, la recepție... Doar fiindcă ești român,
ai aceeași etnie cu caftangii din imagine, încep să se
uite cu teamă la tine! Pentru umilința asta
„mulțumesc” fierbinte clasei politice!
De când suntem în pandemie, v-ați convins, că orice
nefericită, dramatică întâmplare are și părți bune,
avantaje: am stat în casă și am descoperit cu stupoare
că avem o familie frumoasă, că putem să mâncăm și la
noi pe masă, nu doar prin crâșmele oricum închise, că
putem să ne facem cu ai noștri planuri, vise... Ei, și
acest mult hulit bullyng are, o să îmi dați în cele din
urmă dreptate, dacă nu părți bune, măcar avantaje
pentru una dintre tabere: acționează ca un fel de...
„ochiul fixează, mâna lucrează”! Ne intrigăm că o mamă
și-a snopit pruncul în bătaie sau că la școala X s-a iscat
o hărmălaie și doi mucoși s-au ales cu dinții scoși, și, în
timp ce noi ne dăm de ceasul morții cum să facem să se
termine cu idioții care ne tot sâcâie, care ne bâzâie precum muștele, când nu ne fac de portofele sau ne strică
„fixonomiile”, politrucienii își înnoadă cozile și se
înțeleg, pe din dos, de minune! Vreți câteva exemple?!?
Păi... mai știe cineva cum să treaba cu protocoalele?!?
(La BBC Kovesi a mințit cu spume, cică erau legale!)...
Cu anchetele care vizau furtișagurile de miliarde, unele
cu fonduri europene ce mai e?!? Careva se strofoacă că
s-au lăsat moarte dosare grele precum „Ayahuesca”,
„drogurile și vip-urile” sau altele cu băieți și fete
deștepte de prin energie, din diverse alte domenii, cei
pe care s-au urcat necinstit euroii?!? V-ați prins unde
sunt banii cu care urma să se cumpere măștile, tabletele, să doteze școlile Anisie?!? A zis ceva despre împrumuturi Câțu?!? A răspuns inteligibil Mucușor cum e
treaba cu parcu’ în care un magraon își făcuse abuziv
sălașul?!? Nu, dar noi suntem ocupați să ne uităm la ce
mai fac clanurile, la cum își reglează Duduienii conturile, cum cad la tocmeală cu cei din poliție... nu Nu ne
deranjează nici reclamele care și ele ne fac la buzunare!, banii țării scurgându-se în conturile grăsuțe ale
unor anume firme de publicitate, a căror alegere e lipsită de transparențe! (V-ați întrebat cât face vrăjeala
cu „purtați mască, spălați mâinile”?!? Vă zic eu: enorm
cu aproximație, că răspunsul oficial întârzie și mi s-a
transmis să fiu atentă la tramvaie!... Cică nu e
amenințare, nici bullyng nu e... doar așa, o „tragere de
atenție”!)
Un lucru e limpede: normele de comportament
în societate, deci și în politică se cer grabnic revizuite. O lege, alta decât cea existentă, care e de
formă, trebuie să interzică imediat și pe bune bullyngul. Dar nici pupatul în, scuzați, cur să nu mai admită!
Multe dintre rele derivă din acest slugarnic obicei în
vogă pe malurile Dâmboviței!

amestec heterogen de compuși gazoși si de particule
lichide în suspensie.
Sunt descriși mai mult de 3000 de compuși
prezenți în fumul de tutun. Acțiunea toxică a acestora
este determinată de inhalarea lor în aparatul respirator, trecerea în sânge și ingerare. Unele substanțe care
compun fumul nu sunt prezente în fumul de tutun, dar
se formează în momentul combustiei. Așa este cazul
hidrocarburilor aromatice policiclice, cum ar fi benzopirenul, cu acțiune cert cancerigenă, care derivă prevalent din combustia celulozei, a nicotinei și a
terpeniilor. Alături de hidrocarburile aromatice, pericole mari pentru organism, prezintă alcaloizii, printre
care în mod special, nicotina, o substanță activă farmacologic, ce acționează asupra SNC ( sistem nervos
central) și asupra sinapselor ganglionilor nervoși periferici și neuromusculari. Este cuprinsă și activitatea
cardiacă (tahicardie, tulburări ale circulației la nivel
cutanat și tendința de formare de trombi). Acțiunea
nicotinei asupra sistemului nervos duce la crearea
dependenței de fum. Semnatarii dicționarului susțin că
toxicologia apărută drept ramură autonomă a devenit
prin complexitatea ei, o disciplină interactivă datorită
faptului că omul vine zilnic în contact cu diverse forme
de toxicitate, acasă sau la locul de muncă, prin consumul de alimente sau băuturi, medicamente, folosirea
de substanțe și produse chimice, produse industriale,
produse menajere, stupefiante, alcool, plante și ciuperci, produse agricole, îngrășăminte, ierbicide, insecticide, aditivi, cosmetice, poluanți atmosferici,
produse chimice folosite în conflicte armate etc, etc.
Acestui domeniu atât de întins și de actual i se simțea
nevoia unui dicționar care să cuprindă termeni, împreună cu ilustrații, trimiteri referinte, evaluarea riscului, aspecte legate de metabolism, toxicologie
moleculară, toxicologie cantitativă, nano-toxicologie.
La paginile 131-132, în carte, prin două tabele sugestive ni se explică care sunt principalii constituenți ai
plasmei sangvine începând cu denumirea nivelului sangvin, magnezemie să zicem, principalele cauze de scădere, în cazul nostru (alcoolism, diaree, insuficiență
hepatică; valorile normale pe litru în unități
convenționale (de la 15 la 27mg); valorile normale pe

litru în unitățile internaționale (de la 0.6 la 1.5 mmol);
principalele cauze de creștere (insuficiența renală). La
pagina 194, după ce ni se explică înțelesul termenului
de zoonoză (boală a animalului transmisibilă la om, în
următoarea pagină dăm peste un tabel explicativ cu
principalele zoonoze. Astfel putem afla ce boli putem
contacta de la bovine, cabaline, caprine, ovine, păsări, porcine, dar și de la câini, iepuri, maimuțe, câini,
șobolani și chiar de la broaște țestoase. Totodată ni se
explică pe larg modul de contaminare, care cel mai
des întâlnit este contactul direct al omului cu animalul
sau prin intermediul unui animal vector, ca de exemplu
în cazul pestei( de la șobolani la om prin pureci) sau
febrei galbene ( de la maimuță la om prin țânțari).
Dicționarul de față, apărut la Editura Risoprint din
Cluj-Napoca, colecția “Scientia” cu valoare științifică
este în același timp un îndemn la prudență și cumpătare pe care autorii ni-l adresează nouă trăitorilor indiferent de zona noastră de activitate.
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Nordul baladist
şi elegiac

• Nicolae Dan Fruntelată
Ajuns la o vârstă de care mă sperii la simpla rostire
a cifrelor, eu, cel care mă hrănesc, de mai bine de o
jumătate de veac aşezată între două veacuri nebune,
doar cu poezie, nu pot să nu mă întreb: de unde vine
Poezia de azi, încotro se duce, ce mai reprezintă ea
pentru sufletul, pentru sensibilitatea contemporanilor?
Răspunsurile îmi induc de multe ori stări de tristeţe.
Asistăm la o depoetizare a poeziei, la o pervertire a ei,
la un efort de modernizare până la artificialul grosolan,
la o reluare a unor mode avangardiste fumate de mult.
Metafore în pielea goală se exhibează pe străzi şi
adolescenţi cu grave complexe sexuale scriu o poezie
care primeşte loc în loja din faţă a literaturii. A unei
literaturi care s-a construit şi pe oasele lui Eminescu,
Arghezi, Blaga, Nichita, dar şi pe cele ale unor şaizecişti
tandri ca Adrian Păunescu, Gheorghe Pituţ, Cezar
Ivănescu, Mircea Micu, Ion Gheorghe şi încă mulţi alţii.
Să-i amintim apoi pe baladiştii din diverse generaţii, de
la Ahoe la prietenii mei George Ţărnea şi Şerban Codrin,
între ei aşezându-l eu şi pe tânărul poet (eh, tânăr, e
matur sadea, dar în faţa vârstei mele e îngrozitor de
tânăr), „nordicul” Mihai Hafia Traista.
Cartea lui e frumoasă de tot şi la haina de ieşit în
lume (tipărită la Editura RCR Editorial cu o eleganţă
desăvârşită) şi la calitatea versurilor. E vorba de balade
şi elegii. Ai crede că e un gen desuet, nepotrivit vremii
noastre zănatice, care se rupe în manele, în zumbe, în

Voinești

LOCURI CARE TREZESC AMINTIRI
(acasă la Vasile Florescu)

• Dimitrie Sorin Pană
Cunoscută prin prisma celebrelor soiuri de mere
românești, „Frumosul“ și „Deliciosul“, obținute în cadrul Stațiunii de Cercetări Pomicole - poziționată în mijlocul unor livezi de pomi fructiferi ce amintesc de de
„livezile cele mari“, de la jumătatea secolului al XVIIlea - comuna dâmbovițeană Voinești, cu ale ei sate Voinești, Gemenea-Brătulești, Izvoarele, Lunca, Manga,
Mânjina, Oncești și Suduleni - străbătute de apele
Dâmboviței și ale Râului Alb, ocupă o întinsă suprafață
în zona deluroasă din nord-vestul județului Dâmbovița.
În cadrul istoriei așezării, un loc însemnat le revine
celor nouăzeci și patru de monede romane emise în timpul domniei împăratului roman Augustus, fortificațiilor
de pământ - atribuite secolelor XII-XIII, crucii de piatră
ridicată de către frații Buzești, la 1596, în cinstea domnitorului Mihai Viteazul, tezaurului documentar și altor
trei cruci (comemorative) înălțate la inceputul secolului
al XVIII-lea la Gemenea, cel mai vechi sat al comunei,
atestat documentar la 1512.
Voineștiul, al cărui nume vine de la patronimul Voinea, a existat - ca sat de moșneni - încă de pe vremea
domniei lui Mihai Viteazul, când aici au avut loc cele
dintâi înțelegeri legate de vânzarea pământului (1593).
În secolul următor, o parte dintre ocinile satului s-au
aflat în posesia marelui logofăt Hrizea, apoi a Mănăstirii
„Radu Vodă“ și a lui Radu Crețulescu - fostul caimacan
al Țării Românești, de la 1672. Alte ocine, cumpărate la
începutul secolului al XVIII-lea de către Iordache și Ion
Crețulescu, au devenit (ulterior) moșii ale aceleiași mănăstiri „Radu Vodă“, dar și a altor proprietari mai puțin
însemnați. Chiar și în condițiile date, viața creștinească
pare a se fi desfășurat normal, oamenii de rând ducându-și traiul, de pe o zi pe alta, ocrotiți fiind de puterea rugăciunii. Dovadă stau crucile de la Gemenea,
bisericile din Voinești - ridicate la 1796, respectiv 1816,
pe structura unora mai vechi - de către vătaful Radu
(împreună cu soția Neacșa) și de logofătul Mihai Radu
Diță. De asemenea, la Oncești - fostul cătun care în veacul al XVIII-lea a aparținut neamului Onceștilor, din care
(la 1765) s-a ridicat pârcălabul Bratu Oncescu - mărturie
ne este biserica din lemn, cu hramul „Duminica Tuturor
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hard rock, în metal beat, în proză pornografică, dar cu
pretenţii de vers pasional pus pe muzică de fetişoare
nemulţumite, gen: „Aruncă-mă în aer şi dă cu mine de
pământ!”
Dar nu, fraţilor şi cumnaţilor, poezia lui MHT ţine
de genul etern al poemelor care au transfigurat lumea
din perioada romantică şi ne-au ţinut în viaţă, peste
războaie, peste ură şi alte maladii ale societăţii umane.
Mihai Hafia Traista, ucrainean de etnie, român de
naţiune, oltean din Mehedinţi după nevastă, scrie balade
despre părinţi, despre copii, despre iubită, aşază versuri
clasice în rime surprinzătoare şi ne oferă o carte densă,
care creşte cu fiecare pagină, legitimând un poet deplin:
„Ne tot grăbim s-ajungem lângă mamă/ ducând în
mâini un paşaport de seu,/ ne amăgim că tot mereu ne
cheamă/ acelaşi trist şi rece Dumnezeu”.
Toată lumea lui e un ţinut de Nord. Îl asemăn cu un
prieten vechi al meu, tot din acele locuri, cu Gheorghe
Pârja, care cânta la fel de frumos şi de dureros toate
dorurile în care suntem încă.
Când vine pe pământul elegiei, Mihai străluceşte ca
o apă de munte izbucnind din pictură: „Rona de Sus,
frumoasă şi eternă,/ durerea mea din nordul transilvan/
tristeţea mea, pe linia maternă/ colindul meu de la
sfârşit de an”.
Şi „A doua elegie pentru Rona de Sus” este un poem
antologic. Iubirea pentru Rona, pentru Ronişoara, pentru
Maramureşul mândru şi luminos ca un cocon plecat
duminică dimineaţa spre biserica de lemn, explodează
în iubirea cea mare pentru Ardeal, acolo unde sufletul
lui se întâlneşte cu acela al marelui poet patriot Adrian
Păunescu şi i se pleacă adânc, precum un discipol către
magistrul său.
Din loc în loc, poetul îşi potoleşte tumultul: „Vezi,
iubito, cum trec anii/ ca un cântec din caval/ înfloresc
din nou castanii/ în oraşul de pe deal”.
Nu vreau să creadă prietenul meu că talentul său
poetic, real şi evident, îi scuză şi neglijenţele tehnice.
Aceea care mă supără cel mai mult pe tot cuprinsul
cărţii este nefolosirea cratimei, semn care poate asigura
fluenţa necesară a multor versuri: nu „în fiecare zi e un
nou război”, ci „în fiecare zi e-un nou război”. Nu sunt
chiţibuşar, dar vreau ca versul tău, frate Mihai, să sune
ca un ban de argint!

Încolo, în cartea de rugăciuni poetice a lui Mihai
Hafia Traista se află tot ce poate numi un destin poetic.
Adică o iubire mare, pentru părinţi, pentru familia lui,
pentru ţinutul lui, pentru ţara lui. Şi, ca un corolar,
pentru femeia care-i luminează viaţa: „Te rog frumos să
îţi aduci aminte/ de iubirea noastră cea dintâi/ te rog
frumos să nu rămâi cuminte,/ frumos te rog, frumoasă
să rămâi”.
Mi se întoarce gândul la un alt mare prieten al meu,
plecat devreme în lumea fără dor, sfiosul Radu Cârneci:
„Tu erai cea mai frumoasă/ Eu eram cel mai nebun...”.
Uneori, versurile lui Mihai Hafia Traista coboară
prea mult în romanţă. Poate pentru că el, atunci când
le scrie, le aude cântate. Poate pentru că prietenul lui,
redactorul de carte Adrian Ivaniţchi, cel care îi
semnează şi o postfaţă, este un celebru cantautor,
membru al Cenaclului „Flacăra” al lui Adrian Păunescu.
Poate...
Dar, dincolo de toate, cartea lui are statut de act
de identitate al unui poet adevărat. Eu nu dau decrete
de valoare şi nu pun ştampile. Eu simt – vă rog să-mi
acordaţi acest drept pe care mi l-a dat o viaţă trăită în
şi lângă poezia română.
Iată un catren arghezian care-mi permite să fac
afirmaţii ca acelea din aceste rânduri:
„Alungă-mă până mai pot pleca/ Căci, uite, timpul
stă să ne descoase,/ până mai port în ochi tristeţea ta/
până mai port tot frigul tău în oase”.
Mai departe, scrie-n carte...

Sfinților“, clădită la 1814, al cărei istoric este
inscripționat pe pisania de la intrare. Prin grija statului,
aceasta a fost renovată la 1857 și, mai apoi, la 1974,
când a fost acoperită cu șiță.
Până la înființarea gimnaziului din Voinești (1945),
învățătură a existat, însă, cu frecvență restrânsă, activitatea desfășurându-se, ca în multe alte locuri, în
locuința învățătorului (1843). La Gemenea - sat care a
avut de suferit din pricina izbucnirii Răscoalei de la
1907, ce a condus la anularea proiectului de execuție a
liniei de cale ferată Gemenea-Târgoviște - școala a început cu patru ani mai devreme, într-o odaie insalubră,
ridicată pe schelet de nuiele. Probabil, în condiții asemănătoare se vor fi desfășurat lucrurile și la Manga fost cătun al Voineștiului, aflat la finele secolului al XIXlea sub administrarea comunei Pietrari - în a cărei
școală au învățat tainele scrisului, printre alții, filologul
Vasile Florescu, istoricul și publicistul Vladimir Diculescu
și profesorul universitar Leon Diculescu. Lista este completată cu numele voineștencei Eugenia-Rodica Nedelea
- solista de muzică populară descoperită de către marele compozitor George Enescu, cel care i-a și sugerat
să urce pe scenă sub pseudonimul Rodica Bujor. A fost
una dintre cele mai bune interprete de romanțe și lieduri românești, decorată - în 1968 - cu ordinul „Meritul
Cultural“ clasa a IV-a. Astăzi își duce somnul de veci în
cimitirul din satul natal.
Vasile Florescu, viitorul teoretician și critic literar,
a venit pe lume, în 1915, în casa lui Ion și a Irinei Florescu - țărani. După ciclul primar și-a continuat studiile
la Târgoviște, în cadrul Liceului „Ienăchiță Văcărescu“,
apoi la București, unde, între anii 1936-1940 a absolvit
„Facultatea de Litere și Filosofie“ din cadrul
Universității. După alți doi ani de pregătire postuniversitară, urmată la „Ecole Normale Superieure“ și la „Institut Francais des Hautes Etudes“ din capitala Franței,
își începe cariera profesorală în orașul nașterii lui Heliade Rădulescu, unde ocupă catedra de franceză de la
Liceul „Ienăchiță Văcărescu“. Cu toate că temeinicele
cunoştinţe de teoria literaturii, teoria culturii, lingvisticii, esteticii, etc, și cunoașterea celor cinci limbi străine l-ar fi recomandat pentru o carieră universitară, din
cauza opțiunilor politice a fost nevoit să activeze la un
nivel inferior. Altfel spus, până în anul 1964 a predat
limba franceză în cadrul liceelor bucureștene „Aurel
Vlaicu“, „Mihai Viteazul“ și „Gheorghe Lazăr“, cu
excepția perioadei cuprinsă între anii 1946-1948, când
a fost profesor la Liceul „Petru și Pavel“ din Ploiești. În
paralel și-a continuat cercetarea în domeniu, multe dintre articolele sale făcându-și loc între copertele diverselor publicații de specialitate, din țară și străinătate,
printre care „Comentar“ - revistă la care a activat și
ca redactor, „Universul literar“, „Revista de filosofie“,

„Tribuna“, „Vatra“, „Philosophy and Rhetoric“ din SUA
și Il Verri“ din Italia - revistă fondată în 1956, la Milano,
de către criticul literar Luciano Anceschi, în care au
semnat, printre alții, scriitorul Umberto Eco și poetul
Antonio Porta. În 1968 îi apare cea dintâi carte publicată în țară, la „Editura Științifică“ - intitulată „Conceptul de literatură veche. Geneză și evoluție. Rolul său
în istoria artei și teoriei literare“ - la a cărei origine sa aflat polemica născută în urma opiniei lui George Călinescu, vis-a-vis de desconsiderarea cronicarilor - care
din punctul său de vedere ar fi trebuit să fie priviți doar
ca istorici, nu și ca scriitori, pe considerentul lipsei
aplecării artistice. Adevărata recunoaștere (pe plan
internațional) avea să vină, abia în 1973, în urma
apariției, sub egida Academiei Române, a celebrei lucrări, cu titlul „Retorica și neoretorica. Geneză,
evoluție, perspective“, care reprezintă, de fapt, un studiu de referință prin care autorul a stabilit rolul retoricii
în geneza teoriei comunicării. Lucrarea a fost tradusă
și editată în 1979, în Țara Soarelui Răsare, iar în 1982,
la Geneva, în limba franceză, cu titlul „La
Rhetorique et la neorhetorique“. Anterior acesteia a
mai publicat ample studii legate de noua critică franceză - domeniu de care s-a mai ocupat și marele teoretician Matei Călinescu, stins din viață în Statele Unite,
la șaptezeci și cinci de ani - și a elaborat, la inițiativa
„Grupului din Liege“, capitolul „Ascension et decadence“, din cadrul unei lucrări colective consacrate retoricii.
Membru al mai multor foruri academice, din țară
și străinătate, printre care Uniunea Scriitorilor din România, Academia de Științe Sociale din Bologna și Societatea Internațională de Istoria Retoricii, Vasile
Florescu, teoreticianul care a reușit, de-a lungul vieții,
să mențină cercetarea românească la un nivel ridicat,
s-a bucurat de elogiile și analiza multor condeie de
primă mână, printre care: Tudor Vianu, Dan Zamfirescu,
Ovid Crohmălniceanu, Georgio Riccioli și Vittore Branco.
De asemenea, o serie de referințe legate de personalitatea acestuia, pot fi găsite în lucrarea lui Romulus Balaban „Vasile Florescu. Retorica - un mare aliat al
moralei și la rațiunii. Români celebri“ - apărută la editura clujeană Dacia, în 1979. Posesor al unei însemnate
biblioteci, în care și-au găsit locul și câteva lucrări unicat în România, donată - spre finele vieții - Bibliotecii
Județene „Ion Heliade Rădulescu“ din Târgoviște, Vasile
Florescu - după a cărei moarte (1982) au rămas în manuscris două însemnate eseuri („Poetica, geneză şi
evoluţie” şi „Criticologia, bazele ei filosofice şi
istoriceşti”) - continuă să rămână un etalon pentru cercetătorii de dată recentă, care îi urmează modelele de
analiză.

P.S. Mă alătur sentimentelor şi „jelii” – cum zicem
noi, oltenii, prietenului şi colegului de filologie şi de
gazetărie, Dumitru Constantin, în clipa neagră a
dispariţiei unui mare suflet românesc, inginerul Ion
Bălşeanu. Îmi dădea telefon şi mă interpela brusc,
folosind titlul unei cărţi de-ale mele care mi-e dragă
tare: Care eşti, mă, de la Bălăciţa? M-a lovit vestea
plecării lui de dinainte de vreme. Deja mi-e dor de
sufletul şi de zâmbetul lui cald.

Boabe de piper crud
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SaVeta a pLecat La cerUri
• Kolea Kureliuk

Undeva, la granița cu Ucraina, în partea de sud a
Bucovinei istorice, se află o localitate așezată într-un
spațiu de basm, așa cum sunt toate localitățile din Bucovina, STRAJA. Este localitatea care a dat oameni mari
pentru istoria locală, a Bucovinei sau a întregii țări, unii
dintre ei ducând faima locurilor, a oamenilor săi și a monumentelor istorice pe care le-au construit în toată țara
și chiar dincolo de fruntariile ei. Este suficient doar să
amintesc câțiva dintre aceștia,cărora le-o adaug și pe
renumita învățătoare ELISAVETA (SAVETA) TELEAGĂ, născută JURAVLE.
Primul care a scris despre Straja a fost preotul Dimitrie Dan, care a tipărit în anul 1897 cartea „Comuna
Straja și locuitorii ei”. El a fost urmat de prof. univ. dr.
Vasile Pasailă, cre-a scris cartea „Straja- vatră de istorie
bucovineană din Valea Sucevei”, iar în anul 2009 profesorul Petru Barbuță a scris cartea „150 de ani de
învățământ la Straja”.
Marele nostru isgtoric Nicolae Iorga, în urma vizitei
făcute în Bucovina a trecut și prin Straja, și a scris:
„Straja este mândru sat din preajma Putnei, de pe malurile Sucevei limpezi și vioaie, care-și perindează nerăbdătoare undele reci ce de gheață.”
În anul 2014 distinsa educatoare Elisaveta (Saveta)
Teleagă a pus pe masa iubitorilor de istorie, cultură și
civilizație cartea „Straja- izvor de tradiție bucovineană”. Superb titlu, la fel ca și conținutul ei !
Despre biografia ei nimeni nu poate povesti, așa
cum a povestit Saveta pe ultima copertă a acestei cărți:
„În vara anului 1952, într-o lună de vară, la casa tineri-

universitatea
Populară
“Nicolae Iorga”,
ediția 2020”

Pe 6 septembrie a.c. s-au deschis Cursurile Universității Populare
“Nicolae Iorga” , aflată la cea de-a
67 ediție, desfășurată în intervalul
6-9 septembrie. La ceremonia de
deschidere
a
participat
președintele Academiei Române,
Ioan Aurel Pop. Au susținut
conferințe personalități de marcă
ale vieții științifice și culturale
românești, precum acad. Ioan Aurel
Pop („Tratatul de la Trianon în istoria și destinul României”), prof.
univ. dr. Georgeta Filitti(„Percepția
contemporană în lumea maghiară a
lui Horthy”), prof. Univ. Dr. Petre
Otu, prof. Univ. Dr. Ioan Scurtu,
Radu Boroianu(„Cultura în spiritualitatea românească”), acad. Răzvan
Theodorescu(„Despre premodernitatea românească”). Prelegerea Trianon – un secol de dispute
româno-maghiare a fost însoțită de
prezentarea a două volume, intitulate, Al doilea Trianon și Români și
unguri, 1918-2018.

Sorin Bocioacă
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lor gospodari Vasile și Albina Juravle, a văzut lumina zilei
primul copil din cei șase, care aveau să vină mai târziu,
Elisaveta.
În anul 1957 a pășit pragul școlii din comună, unde
a învățat opt ani, apoi pașii i-au fost îndrumați de părinți
și profesori spre Liceul Pedagogic din Suceava, școală
care modelează și pregătește dascăli. Timp de cinci ani
a frecventat cursurile acestui liceu de renume, iar în
anul 1972, după susținerea examenului de stat, a primit
DIPLOMA DE ÎNVĂȚĂTOR, cu care s-a întors în satul natal
ca dascăl.
A început activitatea cu clasa I-a în anul 1972 și șia încheiat-o în anul 2012 cu clasa a IV-a. Deci, în patru
decenii de muncă i-au trecut prin mâini zece generații
de copii, aproximativ trei sute de suflete, cărora le-a
pus creionul în mână și i-a pregătit pentru viață.
În paralel cu activitatea didactică a desfășurat și o
bogată activitate culturală și socială pentru comună, îndrumând timp de 45 de ani ANSAMBLUL DE CÂNTECE ȘI
JOCURI POPULARE -STRĂJĂNCUȚA-iar în anul 2006 a primit titlul de -CETĂȚEAN DE ONOARE AL COMUNEI
STRAJA.
Prin toate aceste activități în familie, școală și comunitate a făcut Straja cunoscută în țară și în străinătate.”
Dar Saveta a uitat să pomenească despre nenumăratele emisiuni care i-au fost dedicate , și la care a participat,la toate televiziunile din România, la deplasările
din străinătate etc. Și toate acestea din cauză că era
de-o modestie rară. De aceea și-n timpul acestor emisiuni dânsa stătea mai la margine, ba chiar într-un colț.
Întrebată de ce procedează astfel, a răspuns scurt „copiii muncesc, ei trebuie să fie văzuți.” Tot din cele spuse
de doamna Saveta am reținut că s-a condus în viață după
cele zise tot de Nicolae Iorga” Poți să fii om minunat,
fără să fi făcut nicio minune.”
Foarte interesante sunt cele scrise în cartea
menționată, în prefața ei: „Oriunde ai fi, din satul meu
sau din altă parte a țării sau a
lumii, dacă vreodată vei citi
această carte, aș fi foarte fericită să știu că ți-ai adus
aminte de copilărie, de bucuriile trăite la bunici, în sat, de
tot ce înseamnă obiceiuri și
tradiții românești și, în special, cele din satul meu,
Straja. De profesie sunt
învățătoare, în prezent pensionară. Iubind locul în care
m-am născut, oamenii satului,
cu obiceiurile și tradițiile lor,
am considerat că trebuie să
las ceva scris în urma mea și,
de câțiva ani, am început să
adun materialul necesar, iar
acum, așa cum am crezut că e
mai bine, am realizat această
carte de suflet. Înaintea mea
au fost și alți consăteni care,
din dragoste pentru locul
natal și datorită pregătirii pro-
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fesionale au scris despre Straja, pentru a face cunoscut
satul nostru și celor care urmează după noi.”
Doamna Saveta a iubit lumea satului așa cum este
ea și cum cred că n-a iubit-o nimeni, cu bucurii și cu necazuri, cu oameni frumoși și harnici, iubitori de credința
ortodoxă, de istoria neamului, de tradiții și obiceiuri.
Acesta i-a fost crezul când a format acest ansamblu
folcloric. Nobil crez !Vă rog să vă gândiți la faptul că ansamblul a primit numele de „Străjăncuța” de la o membră a lui de numai 4 anișori. La această dată ansamblul
este format din copii și tineri din 5 generații. Mai rar așa
ceva!
Trebuie să menționez că Doamna Saveta a fost
în turnene în
Ucraina, Germania și Polonia, dar unde n-a fost. Cu
jocul tradițional străjenesc și cu „străjerii” lui ea a încântat spectatorii din foarte multe localități ale țării
noastre. Pretutindeni ei au fost aplaudați frenetic pentru bogăția tradițiilor, autenticitatea jocurilor prezentate și a costumului.
În final o mică adresare celor care conduc localitatea, biserica și școala din comună: găsiți un alt intelectual care să ducă mai departe munca Doamnei Elisaveta
( Saveta) Teleagă. Numai așa ea se odihni în locul unde
nu este durere nici întristare., dar este plin de verdeață.

Text-prof. Gh.Dolinski

POEZIILE SE ÎNTORC SPRE FLAP
***
e tăcere pe buzele tale, mein herr
cutreier coastele infime ce se sparg
sub pașii mei confuzi
e tăcere pe pleoape
pe munții din creierul tău
n-am să te strig a douășaptea oară

j’ai écrit un poème sur tes lèvres
de dragoste bolnavă – din cîte-mi amintesc
era de dragoste
iar cînd îmi pipăi coapsele încă te simt peste mine
plîngînd
cu buzele-n poziție de rugăciune
căutînd o rațiune de-a fi
în pielea ce mă-mbrăca
la cabaret dansează demoazele-ncurcate
în rochii și-n păcate viitoare
au revoir
sau cum îți spunea fosta consoartă
auf wiedersehen, mein herr
și te trîntea pe patul nefăcut de milenii
n-am să te caut
încă fumez țigareta
îi beau amarul
îmi plîng amarul
mă șterg la gură de-atîta scîrbă
refac coafura să pară nealterată
revin cu tocurile pe scenă
în fața ereticilor căutători de ușurătate
și extaz
***
citisem cîndva într-un ziar hipic
faptul că unii cai
se pot reîncarna în oameni
în următoarea zi
am devenit statuie ecvestră

Miruna Carp
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ROMÂNIA DE
LÂNGă DuNăRE (XXXI)

BRĂILA ȘI MISTERELE EI (1)
• Geo Ciolcan

Călătoria de-a lungul Dunării ne
apropie de Brăila – oraș cu un trecut
fabulos, care a pigmentat Istoria
acestor locuri cu întâmplări intrate
în legendă și în folclor pentru totdeauna, reînviate din când în când
de puținii oameni care-și mai amintesc de vechiul oraș. Orașul de la
intersecția a trei provincii românești
: Țara Românească, Moldova și Dobrogea - fosta cetate
otomană, Raiaua Ibrail – apărută ca rezultat al semnării
Tratatului ruso-turc de la Adrianopol, din 1829 – când ,
desprinsă de Înalta Poartă, a pornit pe propriul drum,
începând cu distrugerea amintirii ce o lega de stăpânirea
Otomană – dărămarea cetății.
Șoseaua pe lângă Dunăre este trasată când la câțiva
kilometri față de fluviu (Tufești, Tichilești), fie merge la
braț cu apa învolburată (Gropeni, Chișcani), această
schimbare oferind și schimbarea imaginii Dunării în peisaj. Când ești mai aproape de Dunăre vezi Brațul Calia
și insula cu același nume, deasemenea Brațul Cravia,
care face o acoladă de trei kilometri în dreptul
Chișcanilor, reintrând în fluviu când Dunărea se lipește
de cartierele de sud ale Brăilei. De aici încolo, până la
vărsarea în Mare, la Sulina, este Dunărea Maritimă, cu
sensul navigabil adânc, pe care pot pătrunde navele
mari.
...Amintirea Brăilei de altădată ne aprinde
imaginația – văzând în întoarcerea în timp nu crearea
unui moment de nostalgie, ci onorarea unui trecut tumultos al unui oraș frumos și iubit de multiple generații
și nații trăitoare pe aceste meleaguri. Datorită Dunării și
portului Brăilei la acest fluviu, orașul era conectat la arterele fluviale și maritime ale Mapamondului, vechiul
port constituind poarta de intrare în viața brăilenilor a
multor negustori aduși cu vapoarele de pe întinderea de
ape ale Mărilor și Oceanelor lumii. Mulți dintre aceștia,
cărora li s-au alăturat armatorii, s-au îndrăgostit de
Brăila și de româncuțele din margine Bărăganului, rămânând pe aceste meleaguri, unde și-au întemeiat cămine
și familii frumoase. Români, armeni, greci, bulgari, ruși,
italieni, evrei – un amalgam de nații și un adevărat Babilon de limbi – au găsit inteligența și răbdarea să se suporte unii pe alții, construind o urbe plină de viață –
reprezentată nu doar prin imaginea dură a hamalilor din
Port, ci printr-o viață culturală bogată, unde în sala Teatrului ”Rally” se perindau trupe de teatru și de operă din
Țară și din străinătate. Balurile din saloanele elegante
ale Brăilei prezentau imaginea unei societăți în plin
avânt, ancorată în realitatea și morala Europei occidentale.
Nu poți păși pe străzile Brăilei ca într-un amfitetru
orientat spre malul stâng al Dunării, fără să dai frâu liber
imaginației, așteptând să te surprindă o întâlnire cu
personalități de vază ale Brăilei de odinioară sau cu brăileni rămași în poveste și-n legendă – fiecare în parte și
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toți la un loc scriind miracolul unui oraș de pe Dunăre,
îngropat în praful unui trecut care nu poate fi nici șters
și nici uitat din (de) coloana de conștiință colectivă a României. La cine să ne așteptăm să apară în filele Cărții
de Istorie sau din labirintul poveștilor populare ? Poate
cu scriitorul Panait Istrati – ”Prieten al visătorilor și al
învinșilor”? : poate cu soprana Hariclea Hartulary-Darclee – cea despre care Charles Gounod a spus că ”are în
gât o privighetoare”? și de ce nu, cu Terente – ”regele
bălților”?

Panait Istrati sau trecutul unei iluzii

După ce încerc să cunosc orașul, ajungând până în
cartierul Brăilița, cunoscut pentru fauna de odinioară a
mardeiașilor și a cuțitarilor, trec prin marele cartier 1
Mai, străpung până în nord-vest, vizitând cartierul Radu
Negru, mă întorc în centru. În niciun oraș din România
nu te poți orienta atât de ușor și sigur ca în Brăila. Pornind de la Dunăre, cu cele două capete orientate spre
fluviu, străzile au forma semicirculară, tăiate din loc în
loc de bulevarde generoase, orientate perpendicular pe
Dunăre. Este, într-un fel, asemenea unei imense pânze
de paianjen, una după alta în arc de cerc, pornind dinspre Dunăre : Bulevardul Alexandru Ioan Cuza; Bulevardul
Independenței; strada Plevnei; strada Rahovei; strada
Ștefan cel Mare; strada Griviței; strada Mihai Bravu;
strada Roșiorilor ...
În acest evantai stradal am plecat în căutarea Casei
Memoriale ”Panait Istrati”. Nu-mi permiteam, trecând
prin Brăila, să nu calc într-un loc unde memoria autorului
Chirei Chiralina este concentrată la maximum pe metru
pătrat, așa cum se prezintă într-o Casă Memorială. Știam
că este în Grădina Publică, pe care am găsit-o ca atare,
dar, până acolo, adică pe străzile adiacente ale Parcului
( de ce nu – și pe cele mai îndepărtate ?) nici un indicator
nu ne-a arătat direcția spre acest obiectiv cultural de
prim- plan din moștenirea culturală și literară a Brăilei.
Dar, să nu exagerăm cu lamentația – astfel de situații am
găsit în foarte multe orașe din Țară, unde Muzeele, Casele Memoriale, alte instituții de cultură, nu sunt semnalizate din vreme, îngrădindu-i unui străin de acel loc
posibilitatea (și bucuria) de a-și îmbogăți sufletul cu alte
comori ale creației și talentului Poporului Român!
În fine, să ștergem supărarea din priviri și să pășim
în universul intim al brăileanului-european Panait Istrati,
la întâlnirea cu Istoria Literară interbelică.
După ce trecem pe lângă un bust al scriitorului amplasat în interiorul Grădinii Publice, semn că ne apropiem de Casa Memorială, iat-o și pe aceasta. Privită din
exterior, pare o locuință cochetă, cu demisol și parter
înalt, construită din cărămidă aparentă, de culoare roșie,
având colțurile și glafurile ferestrelor, deasemeni, fațada
demisolului, în cărămidă aparentă, de culoare albă, întretăiate de o dungă de aceeași culoare, de jur împrejur.
Sub streașina îngustă, cu căpriorii sprijiniți pe console
confecționate din lemn traforat, motivele populare dintre aceste console, într-o formă de brâu superior ornamentat, dau impresia unei hore țărănești, unde, în
dinamica mișcării, aerul flutură poalele iilor cusute cu
alb pe roșu.
Și în interior, în camera dormitor, descoperim
același ritual al înfrumusețării mediului înconjurător cu
bogăția de culori a țăranului, prin velința de pe peretele
de lângă pat, în raftul căruia stau cuminți câteva cărți ,
răsfoite, probabil, de Panait Istrati, în clipele de odihnă
fizică și de relaxare sufletească a scriitorului.
În cele câteva camere muzeografii brăileni s-au
străduit să reînvie imaginea scriitorului Panait Istrati atât
prin piese aparținând scriitorului, cât și prin cărțile pe
care ni le-a lăsat moștenire, dar, mai ales, printr-un mozaic de fotografii ale ipostazei scriitorului în cele mai
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semnificative întâmplări din viața lui, intercalate cu imagini familiale, în care figura scriitorului emana o lumină
specială, imaginând hotarul altei lumi din drama lumii în
care a trăit și a murit.
În liniștea benefică din interior, când și ghidul
privește odată cu noi vechile exponate, parcă nu mai e
nevoie de nicio explicație. Ce să mai explici în fața acestei veritabile desfășurări a vieții și creației unui om, expuse, în esență, pe niște panouri bine gândite și realizate
? În acest labirint de povești nemuritoare fotografiile par
a coborî de pe perete sau a se desprinde de sub apăsarea
inumană a vitrinei, pentru a ne conduce pașii prin viața
lui Panait Istrati. Mama Joița Istrati, Romain Rolland,
Nikos Kazantzakis, Maxim Gorki, Romulus Cioflec, Jakob
Rosenthal, Mihail Sadoveanu, Gala Galaction,
D.D.Pătrășcanu, George Topârceanu – nume de sânge matern sau de sânge care a circulat prin artere prietenești
– își dau mâna și construiesc din amintiri statuia unui
scriitor român, de limbă franceză și română – copilul teribil al încălecării de secole XIX și XX.
Dincolo de aceste scene pulsând de incantația aureolei personajelor, cele care îl reprezintă pe Panait Istrati la Nisa – fotograf ambulant – așteptând lângă
camera foto apariția vreunui amator de amintiri, și în călătoria din Rusia sovietică – în compania unor tovarăși de
idei – închid între ele capcana unei lumi mincinoase, cu
ape adânci, înșelătoare , în care s-a învolburat viața lui
Panait Istrati. Cu totul aparte, prin tandrețea care se
desprinde din imagini și prin poziționarea corpurilor ca
într-o stare de imponerabilitate apar fotografiile scriitorului alături de câteva din doamnele veacului care au
făcut (mai mult sau mai puțin) parte din viața lui : Anna
Munsch, Marie-Louise Poud-Bovy (Billi), Margareta
Izescu...
Desigur, Panait Istrati nu înseamnă numai o Casă Memorială. Oricâte amintiri din viața scriitorului ar etala o
astfel de enciclopedie cuprinsă între niște pereți, opera
lui și locul pe care-l ocupă în panoplia Literaturii Române
sunt mai definitorii pentru închegarea portretului unui
autor. Panait Istrati a constituit un unicat în literatura
autohtonă și mondială, nu doar prin statutul său de autodidact, învățând limba franceză cu ajutorul
dicționarului, ca apoi să-și scrie opera majoră în această
limbă, dar și prin impactul îndoit pe care l-a resimțit
ființa sa (reflectat în operă) în urma experienței acumulate prin călătoria în Rusia Sovietică.
Acaparat inițial de mirajul ideologiei comuniste și
socialiste care bântuia prin Europa la începutul secolului
XX, Panait Istrati se urcă pe baricada mișcărilor
revoluționare, ajungând, în 1909, să fie arestat și închis
la Văcărești alături de socialistul I.C.Frimu și de alți
manifestanți. Panait Istrati nu doar că vedea în socialism
”dreptate pentru cei obidiți (...) năzuința spre dezrobirea omului îngenuncheat de om”, dar dezavua cu o duritate rar întâlnită politica liberalilor, la putere în
România, așa cum o face, la Paris, în ziarul ”Le Quatidien” : ”Tot ce a avut România ca element de avangardă
a fost ucis sau aruncat în temniță. (...) Opoziția ? Trei
sau patru grupări care contemplă ferestrele palatulu
regal, de unde se așteaptă putere și avere. Iar jos tot o
populație în zdrențe care se teme de execuții. Deasupra
tuturor, o mână de guvernanți și armata lor de partizani
care dețin întreaga avere a țării. Sărmană Românie!”
Vrând să cunoască la fața locului binefacerile socialismului, Panait Istrati va face două vizite în URSS. Dacă
în prima vizită, la invitația oficialităților sovietice, scriitorul ia cunoștință doar despre ceea ce vor gazdele
să-i arate, impresia fiind pozitivă, revenind pe cont
propriu, în 1928, descoperă fața ascunsă a ”raiului” comunist pe care o arată lumii, reîntors la
Paris. Deziluzia a fost cu atât mai mare cu cât, în
urma unei campanii de denigrare din partea URSS,
Panait Istrati a fost abandonat de vechii prieteni
de idei și de concepte. Chiar mentorul său, Romain
Rolland i-a întors spatele, aducându-i critici virulente.
După apariția în limba română a operei lui Panait Istrati, așa cum s-a întâmplat, de pildă, cu
”Kyra Kyralina”, succesul a fost umbrit de atacuri
dure la concepția și personajele cărții. Răspunsul
scriitorului a fost pe măsura crezului și talentului
său : ”Ceea ce știu însă e că arta mea nu va fi arta
celor care transformă suferințele omenești în moneda bine cotată la bursa literelor de tarabă . (...)
Acestei suferințe a noroadelor eu îi voi închina
toate forțele mele, ca să contribui la micșorarea
ei, atât cât poate contribui un suflet îngrozit de
suferințele lumii obidite. Iată ce am să scriu. Iată
pentru cine scriu”.
La 85 de ani de la moartea lui Panait Istrati,
sărac și bolnav de tuberculoză, crezul lui de om învins de sistem, se propagă și în realitatea zilelor
noastre, fiind ca o recompensă morală a scriitorului brăilean , alături de opera sa de scriitor implicat
: Kyra Kyralina, Ciulinii Bărăganului, Codin, ciclul
Povestirile lui Adrian Zografi, Spovedania unui Învins, În lumea Mediteranei ...
(va urma)
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eMiSiUniLe trece, perLeLe răMâne

AFORISME DE
VASILE GHICA

Mai inteligente decât omul, animalele domestice au renunţat la unele
formalităţi.
*****
Viaţa este un amestec alambicat.
Un soi de ghiveci călugăresc.
*****
Moartea ca moartea. Îngrozitoare
este însă uitarea.
*****
Arta ar trebui să fie cu acces neîngrădit. Precum aerul şi lumina.
*****

țOPELI
POLITICE

S-au venit trupe • ești tratat ca pe
un ciumat • persoanele care le
vom lua • Va apare ordinul •
poveste povestită despre paznicii
care păzesc • el ceapo Guzgan de
teleorman la Belina • nu există
sigur că există • nu putea
feribotul • Hitler - cancelar din
1930 • Sigur probabil • Doamna
tudorița a divorțat de tatăl ei •
conexiune la internat • Mama,
tatăl și fratele Margheritei vede
titlul • eu îmi vine să recit • Mai
bine prefer să • Klaus iohannis:
națeonal, peroada, socetatea,
Ununea eoropeană, detereorarea,
sectoreal, eficent, preoritar, speceal

• Andrei Păunescu

de Pompiliu Comșa

• „S-au venit trupe de la
pază și ordine… Ești
tratat pur și simplu ca pe
un ciumat.” (Tiberiu
-E dus tare Becali... Cu Steaua.
-În legătură cu garda şi fiscul, avea Galamboș, internet și Antena 3, 22-24 mai 2020)
o mare durere în organul genital.
-Mulţumesc celor care m-au condam- Nu, creatura bărboasă de
pe ecran nu era Dumnat la optimism veşnic.
nezeu-tatăl, scoborât pe
-Cătălin Chelu ar putea avea nevoie
Pământ, ci Tiberiu Galamboș, fost instrucde un transplant. De Şoric.
tor gregorianbivolarian la Mişcarea de Integrare Spirituală în Absolut, care în ultima
vreme și-a luat singur rolul de investigator
nemilos și provocator. Rezultatul? Multe
Epigrame de
greșeli de exprimare, în afară de un nou
GHEORGHE GH. POPESCu scandal, la Alba Iulia, după abia încheiatul
episod în care a făcut tărăboi la intrarea
într-un
magazin Kaufland, pe tema
Oameni între legi
termoscanării
clienților.
Cavalerul
dreptății,
în
care
probabil
că
s-au
reaprins
Cum le este şi lor dragă
cu
frenezie
visuri
mai
vechi
de
justițiar,
de
Ca şi unor grei din stat,
când
îi
vedea
la
TV
pe
detectivii
Kojak
sau
Magistraţii când iau şpagă
Mannix, lovește necruțător limba română.
Greu de prins şi condamnat!
Atunci când își face publice filmulețele, se
observă și marile prăpăstii din vorbirea
Ghicitoare
cetățeanului: diateze greșite (s-au venit
trupe),
prepoziții puse aiurea, inutil (ești
Cine are-un nou mandat
tratat
ca
pe un ciumat).
Convingând prin monolog,
•
„Persoanele
care le vom lua în îngrijire
Nu e om de moderat
vor
fi
cazate.”
(Maria Grapini, Antena 3, 23
Cum nu-i om de dialog!?...
mai 2020)
Bine măcar că doar vor caza persoanele și
nu le vor îngriji și cu niște cursuri strâmbe
de gramatică care doamna Grapini și echipa
o știe prost adică n-o știe fincă-i greu, când
nu faci intenționat dezacorduri, ca noi,
de Nicolae Dragoș •aici.
„Sunt curios cum veți gestiona acest
lucru și cum va apare ordinul de ministru.” (Antena 3, 24 mai 2020)
Noi suntem curioși cum ar fi dacă s-ar inexerciţiu de admiraţie
troduce într-o ordonanță de urgență obligativitatea respectării conjugărilor verbelor
Tu eşti ca luna, bine cunoscută,
și s-ar pedepsi cu amendă mutilarea verbuAi, tot ca ea, o faţă nevăzută,
lui a apărea (de conjugarea a doua, care
Ca soarele ai razele fierbinţi
are forma corectă de viitor va apărea),
Şi ce mai dinţi!
băgat cu forța în conjugarea a treia (a
apare - Doamne, ce rău sună!).
Strategia calomniatorului
• „Povestește-ne cum a început
povestea… Porți păzite de paznici.” (ReLa început - povestea-i veche alitatea Plus TV, 25 mai 2020)
După ureche a cântat,
Tot respectul pentru consecvența verbală,
Cu vremea, a evoluat,
doar că ați dus-o până la repetiții contonŞi-acum le cântă la ureche.
dente. Tautologiile dau năvală, slobozite de

De tOate cULOriLe

reciprocitate

După-ntâlniri de foc, în fine,
Mi-a zis că moare după mine,
I-am spus şi eu ce mult aş vrea
Să pot să mor, dar după ea.

Din puţul fără fund,
dar cu
telecomandă (419)

Nicoleta Cuculescu și Bogdan Muzgoci.
Subiectul e misterioasa insulă Belina, unde
reporterii plecaseră pe urmele dictatorului
Liviu Dragnea, care apare în documentarele
rizibile ca un fel de El Ceapo Guzgan de
Teleorman, nu ca un criminal, ca El Chapo
Guzman de Mexic, cum ar vrea
antipesediștii să-l contureze. De la fața
locului am aflat că povestea se povestește
și că porțile erau păzite de paznici, și nu de
infractorul-dictator Dragnea, personal,
care se lăfăia cu undița în mână, în loc săi lase pe portari să dea ei la pește, iar el să
stea de șase, ca un social-democrat
adevărat,
care-și
iubește
poporul
teleormănean. Trist e că lipsa de profesionalism, de cultură, și concluziile trase de păr
apriori duc totul în zona ridicolului: și reportajul, și adevărurile din material, și deontologia, și credibilitatea jurnalistică. Așa
se belinește un subiect interesant din care
ajungi să nu mai crezi nici ce ar trebui luat
în serios.
• „Nu există în acest moment subiect mai
important! Sigur că există câteva.” (Mihai
Gâdea, Antena 3, 25 mai 2020)
Exact! La fix! Clar și limpede! Complex și
cuprinzător! Adânc și profund! Un adevărat
jurnalist, un investigator de presă, un realizator tare nu atacă simplist o singură pistă,
ci despică firul măcar în două, ca să ne
bage cu totul în ceață: nu e, dar sigur că e!
• „Nu putea feribotul.” (Mircea Badea, Antena 3, 25 mai 2020)
Bun ligamentul subliniat de Mircea Badea
(feri+botul),
mai
ales
că
între
ambarcațiunea metalică de transport (ferryboat) și a feri botul (gura) cu greu se pot
face legături logice. Iată un exemplu în
care același ligament se află într-un context cu adevărat confuz: Accidentul s-a
produs deoarece Queen Elisabeth avea
viteză și nu putea feribotul să-i facă față.
• „Oamenilor ăștia nu le e teamă?” (Victor
Ciutacu, România TV, 25 mai 2020)
Realizatorul vechii emisiuni și al actualului
blog Vorbe grele continuă să-și alimenteze
succesul cu o exprimare directă, uneori
buruienoasă. N-avem nimic împotrivă, cât
timp nu se depășesc limitele vulgarității și
ale gramaticii. Aici, era corect oamenilor
ăstora, deoarece adjectivul pronominal
demonstrativ ăștia trebuia acordat cu substantivul, care este în cazul Dativ.
• „La 30 ianuarie 1930, Germania are un
nou cancelar, Adolf Hitler.” (titraj, National Geographic, 25 mai 2020)
Vocea originală a documentarului spusese
corect 1933, dar traducătorul (un monument de erudiție istorică, desigur) a simplificat și a mutat totul cu trei ani mai
devreme, când Hitler doar visa să preia
puterea.
• „Și-apoi sigur probabil a avut o exprimare care a ieșit într-un derapaj al
comunicării.” (Antena 3, 26 mai 2020)
Un anume domn Petrescu a intrat prin
skype la TV, să ne spună, în vorbe alese,
esențialul care ne dă numai certitudini tulburi oximoronice: sigur probabil. Ideea e
clar confuză.
• „Doamna Tudorița, dar și dumneavoastră ați divorțat de tatăl dumneavoastră,
ăă, de soțul dumneavoastră, nu-i așa?”
(Mirela Vaida, Acces direct, Antena 1, 26
mai 2020)
Până să vină corectura, apucaserăm să
râdem și să notăm incestuoasa eroare, la
care se adaugă formula de tarabă doamna
X, în locul formulei corecte, nearticulate,
doamnă X...
• „Statul promite dispozitive conectate la
internat până în toamnă.” (Andreea Esca,
Știrile Pro TV, 26 mai 2020)
Știm cu toții de conexiunea la internet, dar
de conectarea la internat nu auziserăm
decât în alt context, cel în care copiii
rămân la unele școli și peste noapte.
• „Campioana a aflat că datorită ei s-a dublat numărul copiilor care fac tenis.”
(Alexandra Tudor, Observator Sport, Antena
1, 27 mai 2020)
În context, părea că admirabila sportivă,
care făcuse o campanie de atragere a copiilor către sport, era și o mamă eroină
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care îi născuse pe toți acei mulți copii.
• „Mă gândesc la mama mea și la tatăl
meu și la fratele meu, care se uită la televizor și vede un titlu de genul: Margherita drogată la volan.” (Margherita de la
Clejani, România TV, 30 mai 2020)
Din dezacordul în număr de aici, făcut de
tânăra Margareta, rezultă un tablou idilic
de familie bine închegată a Clejanilor.
Mama, tatăl și fratele sunt atât de
contopiți, încât par că au devenit un singur
individ care vede știrea despre narcotizata
care și-a ales ca pseudonim un nume de
pizza cu adaos exotic de cocteil mexican.
• „Eu, după sceneta asta, îmi vine să recit
din Eminescu.” (Codruț Kegheș Dezbrăcatu’, Cronica cârcotașilor, Prima TV, 27
mai 2020)
Emisiunea este foarte utilă pentru că
scoate în evidență greșeli de limbaj. Oricâte i se permit bufonului, el trebuie să nu
facă dezacorduri în caz, ca să-și păstreze
credibilitatea de miștocar lingvistic, care
cică mai are și propensiuni eminesciene.
Corect era mie îmi vine.
• „Vom rămâne astăzi pe această plajă
tocmai pentru a face mișcare, așa cum am
făcut, de altfel, și în zilele următoare.”
(Cronica cârcotașilor, Prima TV, 27 mai
2020)
Reporterița de la Antena 3, citată de
cârcotași, a încurcat timpurile, afirmând că
a făcut deja mișcarea fizică din viitor. Vrem
să credem că a dorit să spună zilele precedente.
• „Decât să-mi supun familia la risc, mai
bine prefer să...” (Antena 3, 27 mai 2020)
Tânărul vorbitor a reușit un pleonasm simplu și eficient: mai bine să… înseamnă
același lucru fix identic cu prefer să… Singura situație în care nu e plonastică
alăturarea o avem atunci când spunem
ceva de genul: mai bine prefer ceva decât
să fiu atât de apatic, încât să nu prefer
nimic.
• „Analiza noii Strategii Națeonale de
Apărare a Țării pentru peroada 20202024… Politicile publice și domeniul
securității națeonale… Instituțiile îl apără
și-l protejează pe cetățean… Apărare
și
apărare
colectivă…
națeonală
Cetățeanul, socetatea în ansamblul său…
și
resursele…
Bunurile
națeonale
Apartenența la NATO și Ununea
Eoropeană… Detereorarea relațiilor dintre NATO și Federația Rusă… Strategii sectoreale eficente… Obiectiv preoritar… O
nouă strategie pentru peroada 20202024… În speceal prin cooperare…! (Klaus
Werner Iohannis, TVR 1, 27 mai 2020)
Declarația de presă a fost plină de cunoscutele greșeli prezidențiale de rostire (mai
ales e în loc de i sau ie, înghițirea lui i etc.)
și ceva formule redundante, pe care doar
le cităm, întrucât nu prea mai avem nici ce
analiza, nici ce face: mai avem de trăit cu
Werner până la ultima sa zi de mandat,
adică până se săvârșește Deceniul Trântorului Solemn, cum a fost și cu Deceniul
Uraganului Băs.
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pamflet de criză

Mania inaugurării

lucrărilor neterminate!
• Ion Predoșanu

Motto: „Taci, atâta timp cât nu poți spune mai
mult decât tăcerea.”
Pythagoras
La deschiderea anului școlar, nepregătit cum se
cuvine de Ministerul Educației, dar și marți au continuat protestele părinților nemulțumiți de indolența
autorităților centrale: Guvernul LuCOVID și Ministerul
Educației.
În grabă, să consemnez măcar o parte a
declarației din 14 septembrie a unei eleve de nota 10,
Antonia Pup, care a refuzat cei 3.000 de lei oferiți de
guvern. Ea critică apelul ministrului Monica Anisie la
depolitizarea educației:
„Anisie bate toba cu depolitizarea educației, dar
săptămânile trecute împărțea apă etichetată „să bei
fără PSD”, prin cartiertele din București, iar secretarul
de stat pentru învățământ preuniversitar, adică numă-

SPOVEDANII ÎN OGLINDĂ
În artă contează drapelul, nu solda (56)

• Vasile Ghica

-Știam eu că tu nu ai toate țiglele pe casă. Artistul ăsta
nu trebuie să mănânce? Este o plămadă deosebită față
de noi, muritorii ?
-Da, este, însă marii artiști nu se zbat pentru privilegii,
pentru confort sporit.
-Este adevărat, dar de ce să fie el fetița cu chibrituri ?
Pentru că, dacă citim biografiile marilor creatori de
artă, constatăm că mulți dintre ei o zgârâiau rău de tot,
de la o zi la alta.
-Există cel puțin două cauze. Ei au devenit uriași târziu,
ori chiar după moarte. J.S.Bach a fost așezat pe soclul
meritat la 150 de ani după trecerea lui în lumea celor
drepți. Pe Eminescu, contemporanii școliți îl cunoșteau
mai mult ca ziarist. Oamenii care își au conștiința valorii
lor nu-și trâmbițează geniul. Până acum câteva decenii
nici nu prea aveau mijloace tehnice să o facă. Nu-I interesa veleitarismul, nu alergau după aprecieri
mirobolante. ”Laudele lor desigur m-ar mâhni peste
măsură”, spunea poetul. Sensibilitatea lor exagerată
genera uneori statutul de boem. Erau nepăsători de ce
se petrecea în jur, sau chiar în viața lor. Umblau cu capul
în nori. Eminescu avea la Timpul leafă de ministru, dar
se trezea uneori că nu avea ce să mănânce, sau îi cerea
lui Maiorescu 5 lei pentru birjă. Se mai lega și câte un
viciu de ei. Edgar Poe a fost găsit mort într-un șanț, după
o beție cruntă, casa lui Esenin și a lui Labiș al nostru,
într-o vreme, era crâșma. Altora le plăceau peste
măsură divele tinere și frumoase.
-Chestiunea recunoașterii valorilor era foarte
complicată, deoarece nu toți bețivii și afemeiații
puteau fi considerați geniali.
-Societățile așezate pe principii solide își răsplătesc la

Doamna Maria Grapini, un nume al
politicii românești
• Mihai Sultana Vicol
Doamna Maria Grapini este o personalitate
pronunțată a politicii românești în Parlamentul European. Acolo, la Bruxelles, se impune cu verbul ei. Este
o luptătoare pentru tot ceea ce înseamnă România, cerând ca țara sa să fie egală Franței și Germaniei în luarea
de poziție privind soarta Uniunii Europene.
În dese rânduri a trebuit să înfrunte obstrucțiile
unor colegi parlamentari europeni și nu a făcut niciun
pas înapoi, susținând cu vehemență idealul ei care este
ţara sa. Cunoaște foarte bine situația românilor din țară
și din țările din afara UE. Aici, îi avem în vedere pe românii basarabeni din Republica Moldova și pe românii
bucovineni din nordul Bucovinei și din sudul Basarabiei –

flacăra lui Adrian Păunescu
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rul 2 în redeschiderea școlilor, e bine merci în campanie electorală. Este cât se poate de clișeic și
inconștient să zici că îți dorești depolitizarea
Educației, haideți să terminăm cu prostiile astea care
se opun principiilor democratice.”
După ce au bifat prin absență – nu doar fizică, ci
prin totala neimplicare -, lăsând deschiderea școlilor și
desfășurarea procesului de învățămând la autoritățile
locale și la școlile prăpădite – unele fără apă curentă,
toate fără tabletele promise elevilor și fără măștile de
protecție – „GuWernerul” meu a intrat în trombă pe
drumul pavat cu minciuni al campaniei electorale pentru alegerile locale. Dezastrul anului școlar e, oricum,
garantat!
*
Anunțată cu surle și trâmbițe încă din ziua dechiderii noului an școlar, ce va fi marcat de pandemie și
de lipsa oricărui sprijin guvernamentalo-libertino-liberal, inaugurarea Magistralei de Metrou dintre stația
Eroilor și cartierul Drumul Taberei, a avut loc în 15
septembrie, marcând începutul în forță al campaniei
electorale a PNL-Iohannis-Orban. Au vorbit prim-ministrul Guvernului LuCOVID, ministrul Transporturilor, Lucian Bode și Preș. Klaus Werner Iohannis. Ultimul, a
lăudat Guvernul Orban cu merite fără număr, deși magistrala de metrou era gata încă din vară. Numai că inaugurarea dădea bine în campanie electorală. E drept,
restul liniilor de metrou au fost inaugurate de cuplul
Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu. Un cuplu nou:
Iohannis-Orban a marcat inaugurarea magistralei M5,
prima terminată(?!) în ultimii 30 de ani.
Din moment ce după declarațiile sforăitoare ale

celor trei „corifei” liberali tăcuți nu a urmat o
conferință de presă cu jurnaliștii prezenți, deci fără
întrebări și răspunsuri, pare credibilă varianta pe surse
că e gata linia de Metrou lungă de 7 kilometri, dar nu-i
sigur că sunt terminate și stațiile de pe parcurs.
Oricum, licitația a avut loc în anul 2008, iar lucrarea a fost demarată în anul 2011. De costat, Magistrala
M5 a costat, până acum, 3,2 miliarde de lei. Și, cum
spuneam, circulă zvonul că după ora 23.00 a zilei de
marți, s-ar închide până după alegerile locale.
Nu a lipsit un conflict între protestatarii Marian
Ceaușescu, un apropiat al PNL-Orban, și care s-a luat
de Oana Lovin.
„Cum să regret că i-am zis m*ie lui Iohannis?”, a
spus că în procesul verbal să scrie că recunoaște și nu
regretă fapta. Oana Lovin, care a mai zis: „Să curgă
amenzile ca împrumuturile lui Cîțu”, într-un video live
de pe pagina sa de Facebook.
Protestatara a acuzat jandarmii că au tras de ea și
că au ținut-o ostatică. Ea a acuzat dubla măsură.
„Am strigat plăcuța suedeză, urmată de numele lui Iohannis, el a încurajat și a spus că e opinie politică”, a
subliniat Oana Lovin. Ea a primit amendă 400 de lei.
Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat,
între altele, că: „Dacă te doreai integrator, că asta au
spus strategii de campanie, puteai să îi chemi pe toți
premierii care au avut o contribuție la acest metrou.
Trebuia să îl chemi pe Boc. Nu îl chemai pe Băsescu
acolo. De asemenea, trebuia să îl chemi pe Ponta, care
a dat drumul lucrărilor”.
Încâlcite mai sunt căile unei campanii electorale
mincinoase a PNL-ului!

timp și cum se cuvine valorile. Celebrul tenor Ludovic
Spies spunea într-un interviu că pentru un spectacol de
operă susținut la Paris ori la Londra, primea un onorariu
echivalent cu trei kg de aur.
-Cât câștigă astăzi un scriitor român valoros ?
—Cei cu trecere la editurile mari scot tiraje de 2-3000
de volume. Drepturile de autor sunt de 8-10% din
încasări.
-Dar se vând toate volumele ?
-Nu. Iar cel care vinde cartea câștigă 30-50%.
-De ce nu te-ai făcut vânzător ?
-Nu avea grijă, că și el moare de foame. Aceasta este
situația scriitorilor consacrați.
-În Occident, vând unii milioane de exemplare.
-Pentru că au cititori. Noi, conform unor evaluări, nu
avem mai mult de 6000 de cititori permanenți.
-Ce se întâmplă cu ceilalți scriitori neluați în seamă de
critica literară ?
-Își tipăresc volumele pe banii lor. Scot 100-300 de
bucăți, pe care le oferă prietenilor, vecinilor (unii le pun
pe oala cu smântână) și circuitul cărții se încheie aici.
-Vom rămâne, în curând, fără scriitori ?
-Nu, pentru că veleitarii au o perseverență și un spirit
de sacrificiu de neimaginat.
-Și apoi, membrii Uniunii Scriitorilor din România au
jumătate de pensie în plus.
-Așa este, dar, dacă scriitorul a fost în viața civilă corector, ziarist, bibliotecar, director de cămin cultural nu
este nicio procopseală. Nimic plus nimic iese tot nimic.
-Și atunci cum rămâne cu drapelul, nu solda ?
- Acest slogan a fost scris când artiștii și cititorii mai
aveau încă un ușor fior patriotic în ei. Acum suntem europeni și punctum. Ești caraghios dacă mai îngâni ceva
legat de drapel.
-Spune-mi te rog, te obligă cineva să scrii ? Este o
obligație constituțională ? Vrei apauze ? Fă-te fotbalist
sau măscărici la circ. Dar hai să schimbăm macazul !
Spui tu așa : Arta devine autentică, după ce se scutură
toți pomii lăudați.
-Să vedem ce se întâmplă cu receptarea textului literar.

Facem o paranteză. În ultimii ani de studenție, făceam
practică pedagogică în licee. Era o treabă foarte
serioasă. Am asistat, mai întâi, la 30 de ore de diferite
tipuri. Am predat noi câte 10 lecții fiecare, apoi am
susținut două finale, pentru care primeam nota. Erau
prezenți permanent profesorul liceului și îndrumătorul
nostru de practică. Eram 10 în grupă. După lecție, avea
loc discuția. Ei bine, eram adevărate hiene. Nicio
stângăcie nu rămânea nesancționată. Profesorul de liceu
zâmbea pe sub mustață și ne spunea că la catedră nu
vom putea face treaba asta. Și a avut dreptate. Pentru
cea mai mică observație, susținătorul lecției se supăra
rău de tot. De aceea, totul era bine și frumos.
Adevăratele discuții se derulau, după aceea pe la
colțuri, la o cafea sau la telefon. Cam așa stă treaba și
prin cenaclurile noastre și când scriem, prin gazete, așa
unii despre alții. Se practică mult critica ditirambică,
apologetică sau ca la ședințele de sindicat de altădată.
Îl cunosc, se străduiește, este un om de treabă etc. Criticii consacracți scriu tot cam așa, dar numai despre
colegii lor, adevărați clasici în viață.
-Deci greșesc și ei ?
-Da, pentru că profesiunea lor nu este o știință. Opiniile
nu pot fi cuantificate precum rezultatele din sport prin
secunde, centimetri sau goluri.
-Nu se conduc după niște norme ?
-Da, dar aplicarea lor este subiectivă. Criticul spune ce
a simțit, când a citit cartea, dacă textul l-a emoționat
etc.
-Nu ar trebui ca la cenaclu să existe un guru?
-Da, gen Lovinescu. El despărțea apele de uscat, era autoritatea emițătoare de verdicte. Pe cei merituoși îi
opera chiar la masă, pentru că lucrările se desfășurau
chiar în sufrageria lui. Și unde, evident, se servea, în
final, câte un păhăruț sau mai multe de licoare bahică.
-Apropo, zice un scriitor : -Fraților, o ceșcuță de palică
seara, înainte de somn, prinde bine. Eu m-am culcat
aseară de șapte ori.

Ucraina. În unele luări de poziție de la înalta tribuna de
la Bruxelles a făcut cunoscută situația existentă a românilor din Ucraina.
Este perseverentă în ideile sale și nu cedează în
fața afronturilor aduse de unii colegi europarlamentari
români de la Strasbourg și Bruxelles. Cei din urmă neagă
ideea de românism, iar despre ea spun „că este prea româncă”. Mai mult ei spun că Maria Grapini aduce afronturi liderilor Uniunii Europene. O putem numi o mare
româncă. Simbolic îi putem spune o Ana Ipătescu a politicii românești actuale. Trăiește plenar pentru țara sa.
Nu putea fi altfel dacă nu ar fi știut ce înseamnă a face
parte din categoria românilor care s-au jertfit pentru
țară. Provine dintr-o familie modestă din orașul Berești,
județul Galați. A făcut clasele gimnaziale și liceale în
orașul său, după care a urmat cursurile Politehnicii de
la Iași, industrie ușoară.
Familia sa este de confesiune creștin ortodoxă și,
de mic copil a fost educată în spiritul creștin ortodox.
Locul de obârșie nu putea decât să îi pună în față alternativa iubirii de țară, tatăl ei fiind lucrător CFR, mai ales
că, în apropierea orașului, sau se afla și tunelul de la

Tălăşmani apărat eroic în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Locul copilăriei sale este plin de legende,
de fapte și întâmplări reale. În copilărie a avut bucuria
de a simți aerul pădurii din Tălăşmani cu drumurile deschise spre satul Pleșa, de unde provine poetul și jurnalistul Ion Trif care și-a adăugat ca nume literar și satul
Pleșa, Ion Trif Pleșa.
Ea este o bună întreprinzătoare, la Timișoara având
afacerea ei. Aceasta este doamna Maria Grapini, o dăruită a cauzei românești, cu multă știință de istorie a
poporului român și a idealului creștin ortodox românesc,
având de partea sa ființa românească. La Strasbourg a
avut șansa de a face cunoscută România nu numai pe
continentul european ci și pe celelalte continente, purtând cu demnitate tricolorul românesc, ideea de Eminescu și de România.
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amprenta unui gând

Din nou – sus, la Sâmbăta de Sus
• Ion Andreiţă
Nu m-aș fi grăbit să urc din nou drumul spre Sâmbăta
de Sus, la ctitoria lui Brâncoveanu Constantin / Boier
vechi și domn creștin, dacă n-aș fi descoperit, prin
răvășita mea bibliotecă, o carte semnată de către
Părintele Arhimandrit Teofil Părăian. Și-n acel/acest moment, un declic magic reînvie în mintea mea secvențe
ale primei călătorii la această mânăstire martiră, în centrul cărora s-a aflat personalitatea marelui preot și duhovnic Teofil. Înainte, însă, de-a vorbi despre Sfinția sa
și cartea care mă puse pe drumuri, se cuvin câteva cuvinte despre sfântul lăcaș și drama ființării sale.
Istoria mânăstirii începe de pe la mijlocul veacului
al XVII-lea. În anul1654, satul și moșia de la Sâmbăta de
Sus intră în stăpânirea lui Preda Brâncoveanu, boier din
sudul Carpaților, care, conform obiceiului, construiește
aici o biserică din lemn. După moartea lui Preda, moșia
revine fiului său, Papa Brâncoveanu, tatăl viitorului domn
al Țării Românești, Constantin Brâncoveanu care, la
rându-i, moștenitor, ridică, în anul 1696, o biserică din
piatră, în jurul căreia se coagulează Mânăstirea. Domnitorul dorea ca, pe lângă izvor bogat de credință, noul
lăcaș să devină un centru cărturăresc pentru întreaga
Țară a Oltrului, Țara Bârsei, Țara Hațegului – și chiar pentru românii de peste Mureș și Târnave. Astfel, alături de
chiliile destinate călugărilor, sunt ridicate alte câteva
clădiri, cu destinație precisă: 1) Școală de grămătici, cu
dascăli aduși din Țara Românească; 2) Școală de zugravi,
în fruntea căreia îl aduce pe Mihai Pană, ucenic al renumitului Pârvu Mutu, din Școala Brâncovenească de la Horezu; 3) Tiparniță. Cu ajutorul lor, Brâncoveanu voia să
împiedice tendința autorităților de catolicizare a românilor ortodocși; mai ales, prin uniatism, mulți preoți și
credincioși, dorind să scape de sărăcie, acceptau unirea
cu Biserica Romei. Sesizând fățărnicia făgăduielilor, însă,
numeroși „uniați” s-au lepădat de unire. Amenințată,
Uniația a fost impusă prin mijloace militare: peste 150
de mânăstiri ortodoxe românești au fost distruse cu
tunul, de către generalul vienez Bukow. Sâmbăta de Sus
continuă să reziste; până în 1785, când generalul Preiss
dărâmă sfântul lăcaș, împrăștiindu-i pe călugări în cele
patru zări. Mult timp, însă, credincioșii din satele învecinate, alături de preoți, continuă să vină la aceste ruine
și să se roage pentru vremi mai bune.
A doua ctitorire a Mânăstirii Sâmbăta de Sus se
datorează Mitropolitului Nicolae Bălan care, în condițiile
realizate prin Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, a
purces la reorganizarea monahismului românesc din Transilvania, a întregii Biserici Ortodoxe Române din acest
„spațiu mioritic”. Lucrările de restaurare a Sâmbetei de
Sus încep în anul 1926, mânăstirea fiind sfințită la 15 august 1946 – slujită de călugării-absolvenți de Teologie Arsenie Boca, Nicolae Mladin și Serafim Popescu. Prezență
charismatică, Arsenie Boca aduna în juru-i oameni nu
numai din Țara Făgărașului, ci din întreaga Țară a Românilor. Nicolae Mladin a devenit, vreme de un sfert de
secol, profesor de Teologie Morală la Școala de Teologie
din Sibiu, apoi Mitropolit al Ardealului. Serafim Popescu,
venit în mânăstire în anul 1940, a fost un călugăr smerit,
bun, blând, alinător de suferințe, slujind aici ca preot și
duhovnic pe parcursul a 50 de ani; până în 1990, când a
trecut la cele veșnice. Și, totuși, dictatura bolșevico-atee
a lovit și în Sâmbăta de Sus, prin Decretul 410/1959, când
cei mai mulți călugări din întreaga țară au fost siliți să-și
părăsească mânăstririle.
A treia ctitorire – și ultima; până la această dată –
se datorează Mitropolitului Transilvaniei, Antonie
Plămădeală. În 1985, când se împlineau 200 de ani de la
dărâmarea mânăstirii de către austriecii catolici, Mitropolitul Antonie, exploatând (și) naționalismul care se cultiva în epocă, a pretextat construirea unui lăcaș în care
să fie adăpostite obiecte de patrimoniu din Țara
Făgărașului și zona Brașovului. Beneficiind de înțelegerea
tacită a unor factori de decizie, el obține apropbarea viitoarei construcții sub numele de „Centru de Patrimoniu
Cultural Național”. În fapt, ctitorirea unei adevărate
mânăstiri: un imens brâu cu patru laturi, înconjurând Biserica – paraclis, foișoare, trapeză, alte amenajări specifice – respectând întocmai stilul brâncovenesc: o
podoabă arhitectonică nemaiîntâlnită pe plaiul românesc. A fost sfințită la 15 august 1993, de către Bartolomeos I, Patriarhul Ecumenic al Costantinopolului, Prea
Fericitul Patriarh Teoctist al României și, desigur, harnicul
și înțeleptul Mitropolit-ctitor Antonie.
…Acesta este spațiul sacru în care l-am cunoscut pe
Părintele, preot și duhovnic, Teofil Părăian – la care mam spovedit și de la care am plecat ușurat, însuflețit de
îmbrățișarea sa. Și iată-ne astăzi, peste veac, reîntâlnindu-ne în jurul cărții sale, „Din ospățul credinței”,
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flacăra lui Adrian Păunescu
Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2006. Doar cartea
fiind de față, căci Sfinția sa a urcat, între timp, în Ceruri,
alăturându-se drepților lui Dumnezeu. Un cuvânt, totuși,
până să răsfoim cinstita carte.
Laicul Ioan Părăianu s-a născut orb, la 3 martie 1929,
într-o familie de țărani din comuna Topârcea, de pe lângă
Sibiu. A urmat școala primară de nevăzători din Cluj și
Timișoara. Apoi, Liceul teoretic pentru văzători din
Timișoara. În această perioadă îl cunoaște pe Părintele
Arsenie Boca, mărturisindu-i că vrea să intre în călugărie,
iar acesta îl sfătuiește să facă, mai întâi, facultatea. În
1952 absolvă Teologia, la Sibiu. În 1953 intră în obștea
Mânăstirii Sâmbăta de Sus (unde va sta, neîntrerupt, până
în 29 octombrie 2009, când urcă la Domnul). În același
an, 1953, este tuns în monahism, primind numele Teofil.
Între 1953 și 1988 a străbătut – temeinic, fără grabă –
treptele monahice: diacon, preot, arhimandrit. După
1990, susține sute de conferințe pe teme religioase, în
peste 80 de localități din țară și Europa Occidentală. A
scris (și publicat) 28 de cărți, în afară de volume de interviuri etc. (Una dine ele, de maximă valoare teoretică
și importanță practică – la care, odată, voi reveni) se
numește „Veniți de luați bucurie” – o sinteză a gândirii
Părintelui Teofil în 750 de capete).
Acum – în mai bună cunoștință de cauză – să vedem
ce este cu acest volum de 800 de pagini, tipărit la
Craiova. De ce la Craiova? firească întrebare. Pentru că
el cuprinde 26 de conferințe pe teme de spiritualitate
ortodoxă, ținute de Părintele Arhimandrit Teofil Părăian
la Craiova, în perioada 1994-2006, la invitația Asociației
Studenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR). Volumul
păstrează atât textul conferințelor, cât și (foarte important!) întrebările tinerilor (elevi, studenți, alți
participanți) și răspunsurile (ad-hoc) ale Cuviosului. Cele
mai multe conferințe au avut loc la Universitate și la Casa
Studenților; dar și la un liceu, la Teatrul Național „Marin
Sorescu”, Teatrul Liric, Filarmonica Oltenia. Aleg, absolut
aleatoriu, câteva asemenea întâlniri. Fie chiar prima, din
31 martie 1994, cu tema „Oameni plăcuți lui Dumnezeu
din Evanghelie”, ținută la Liceul de Artă. După expunere
– asupra conținutului căreia nu insist; toate fiind de înaltă
filozofie practică – prima întrebare sună astfel:
„Explicați-ne expresia lui Nicolae Steinhardt: opusul
păcatului nu este virtutea, ci libertatea”. Răspunsul
Părintelui Teofil: …„Opusul păcatului este libertatea, în
înțelesul că libertatea o dobândim prin virtute. Numai
omul virtuos este liber, iar omul care nu-i virtuos nu este
liber, ci oscilează între libertate și robie, între libertate
și ne-libertate”… Întrebare: „Care este omul cel mai
plăcut lui Dumnezeu? Nu este Sfântul Evanghelist Ioan?”.
Răspuns: „Dragă (a se observa că mai toate răspunsurile
încep cu acest apelativ intim) e greu de spus cine este
cel mai plăcut lui Dumnezeu. Eu v-am spus despre unii
oameni plăcuți lui Dumnezeu. Care este cel mai plăcut
lui Dumnezeu numai Dumnezeu știe”. Întrebare: „Cum se
poate face renașterea spirituală în România?”. Răspuns:
„Pentru societate? Dragă, în România, ca oriunde,
renașterea spirituală se realizează prin oamenii care ei
înșiși renasc spiritual. Adică nu poți aștepta un fenomen
de masă înainte de a realiza un fenomen la nivelul personal”. Întrebare (să nu uităm că suntem într-un liceu!):
„Care trebuie să fie relația dintre un băiat și o fată?”.
Răspuns: „Să fie o relație cum e aceea dintre un frate și
o soră”. Întrebare: „Ce se înțelege prin
francmasonerie?”. Răspuns: „Dragă, uitați-vă într-un
dicționar, că acolo scrie ce se înțelege…”.
Conferința „Principii și repere pentru viața
duhovnicească a creștinului”, ținută la 23 martie 1998,
la Casa Studenților. Întrebare: „Toți oamenii au nevoie de
pocăință?”. Răspuns: „Da, fiindcă pocăința este întoarcerea de la rău la bine, întoarcere în înțeles de convertire. (…) …„pocăința este un act, o lucrare, un proces de
îmbunătățire sufletească, iar în acest sens, toți oamenii
au trebuință de pocăință”. Întrebare: „Cine l-a creat pe
diavol?”. Răspuns: „Ei s-au creat singuri. Adică diavolii,
înainte de a fi ceea ce sunt – împotrivitori lui Dumnezeu
– au fost îngeri care L-au slăvit pe Dumnezeu, dar despre
care se spune că au căzut, din mândrie. (…) Diavolii sunt
îngeri care au vrut să devină dumnezeu, fără Dumnezeu.
Cam în sensul în care a vrut și omul să devină dumnezeu,
fără Dumnezeu”. Întrebare: „Care este cea mai
importantă: frica de Dumnezeu sau dragostea de Dumnezeu?”. Răspuns: „Și una și alta, după caz. Frica de Dumnezeu, în înțeles de respect, de sfială, de grijă de a nu
greși, are importanță; la fel și dragostea față de Dumnezeu are și ea importanța ei: și ea te susține într-o sferă
mai înaltă și te ține în legătură cu Dumnezeu”. Întrebare:
„Dacă cineva uită să spună un păcat atunci când este spovedit, păcatul uitat i se poate ierta sau nu?”. Răspuns:
„Da, i se poate ierta, pentru că preotul, când dă dezlegare, dă dezlegare de toate păcatele, zice: „Te iert și te
dezleg de toate păcatele tale”, deci și de păcatele uitate; dar nu de păcatele tăinuite”.
Conferința „Despre prietenie”, ținută la data de 12
decembrie 2000, la Universitate. Întrebare: „Credeți că
între profesor și elev poate fi o relație de prietenie?”.
Răspuns: „Da, e bine să fie, dar fiecare e bine să-și știe
măsurile. Profesorul să știe că-i profesor și să n-ajungă
să coboare la elev decât ca să-l ridice. De obicei, când
stai de vorbă cu un copil mic, ori te faci mic lângă el, ori
îl ridici pe el în brațe și-l faci mare. Cam așa trebuie să

avem în vedere și relațiile între profesor și elev. Ești profesor și rămâi profesor. Elevul este elev și trebuie să aibă
conștiința de elev. Nu trebuie să se niveleze lucrurile din
cauză că sunt oamenii foarte apropiați”. Întrebare: „Ce
se poate spune despre zicala: „Ferește-mă, Doamne, de
prieteni, că de dușmani mă feresc eu?”. Răspuns: „Da, e
o vorbă… Bineînțeles că, în cazul acesta, nu se are în vedere prietenia adevărată, ci se are în vedere, știu eu, o
simulare de prietenie, în vederea împlinirii unor interese”. Întrebare: „Vorbiți-ne despre înțelesul libertății în
prietenie”. Răspuns: „Fericitul Augustin are un cuvânt
care cred că se potrivește și aici: „În cele necesare – unitate; în cele îndoielnice – libertate; și în toate – iubire”.
Și așa mai departe. Douăsprezece conferințe, tot
atâtea lecții de credință creștină și demnitate umană.
Șiindu-se pasiunea Părintelui Teofil pentru poezie, în cadrul fiecărei întâlniri a fost rugat să recite câte ceva. A
recitat, de fiecare dată, mult și cu bucurie – adevărate
recitaluri – poezii de înaltă valoare artistică și educativă:
din George Coșbuc, Vasile Voiculescu, Vasile Militaru, Nichifor Crainic, Traian Dorz – și o voloroasă poetă religioasă
(mai puțin cunoscută în mediul laic) Zorica Lațcu.
…Am scris toate acestea acum, în preajma începerii
noului an școlar și universitar, nădăjduind că minunata
carte de învățătură a Părintelui Teofil Părăian poate fi o
binevenită lectură atât pentru învățăcei, cât și pentru
dascăli. Cu atât mai necesară, cu cât, în aceste vitrege
vremuri de pandemie, un gând la Dumnezeu și-o
rugăciune sinceră, sub semnul Crucii, ne-ar fi, tuturor, de
mare folos. Este un îndemn.
Post-scriptum. A mai plecat un prieten în stele:
Emil Marinache. O viață întreagă pălmaș cu condeiul, a
bătut țara de la un capăt la altul, să-i cunoască oamenii
și să le laude faptele. Îmbogățit de școală și de
experiențele trăite, tânăr și talentat, a condus mai mulți
ani ziarul „Scânteia tineretului”, această ambarcațiune
totdeauna tânără și cutezătoare, alături de ceilalți tineri
mateloți. În ultimii luștri, a fost director-adjunct al Institutului pentru Drepturile Omului din România. Nu, na murit de Covid-19. S-a stins de maladia specifică
profesiei noastre– cumplita boală de inimă – și, desigur,
și ceva… colaterale, pe deasupra. A fost înmormântat în
orașul Pitești, între argeșenii lui, cărora le-a purtat cu
mândrie identitatea. Fie-i țărâna ușoară!

Luminița Zaharia

POeZii
fondul clasei

astăzi copii la fondul clasei
veți contribui cu o șuviță
din pleata Cosînzenei personale
fie ea desenată imaginată
sau criogenată
mîine să vă pregătiți cu ceva mai de soi
o celulă de milostivenie din voi
pentru săracii lumii de peste gard
poimîine să vă prezentați
cu o sumă grasă, grasă...
doamne, greu mai e
să ai clasă!

de iubire

dorul alb androgin plaur sfînt poate iască
frageda potîrniche strînge fir de trifoi
poate clipa nomadă poate-ardoarea din noi
orbească-se zeul să nu ne strivească
la capătul puterilor mîineieri nici un drum
şi salcia plînge cum ştie – măiastră
la capăt de zbatere fulger~inima noastră
cînd toate cuvintele îşi pierd sevele-n fum

noi nu ne vom bate pe margini de lume
nici carnea amară balast necesar
nici zăbrele din coaste nici puls~sens nici amnar
nici atotprovidenţa astăzi nu ne-o sugrume
iubirea perpetuum din sine rescrisă
nu brocarte nu trupuri nu sînge de miel
cad pene din îngeri nevăzut Eaşiel
confluenţe de raiuri alinare promisă

făr-de trup făr-de timp făr-de stea făr-de nume
sămînţă nouă peste-al nèfiinţei măcel.

convorbiri cu Dumitru popescu (iii)
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• Ilie Rad

– Domnule Popescu, pentru că ţi fost considerat
unul din principalii ideologi ai fostului regim, aş vrea să
vă întreb: Ce este socialismul, cum îl definiţi? Se poate
pune semnul de egalitate între socialism şi comunism?
Nu, n-am fost considerat niciodată așa ceva,
aceasta este o etichetă pusă „a posteriori”, pe care văd
că și dumneavoastră v-ați însușit-o, fără prea multă acribie.
Am practicat gazetăria peste două decenii, după
care am coordonat presa și cultura. Am fost ministru al
Culturii și rector la o școală de management politic. Și
apoi, orice intelectual cred că poate formula o definiție
a regimului în care a trăit.
Marx spunea undeva – citez din memorie – că socialismul nu este altceva decât mișcarea reală a lumii. Cu
alte cuvinte, o tendință firească în organizarea
societății, schimbarea de paradigmă a relațiilor sociale,
pe o anumită treaptă a evoluției istorice. Prin urmare,
nu ar fi vorba de o teorie transformată în doctrină
imuabilă, de un model social-politic aplicat cu strictețe.
Nu e un țel subiectiv al unei părți a societății, învestită
cu atributul de „gropar”, răsturnând adică prin forță sistemul anterior. (Aici, în simbioza mișcării obiective a lucrurilor cu revoluția proletară, pare a fi şi baza
contradicției de fond a gândirii lui Marx.)
Karl Marx fixa și condițiile necesare pentru trecerea
la o atare reorganizare a societății, și anume o dezvoltare superioară a forțelor de producție, o abundență
a bunurilor material, ca rezultat al creșterii
productivității, și un grad înalt de instrucție școlară și
de cultură generală. Aceste exigențe n-au fost îndeplinite în niciuna din țările socialismului real.
Într-adevăr, în condițiile arătate, nu ar mai fi fost
la ordinea zilei ieșirea în stradă a muncitorilor pentru
salariu, pentru pâine, pentru ameliorarea imediată a mijloacelor materiale de existență. Ca atare, ar fi dispărut
motivația unei revoluții violente, a antagonismului acut,
care determină confruntarea sângeroasă dintre clasele
sociale. Ținând seama de atributele extrem de complexe
ale societății viitorului, concepută de Marx (abia aceea
fiind comunistă), și anume, înlocuirea statului cu autoconducerea la toate nivelurile și în toate compartimentele și abolirea administrării persoanelor, preludiului
acesteia îi acorda o foarte mare însemnătate. (Chiar și
pentru noi, cei de azi, după atâtea experimente eșuate,
acest profil social poate apărea utopic. Așa ar suna însă
definiția completă a socialismului și comunismului.)
Ce a fost și ce este socialismul real? Nu mișcarea
reală a lumii, ci o realitate socială introdusă de sus, după
un model sculptat de Lenin și Stalin. Majoritatea țărilor
incluse în această realitate au fost țărănești, în frunte
cu Rusia, țara mujicilor. La ordinea zilei, în Rusia a fost
eliberarea țăranilor. Exclusivismul latifundiarilor ruși
rezidă în statutul social al mujicilor, nu ca brațe de
muncă, ci ca „suflete”. Gradul de bogăție al moșierilor
se măsura în numărul de suflete avute în proprietate.
Ambiția „tătucilor” era, prin urmare, aceea de a-i
poseda pe țărani nu numai fizic, ci și metafizic.
Când s-a sunat mobilizarea împotriva aristocrației
(nu atât împotriva capitalismului), pătura țărănească,
aflată sub arme, a răspuns cu ferocitate (egală, probabil,
cu a „albilor” potrivnici). A urmat urbanizarea foștilor
mujici intrați în campania de industrializare și
aglutinarea majorității în cooperative dirijate de stat.
Iată tot socialismul rusesc, imitat apoi în țările satelit,
după al Doilea Război Mondial. Excepție a făcut China,
un gigant tot țărănesc, și care a trecut apoi în extrema
dreaptă a experimentului socialist, acesta constând din
resuscitarea temporară a capitalismului, pentru o mai
rapidă creștere economică.
Dacă mișcarea reală a lumii urmează să înlocuiască
relațiile capitaliste, nu înseamnă că acestea au unele
vicii incurabile și intolerabile? Care ar fi acestea? Păi, nu
le vedem cu ochiul liber, etalându-se în fața noastră și
de jur împrejur? Sunt lesne identificabile, dar unii se
prefac a nu le vedea.
Să-l luăm pe cel mai strident. Statistici solide, calculate la milimetru, demonstrează că 10% din populația
globului deține 90% din bogățiile națiunilor, restul de 90%
din omenire mulțumindu-se cu ce a mai rămas, adică
10%. Poate susține careva că această repartiție este cât
de cât echitabilă, justițiară, democratică, umanitară?
Nedreptatea ce țipă din acest tablou social este atât de
mare încât a devenit imperceptibilă? Este nevoie de mai
multă intelectualitate, pentru receptarea injustiției ce
domnește în actuala împărțire a lumii între bogați și
săraci?
Ce mă preocupă personal, sunt contururile tot mai
pregnante ale așa numitului „dataism”, constând dintr-

flacăra lui Adrian Păunescu

un sistem informațional în care indivizii devin atomi ai
fluxului mondial de date. Acest sistem, ne spun savanții,
îl face pe om să renunțe la personalitatea, gândirea și
intimitatea lui, chiar la suflet (iar intră în discuție „sufletul”, ca pe vremea mujicilor) oferind celor de la butoane mijloacele de a ști despre fiecare și „măselele din
gură”. Posesorii sistemului (privați) sunt numiți dumnezei ai religiei datelor. Încet, încet, membrii acestui
colhoz planetar vor dori și vor face ceea ce li se
sugerează, în scopul de a conserva „lumea, așa cum
este”.
– Credeţi că există astăzi reziduuri ale fostului
regim în viaţa românească (am în vedere domeniile economic, social, politic, cultural etc.)?
– Da, există! Este acel așa zis „paternalism statal”
(repudiat de anticomuniștii de profesie), în fond,
asumarea de către stat a unor cheltuieli pentru satisfacerea cerințelor vitale ale cetățenilor, în special ale celor
nevoiași. Auzim adesea voci blamând pretenția românilor
de a avea învățământ complet gratuit, de a li se asigura
ocrotirea integrală a sănătății în rețeaua publică, de a
primi ajutor pentru creșterea copiilor sau îngrijirea
handicapaților, bolnavilor incurabili, bătrânilor. Toate
acestea, inclusiv pensiile de stat (drept inalienabil al
celor ce au muncit o viață întreagă și și-au depus
contribuțiile de asigurări sociale conform legii) sunt
bagatelizate cu dispreț și numite „pomeni”, inclusiv de
către membri ai guvernului și lideri de partide. Reziduul
lăsat în sufletul oamenilor de grija de altă dată a statului, în cazurile citate mai sus, ca și de modestele chirii
pentru locuințe, taxe pentru gaze, căldură și energie
electrică, de limitarea creșterii în sus a prețurilor la alimente în piețe și magazine, provoacă astăzi profunde
suferințe morale unei uriașe părți a populației.
Nu mai puțină mâhnire a lăsat dispariția vastei
rețele a sistemului de irigație, de circa 3 milioane și

“Pe mine mă
stăpânește
imaginea că
am trăit
cândva într-o
țară
frumoasă,
bogată,
puternică,
respectată de
străini.”

jumătate de hectare, construită
și întreținută de stat, mai ales acum, în suita devastatoare a verilor toride și secetoase. Și așa mai departe.
Există vreo posibilitate de a anula aceste lamentații
ale cetățenilor, ce nu se pot resemna cu pierderile
suferite? De a extirpa din conștiințe mult incriminata
nostalgie? Sau se speră că generațiile noi, care nu cunosc
realitățile trecutului din surse corecte și rămân pradă
unei propagande intenționat defăimătoare, vor pierde
obiectul de comparație?
E interesant, în această privință, ce declară rușii,
un popor mai mistic decât al nostru (vezi Svetlana Alexievici). Ei plâng pe mormanul unor vechituri, care nu
sunt altceva decât însemnele gloriei imperiale. Pentru
ei socialismul a fost mai ales ceva emoțional, o valoare
sufletească, o credință. Era noua religie a rusului, fanatismul idealist al oamenilor umili. Iubeau viitorul, căci
înapoi era țarismul cel „cu o pereche de ghete la cinci
copii”. Ei bine, acest trecut s-a devalorizat într-o clipă.
Au primit în schimb libertate, cu care nu știu ce să facă.
Ei repetă deviza eroilor Troiei: „Nu mai pot trăi atunci
când îmi piere patria!”
Sunt reziduurile unei lumi dispărute!
– Dar în noi, personal, ca oameni, există aceste
reziduuri?
– Dacă și noi le resimțim? Pe mine mă stăpânește
imaginea că am trăit cândva într-o țară frumoasă,
bogată, puternică, respectată de străini. Dar care m-a
părăsit, lăsându-mă de izbeliște, pe un teritoriu bântuit
de stihii.
– Credeţi că partidele actuale moştenesc ceva de la
fostul PCR?
– Da, toate partidele moștenesc structura
organizatorică a PCR și, mai ales, principiul fundamental
de organizare și funcționare al aceluia, așa numitul centralism democratic, recte schema piramidală. Baza de
masă a acestor partide o constituie organizațiile locale,
care se supun directivelor centrului, iar acesta are un
nucleu superior cu care, chipurile, se sfătuiește șeful
suprem. Practica partidelor comuniste a demonstrat că
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acest sistem de transmitere a ordinelor în rețeaua
organizatorică asigură de minune rolul dictatorial al
președintelui. Orice ameliorări i-au fost aduse nu s-a
reușit, și nu se va reuși nici de acum încolo, să schimbe
raportul de forțe în partid. Echipa aleasă de președinte
și votată în Congres, dă impresia falsă că totul se
hotărăște în colectiv și, totodată, permite șefului să
arunce vina neîmplinirilor pe colaboratori.
După opinia subsemnatului, lupta pentru accederea
la guvernare împiedică partidele să se manifeste ca organisme vii, de dezbatere liberă și aprofundare a
realităților sociale. Preocuparea lor centrală este
creșterea corporală, atragerea de noi membri (inclusiv
prin racolarea militanților altor partide). Iar din punct
de vedere propagandistic, obsesia dominantă este denigrarea partidelor rivale, în focul căreia se recurge la
minciună și calomnie, inclusiv la denaturarea stărilor de
lucruri din țară. Cum se întâmplă în țările cu veche
tradiție democratică – până la urmă lupta pentru putere
se circumscrie între două partide, cele care au reușit să
adune cei mai mulți membri și, ca atare, cel mai numeros electorat. Asta înseamnă că celelalte partide sunt
superflue. Sau că devin anexe ale mamuților.
Nu în raport de superioritatea numerică se pot
afirma partidele politice în dezbaterea națională, în
definirea necesităților publice, în conturarea unor căi de
evoluție socială. Ci în funcție de calitatea cadrelor, de
subtilitatea gândirii acestora, de osmoza lor cu realitate.
Chiar dacă nu ajung niciodată să constituie un guvern,
asemenea personalități se bucură de respectul și
admirația elitei poporului, intră în galeria comandanților
de opinie publică națională și chiar internațională.
Am asistat la un Congres al Partidului Comunist Italian. La ora aceea partidul era cotat cu 10% din electorat,
însă în nici un caz ca un partid mărunt. De ce? mă întrebam. După ce am ascultat discursul lui Berlinguer,
președintele partidului, la Congres, am înțeles. A fost
ceva fulminant! Un amestec de profunzime filosofică,
acuitate a observației sociologice, spirit animator oratoric, plasticitate umoristică – și orice altceva doriți – ce
a făcut ca demonstrația să declanșeze o adevărată
frenezie. A doua zi, presa italiană era inundată de ideile
și spiritul lui Berlinguer, începând cu paginile întâi, dominate de figura vorbitorului. Toate agențiile de presă
străine transmiseseră, de asemenea, magistrala luare de
cuvânt a unui politician care nu avea să figureze în nici
un guvern italian. Nu era ministeriabil. Figura însă ca
lider al eurocomunismului.
– S-a vorbit mult, în ideologia fostului regim, despre rolul clasei muncitoare. Ce rol mai are astăzi
muncitorimea?
– Muncitorimea? Ne punem această întrebare în virtutea statutului acordat înainte de 1990, de către
regimul socialist. Pe hârtie, adică în teorie, muncitorimea fusese decretată protagonist nu numai al
producției materiale, într-o țară în plin efort de industrializare, ci și al transformării revoluționare a societății.
Acest al doilea atribut reușea să și-l îndeplinească însă
numai prin prezența fizică, nu chiar preponderentă, în
partidul comunist (muncitoresc) și în instituțiile politice
(în baza unui anume algoritm al reprezentativității). În
realitate, nu a reușit să fie (și nici nu a fost chemată la
așa ceva) clasa conducătoare a societății, cea mai
înaintată… așa și pe dincolo. N-a dovedit o atare vocație,
nici măcar ca să redreseze traiectoria societății în ultimul deceniu, și cu atât mai puțin să-și apere propriul
regim, atunci când acesta a căzut pradă atacului. „Ba la
din contra”, am putea spune. N-a fost capabilă să se
impună nici când i s-a luat obiectul muncii, când marile
stabilimente industriale, în care se adaptase de minune,
au fost vândute străinilor pe nimic, transformate în fier
vechi sau demolate pentru uzul „dezvoltatorilor”.
Azvârliți în stradă, muritori de foame, muncitorii noștri,
în număr de milioane, și-au luat inima în dinți și au apucat drumul bejeniei. Acum sporesc plus valoarea în țările
bogate ale Europei și duc dorul familiilor părăsite. Din
punct de vedere numeric și al competenței profesionale,
muncitorimea rămasă în țară este departe de cea a fost.
Nimeni nu-i mai atribuie misiuni sociale (pe care nu
le poate îndeplini). Nici ca reprezentativitate nu mai e
luată în seamă, nici cine să-i apere drepturile numai
există (în special cele salariale). Deocamdată, nici clasă
nu mai poate fi numită, existența ei pe arena socială
fiind mai mult decât ștearsă.
Avem nevoie să refacem rândurile rărite ale muncitorimii române, desigur, în pas cu reconstrucția industriei, care întârzie îngrijorător de mult. Probabil s-ar
cuveni să se pună la punct sistemul de instrucție și calificare, reînființându-se școlile profesionale ale marilor
întreprinderi și adecvându-se școala medie, pentru a
putea oferi absolvenților certificate de calificare.
(va urma)

poeziile se întorc spre Flacără
flacăra lui Adrian Păunescu
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Metamorfoză

trăiri paraDOXaLe

Imperiul mărea hotarul, subjugând tărâmuri sfinte,
Legiunile romane le albeau cu oseminte,
Daciei venise rândul să se-nchine-n fața Romei,
Steagul cu un lup în frunte să îl plece-n fața stemei.

Iubește-mă intr-o trăire nefirească
Ușor, divin, cu o urmă de prezent
Corpurile noastre să nu se întâlnească
Intr-un dans ușor, divin, atent.

Mare a mai fost mirarea cetelor cotropitoare,
Când au întâlnit aicea vitejie și onoare,
S-au lovit ca de o stâncă, au pierdut întâia dată,
Mândria le-a fost rănită, s-au întors cu grea armată.

Pierde-mă intr-o trăire fără margini
Și regăsește-mă intr-un abis
La miezul vieții să redevenim străini
După o iubire ce s-a stins.

Mândra Sarmizegetusa schimbă a ei adunare,
Romanii se-așează-n plaiuri lânga dacele fecioare,
Românescul neam se naște din două popoare brave
Istoria-și țese firul prin trecutele conclave...

Vremurile de acuma ne-arată o nouă față
Vlaga neamului, în cete, cizma țară ni-i înhață,
Roma a primit românii plătindu-le slujba bine,
Ne întreabă vechi istorii... cine-a cucerit, pe cine?

Pribeagul
pentru că nu te-ai gândit
la moarte
când ți-ai făcut casa în vârf de deal
vei fi bănuit de nesăbuință
că dintre zidurile strânse
greu te vor scoate
între scânduri fiind
vei auzi glasuri ce acuză
că ai fost visător între stele,
îți vor afla datorii și pricini
copiii rătăciți și pe cei nenăscuți,
câinii pe lanț vor tăcea
dar ei nu vor avea liniște
până nu vor spune că ai fost de pripas

Adrian Matei

Să-mi fii tu ce alții nu mi-au fost
Un vis absurd intr-o lume prea bizară
Iar noi să ne cunoaștem fără rost
Ca și cum ar fi întâia oară.

cu iubiri pierdute sub colbul de lună,
faptele bune se vor șterge,
nu vei fi singur te vor însoți
norii din priviri mohorâte,
bocitoarele în cuvinte sărace te vor spăla,
ca niște
becațe la marginea drumului
ce scormonesc iarba,
ei vor da de pomană straiele tale
să nu te uite satul,
peste pânza albă când te vor trece
vor ca tu cuminte
să mergi în constelații
unde nici răsărit nici noapte
nu vei cunoaște.

ȘI DACă ...

Iubirea ce-a-nflorit în palma glastrei tale
La fel de fragedă-i și azi, ca-n prima zi;
E cânt ce-alină suferința unei vieți banale
Și-agață- n gheara timpului, regretele târzii...

N-a fost să fie, să-i păstrez parfumul
În vraja vremii care se-ascundea în noi
Idubitabil, pașii mei, greșit-au drumul
Iar tu, fără să vrei, uitat-ai drumul înapoi...

Și de ar fi cumva să mă mai nasc vreodată
În palma ta să înfloresc, din nou, aș vrea
Să-ți mângâi, cu condeiul, inima și tâmpla
Cu flori de tei să scriu povestea ta și-a mea.

Mioara Baciu

Cu luna stau la cină

Pe-arcada înnoptării, în tainicele castre,
Zvâcneşte libertatea şi-n trecerea-i barbară
Aleargă herghelia în preerii albastre;
Vin cai să se înfrupte din pajiştea stelară.

Foşneşte libertatea în temeri infirmate,
În colb de stele-i ceasul, secunda e orfană;
Cad hamuri de lumină prin coamele-nspumate,
Vin cai să se boteze în lumi fără prihană.
Ţâşnesc lumini sonore din nările-aburinde,
Coloane spiralate topite-n depărtare Şi-n crupele-argintate sudoarea se aprinde;
Vin cai să se adape din jgheaburi selenare.

Într-un festin edenic, cu luna stau la cină,
Sorb liniştea albastră, din stele muşc lumină.

Imbrățișează-mă intr-un infinit absurd
Și fi-mi acel letal medicament.
Undeva, in trecutul nostru revanșard
Erai o rimă a tot ceea ce sunt.

GEORGETA MuSCă-OANă

Cristian Ovidiu Dincă
Continuaţi să trimiteţi
poeme spre publicare:

adrianpaunescuro@yahoo.com
În urma selecţiei, ele pot
fi publicate la rubrica
POEZIILE SE

ÎNTORC SPRE FLACĂRĂ

Din amurg în amurg

Pe planeta fardată cu-a fantasmei cenușă
Sar călăi să ne-adape cu venin de căpușă,
N-au habar c-orice moarte-i plătită-nzecit
Și-orice viață furată e-un păcat plăsmuit.

Din amurg în amurg tropăim pe asfalt
Ciugulind libertatea dintr-un ciob de bazalt,
Doar fărâme de piatră mai surâd ipocrit
Ca o Fata Morgana ce-amăgește vădit.

Ne e timp de astâmpăr, nu-i minut de pierdut,
Pe Ulise-l aducem antidot de temut,
Suntem prinși între ziduri de-un sfârșit tăinuit,
Arvunit viitor pe-un prezent zdrențuit.
În palate-aurite mori de vânt răsucesc,
Ape tulburi agită într-un chip nefiresc,
Ne vedem incurabili de-un război insolit
Cât în templul justeții bate-un aer clocit.

Conturasem iluzii într-un veac deșirat
Neștiind de șacalii ce l-au vrut molestat,
Vise-n valuri scufundă, ruginesc desuet,
Prinse-n carcera vremii, în obtuzul corset.

Curg din ceruri mătănii, se aud înfundat
Din altare de suflet pe-un drumeag eșuat,
Este-o altfel de ploaie șmiruită în stropi
Cu-ndelemnul minciunii semănat de miopi.

Sibiana Mirela Antoche

18-24 septembrie 2020

Să-ți spun, acum, nu mai e timp
L-ai luat pe tot cu tine
Iar azi, rămân c-un singur anotimp
E iarnă și e frig in mine.
Cu veșnice păreri de rău
Era, de-odată, prea frumos.
Credeau in el doar zmeii
Făcătorii de minuni
Și eu.
Atunci
Cuvintele păreau obosite Frazele goale...
O luptă de veacuri domina totul.
Cuvântul. Fraza.
Cuvintele evitau întoarcerea in trecut. In
spațiu.
Căutau un altul. Alt timp.
Alt sens.
Alt tu.

Anne-Marie Szaniszlo

LUNA, AH, LUNA
II. Küsnacht. Aribada
A cerului preoteasă, a Universului Argintiu, în fiece noapte,
Asemeni zeiței voluptății Inanna, îți dezvălui misterele trupului
Fie în voaluri chihimbarii, albastru-sângerii, sferă plină, fie seceră crescândă!
Te-au conceput poeții așezată pe un tron, încununată c-o tiară,
Cu fosforosul Soare deasupra, având o eșarfă peste pieptul strălucitor,
Etalând Pământul și desfășurarea viguroasă a Arborelui Vieții la picioare.
Din adâncuri de milenii răsai și apui în ritm de metronom,
Fără încetare, misterioasă, splendidă, aduci fericire și melancolii.
Ești farul suprem, cel ce hăituie sau liniștește mări și oceane,
Dictezi ritmul a miliarde de ființe terestre ori tărâmuri umectide.
Sub razele tale mângâietoare și catifelate se însuflețesc muritoarele
Vietăți: hipopotamii ieșiți la păscut pe malurile fluviilor șerpuitoare,
Vânătoarea noptatică a felinelor, pe ai căror ochi îi aprinzi ca felinarele,
Pești și animale marine ce caută prada sau aflate în dans erotic,
Altele depunând frenetic icre, iar varecul crescând vertiginos...
Dai ghes microscopicelor dinoflagelate noctiluca scintillans,
Ce aprind valurile spumegânde ale oceanelor spre țărmuri,
Precum o nouă cale lactee, dar una pământeană, majestoasă.
Prin ierburi înalte, arborete, bambuși, orhidee sau regina nopții
Arunci cu nonșalanță panglicile de ivoire, platină și argint
Ale minusculilor photinus pyralis, lamprohiza splendidula,
Lampyris noctiluca, phosphaenus hemipterus, vivaci licurici.
La ceas de noapte, se povestește că țin soborul măiestre zeități,
Cele care celebrează sosirea Lunii, o protejează, dăruind-o pământenilor:
Se prind într-un dans ritualic și feeric Su’en, Coyolxauhqui,
Xochiquetzal, Freyr, Sif, Idun, Vanaheim, Aset, Hethert...,
Strălucitor de frumoasa Selena, zisă și Selaenoneodeia,
Cea care călătorește într-o caleașcă de argint, trasă de cai,
Înfășurată în robă, purtând o torță și o semilună pe cap.
Nu știu cum se face, dar razele de lumină rece ale enigmaticei Selene,
Învăluie muritori care dorm, iar săruturile fierbinți ale zeiței
Cad ca o rouă din pulbere de aur peste iubirea ei veșnică, Endymion.

UrMeLe SatULUi

Satul de odinioară s-a închis în
arhive.
Ce vedem astăzi e doar o reproducere proastă
A ceea ce a fost, cândva, casa
noastră.

Legătura cu el a fost tăiată cu niște
foarfece tocite,
Leagănul copilăriei a fost secerat
de mâini ascuțite...
E greu să mai știm
De unde venim,
Și-am rămas, peste noapte,
Fără rădăcini, fără tulpini de identitate,
Fără frunzele verzi cu care respiri
Amintiri,
Fără floarea de dor,
Fără izvor...
S-au stins cărbunii din vatră,
Pâinea cea spre ființă nu se mai
coace-n altare.
Laptele din țâțele oilor seacă
Și mierea albinelor-i acră...

Tănase Grosu

Curge peste țarini uitare
Și doare. Și doare...

Ce tristețe duioasă, nebună!
Fără ca nimeni să bage de seamă,
Satul a alunecat, încet, pe scara istoriei
Și și-a zdrobit rânduiala cea bună!
Cineva l-a răstignit, fără speranța
învierii,
Și nimeni nu se-ncumetă să-l dea
jos de pe cruce...
Moare. Se duce!...
Eu îl plâng. Mai plâng satul
câțiva...
Plângem lumea lui cea frumoasă și
vie,
Însă doar Dumnezeu ne aude
De-acolo, de unde
Satul își avea lăcașul, se știe:
Din veșnicie...

- Milă, Doamne, milă-ți cerșesc
Pentru satul din mine, sat românesc!

AuRELIA PANAIT
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Omul şi natura

• Petru Mărculescu

Motto:
„Oamenii se definesc după modul în care pierd!”
Constantin Noica

Am fost tentat încă din clasele primare, de plăcerea
de a hoinări pe câmpurile satului de obârşie a tatălui
meu sau prin parcul situat vizavi de şcoală, unde parcă
am fost împins de Dumnezeu să-mi desăvârşesc
dragostea faţă de tot ce înseamnă ştiinţele naturii, care
parcă au trezit în mine pe baza intereselor oricărui copil,
aprecierea celei mai frumoase imagini ale mediului
înconjurător!
Din această tentaţie, acum la vârsta când nu prea
cred să existe om să nu-şi facă un inventar asupra tuturor
tentaţiilor pe care natura ni le-a oferit, îndrăznesc sămi satisfac şi eu, ca şi un exerciţiu al gândirii, un fel de
prezentare a momentelor, când am găsit formidabila
similitudine între viaţa omului şi viaţa naturii
înconjurătoare.
Nefiind decât un minuscul „filozof”, după o viaţă în
care bunele şi relele mi-au demonstrat că se
compensează între ele, ca şi momente ale trăirii noastre,
într-o perfectă simbioză, reamintindu-mi de filozoful
Constantin Noica, care prin cugetarea sa privind modul
în care „oamenii se definesc după modul în care pierd”,
am îndrăznit fie şi numai pentru mine să mă minunez
încă odată, de acea demonstraţie, pe care natura mi-a
făcut-o, că tot ce înseamnă caracterele genetice ale tuturor plantelor, arborilor sau florilor şi nu numai, fac
parte mai mult ca sigur din „întregul” care se numeşte
„Viaţa pe pământ”!
Vorbind despre acest capitol privind „viaţa pe
pământ”, este de altfel normal ca între om şi natură, să
existe acea simbioză, în care fiziologia ambelor este
bazată pe acelaşi mod comportamental!
Dependenţa de natură a omului şi invers, este
evidentă în ceea ce priveşte apariţia pe criterii clare din
punct de vedere genetic. Ciclurile vieţii ambelor sunt
asemănătoare, cu excepţii pur genetic minore!
Ca şi un slujbaş vremelnic al naturii, îndrăznesc să
prezint numai câteva elemente ale asemănării, deseori

O să fie o
iarnă lungă şi
rece!

• Dumitru Avram
De vreo câteva luni, la bisericuţa
de peste drum nu mai bat clopotele.
În schimb, se aud glasuri de copii. O
minunăţie! Ce te faci însă cu perfecţii
de prin televiziuni care au şi început
să-i pârască: nu poartă mască, nu ţin
distanţă, ba chiar se îmbrăţişează. Pe
ăştia îi deranjează toată lumea, de la
Ilie Năstase la Adelina Pestriţu, ca să nu mai vorbim de
Raed Arafat. Când îşi încheia scurta guvernare, Nicolae
Iorga era cu totul deznădăjduit: „Am fost denunţat
îndată, de o presă cumpărată, că am recomandat aruncarea în mare a debitorilor (proprietarii rurali – n.n.) –
va veni vremea de a li se va spune şi învăţătorilor că leam dat şi lor acelaşi sfat – şi că am indicat ca mijloc de
salvare neplata datoriilor, eu însumi prezentându-mă ca
exemplu. În acelaşi timp, cum hotărâsem începerea
şcolilor, ca în copilăria mea, la întâi septembrie, aceasta
a servit bandei ţoniste ca mijloc de agitaţie. Spiritul
bucureştean se distra şi pe socoteala măsurilor de bună
ţinută impuse la ministerul meu şi, cum spusesem că
pentru picioarele desculţe ale şcolarilor din sate s-ar
putea face saboţi, ca în Olanda, în Franţa, în Austria, ce
se mai stricau de râs toţi deştepţii de la gazetele hrănite
din distribuţiile unui minister care devenise cartierul general al intrigilor contra mea - şi aveam dovezile în
scris!” Astăzi, când vremurile sunt mult mai complicate,
oamenii rămân preocupaţi de aceleaşi lucruri mărunte,
de fel de fel de amărâţi care stau pe la marginea satelor,
pe acolo pe unde încep şi unde se încheie toate nenorocirile. Unii i-au făcut în bătaie de joc vedete, iar alţii îi

flacãra lui Adrian Pãunescu

chiar surprinzătoare pentru cei ce cred, că ei, ca şi
primii locuitori ai planetei noastre sunt cu totul altceva
decât plantele ce reprezintă natura. Acest lucru este valabil doar din punct de vedere morfologic, fiziologia însă
demonstrând de fapt asemănările extraordinare între om
şi natura înconjurătoare.
Făcând un paralelism între om şi natură, lesne se
poate observa că încă de la apariţia omului pe pământ
şi până la sfârşitul vieţii lui, absolut toate etapele intermediare sunt asemănătoare cu cele ale plantelor de
cultură.
Vorbesc despre plantele de cultură, care prin
ocupaţia mea de inginer agronom, au constituit principala mea preocupare!
Pornind de la naştere, primordială este sămânţa,
prin care pruncul se dezvoltă în uterul matern. Tot
sămânţa este aceea ce este produsă prin fenomenul genetic, în care este clar rolul de mamă şi tată!
Uterul matern la om este reprezentat de uterul
plantelor, care se numeşte pământul! Naşterea pruncului
la om o reprezintă răsărirea seminţelor de plante de
cultură.
După naştere, la om urmează ceea ce se numeşte
creştere şi dezvoltare. Aceste două etape sunt totodată
prezente şi la plante. Absolut toate etapele de la
creştere la dezvoltare la om sunt valabile şi la orice
plantă. Rezistenţa la bolile apărute în toate fazele
creşterii şi dezvoltării se regăseşte şi la plantele de
cultură, cărora le sunt asigurate de specialişti, toate caracterele genetice, peste cele moştenite de la părinţi,
aşa cum medicii intervin pentru asigurarea prin diverse
tratamente specifice etapelor de creştere şi dezvoltare!
Ajunşi la maturitate, devenind oameni maturi, apar
mai mult ca sigur atât din punct de vedere genetic, cât
şi din punct de vedere al bolilor diverse, datorate factorilor de mediu, supuşi respectului faţă de acesta şi urmând calea îmbătrânirii normale care implacabil, pentru
om vine şi sfârşitul în mod firesc, după ce aceştia au devenit părinţi de copii, care vor urma acelaşi traseu!
Şi vai, câtă asemănare între om şi plantele de
cultură, în cea ce priveşte maturizarea, în perioada
căreia ca şi oamenii, acestea sunt supuse şi ele la diverse
boli, fie genetice, fie cauzate de viruşi şi bacterii, similare din punct de vedere medical cu cele ale oamenilor,
singura deosebire fiind că omul este tratat de medici şi
plantele de cultură fiind tratate de specialiştii agronomi,
care cunosc printre altele şi fitopatologie şi ştiinţa
protecţiei plantelor faţă de dăunători diverşi!
Urmează ca şi la oameni, plantele de cultură
fenomenul de îmbătrânire, care reprezintă pentru ele
„sfârşitul” vieţii, urmând ca în această fază să fie
recoltate ca şi seminţe sau ca butaşi, în funcţie de
suduie acum până îi scot din minţi. Nici vorbă ca aceia
care i-au năşit să le ia apărarea. Cei care se socotesc
lezaţi îşi cheamă în ajutor avocaţii şi se miră că… agresorii lor nu au fost arestaţi pe loc. Astea sunt marile probleme ale ţării. Seceta a pârjolit totul, preţurile cresc
pe zi ce trece, măsurile restrictive sunt departe de a fi
relaxate, iar băieţii ăştia se joacă pur şi simplu cu nervii
noştri. Stai şi te întrebi cum vor intra în istoria ţării
aceşti 30 de ani de groază pentru omul simplu şi neajutorat, neîncrezător în propriile puteri şi pe care
şmecherii nu încetează să-l atragă spre cauze pierdute.
Se spune că victoria se bucură de sute de taţi, iar dezastrul e orfan. Aşa încât nimeni nu va răspunde
vreodată pentru aceste trei decenii pierdute. Îi
aşteptăm pe acei oameni tineri puşi pe treabă să apară
de undeva. Nicio rază de lumină. Cât îi priveşte pe cei
ce sufocă viaţa publică, regretatul nostru profesor Alexandru Piru n-ar putea să-i numească semidocţi pentru
că, din păcate, mulţi dintre ei sunt direct inculţi.
După ce ajunsese să-şi armonizeze cât de cât
relaţiile cu Hruşciov, în urma crizei rachetelor din Cuba,
convins că nimic nu avea cum să depăşească un asemenea moment, J.F. Kennedy a rostit o frază care i-a pus
pe apropiaţii lui pe gânduri: „Ei bine, dacă cineva are
de gând să mă împuşte vreodată, asta este ziua când ar
trebui să o facă”. Anticomunist fervent, Kennedy n-ar fi
fost de acord cu `egocentricul~ De Gaulle pentru normalizarea relaţiilor cu Pekinul. Dar dincolo de toate
acestea, tânărului preşedinte american i se recunoştea
ca una dintre trăsăturile sale extraordinare faptul că puterea îl transformase într-un om mai bun. Pentru el,
drepturile civile reprezentau o chestiune morală, la fel
de veche precum Scriptura, şi asta îl aşază la loc de
cinste în galeria marilor oameni politici care au marcat
secolul ce a trecut.
Noi nu reuşim să depăşim ura şi ranchiuna. Cât neam dori să-i vedem pe cei care conduc ducând o viaţă
antrenantă, dar şi ancoraţi în realităţi, capabili de compasiune şi de conciliere. Constatarea fundamentală pe
care o lasă în urmă această tranziţie fără sfârşit este că
ea a scos în faţă oportunişti sadea, dornici de putere şi
de înavuţire, insensibili la descurajarea din jur. Deprinşi
cu avantajele, nu s-ar fi sacrificat pentru niciun crez,
cum nu s-au încălzit pentru nicio idee. Sunt oameni
înclinaţi mai degrabă să distrugă lucrurile. Îi interesează
în primul rând cercurile lor sociale. Unde sunt acei oameni care să dovedească întregul lor devotement în încercarea de a atinge desăvârşirea atunci când este vorba
de ceva bun pentru ţara lor?
Nu departe de Mureş şi de Târnave, de acolo de
unde vin nişte ziarişti de televiziune, la Tuşnad, cu uşile
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specie, ce vor reprezenta asigurarea perpetuării speciei,
a soiurilor şi a hibrizilor, pentru ca în anul următor să-şi
reia acelaşi traseu, aşa precum excepţie făcând durata
vieţii la om, generaţia plantelor, soiuri sau hibrizi
reprezentând pentru plantele anuale sau perene, de la
1 la 6-7 ani din viaţa unui om, astfel încât pentru
plantele anuale cel puţin, este nevoie de 50-60-70-8090 ani, pentru a echivala cu viaţa unui singur om.
Întorcându-mă la filozoful Constantin Noica, care
mi-a sugerat mie prin motto-ul acestei scurte poveşti despre cele două regnuri, vegetal şi animal, pot să vă spun
că şi la această cugetare filozofică despre om, există
asemănări şi desigur, păstrând proporţia şi deosebiri
esenţiale.
Astfel vorbind despre oameni, aş atinge o latură, cu
gândul la zicătoarea românească „Nu-i da omului cât
poate duce”! În funcţie de care se îmbolnăvesc sau care
din diverse cauze pierd câte ceva, devenind irascibili şi
fiind dominaţi în activitatea lor, de cât de mare ar fi
pierderea, uneori tot restul vieţii, din motive nu prea
bine explicate pentru ei, lucru în care este evidentă
schimbarea comportamentului lor, total inadecvat o
perioadă mai mare de timp sau pentru tot restul vieţii,
comportarea lor socială şi nu numai, devenind factorul
principal al oprobiului celor din sfera lui de activitate
sau de prietenie mai veche sau mai nouă.
În timpul activităţii mele am cunoscut şi asemenea
oameni, nu mulţi e drept, cărora am încercat să le transmit ca un fost sportiv, un îndemn al fostului meu
antrenor de rugby, Alexandru Carambel, „Dumnezeu săl odihnească în pace!” care atunci când nu învingeam sau
pierdeam vreun meci, ne-a spus că important pentru noi
în viaţă este îndemnul: „Ai pierdut… luptă!” şi acest
lucru mi l-a transmis încă din perioada de juniorat.
Respectându-mi paralelismul dintre viaţa plantelor
şi a oamenilor, aş vrea să spun, că la fel se cunosc şi
plantele prin reacţiile lor, atunci când din cauza unui
fenomen natural, cum ar fi vântul puternic, seceta,
ploaia torenţială, îngheţul sau clima în general, vremea
total nefavorabilă, nu ajung la capacitatea productivă
genetică.
Mica diferenţă între om şi natură ar fi pilduitoare,
în sensul că orice cultură până să se prăpădească, luptă
cu toate armele pe care le deţine să producă totuşi ceva
pentru om!
N-am să uit cât voi trăi, o cultură de soia, care din
cauza unui îngheţ târziu, nu s-a mai dezvoltat normal şi
când am menţinut-o şi n-am „întors-o”, m-a răsplătit,
făcând o producţie de aproape două tone / ha, pentru
acea vreme o producţie bunicică. Vorba aceea: „Mai bine
mai puţin decât nimic”!

închise, Viktor Orban a spus nişte lucruri greu de crezut:
„(…) În pregătirea acestei iniţiative europene (Transilvania – stat independent) este nevoie ca atitudinea
mass-media, mai ales a fiecărui maghiar şi în
perspectivă a secuilor, să facă o netă deosebire între românii ardeleni – europeni şi ceilalţi români – orientali.
Să lucrăm cu subtilitate, ar fi declarat premierul de la
Budapesta, la cunoaşterea imaginii reale a românismului
în general şi în special a românismului sudist, a
regăţeanului, a bucureşteanului şmecher, atât printre
românii din Ardeal, cât şi printre ceilalţi ardeleni: germani, ţigani etc. (…) Avem informaţii că UE n-o să mai
dureze mult, şi nici principiile ei. Şi eu ştiu ce vorbesc,
revenirea la Europa naţiunilor e firească în perspectiva
a tot mai multor oameni de decizie! (…) Argumentele
noastre trebuie să atenueze falsele spaime istorice şi
vigilenţa românilor ardeleni, să nu creadă cumva că
apariţia statului Transilvania – cu o populaţie aproape
cât a Ungariei şi resurse deosebite (ca urmaş al Principatului Transilvaniei) poate fi privită greşit ca un pas
spre Ungaria Mare sau spre o hegemonie maghiară”. Şi
încă un lucru care ar trebui să ne pună pe gânduri: „Românii, aşa primitivi cum sunt, abia la 1866 şi-au adus
domnitor din Apus. Cred că românii au avut mai mult de
câştigat când au mers după lozinca «Prin noi înşine!».
Nu e nicio ruşine dacă ne-am însuşi-o şi noi, mai ales că
românii au abandonat-o după 1990”. Nicio reacţie. Cât
îi priveşte pe ardelenii de prin televiziunile noastre, ei
cred că este suficient să aduci pe micul ecran interpreţi
şi muzică populară de prin partea locului pentru a-şi dovedi patriotismul. Marii luptători Gheorghe Funar şi Vasile Moiş – ca să nu-i numesc decât pe aceştia – trăiesc
acolo şi ne-ar putea vorbi zile întregi despre astfel de
lucruri. Dar nimeni nu-i întreabă de sănătate pentru că
televiziunile noastre mai ales sunt ocupate cu vulpiţele
şi cu ispitele care le consumă tot timpul.
La sfârşitul lui mai 1961, familia Kennedy a mers la
Viena unde s-a întâlnit două zile cu Hruşciov. „Dacă vrei
război, asta e problema ta”, i-a spus în stilul lui brutal
mai-marele de la Kremlin. A fost „cel mai dificil lucru
din viaţa mea”, mărturisea Kennedy, asemenea lui
Ceauşescu în decembrie 1989, când abia se despărţise
de Gorbaciov. Tot atunci, în mai 1961, Kennedy a rostit
memorabilele cuvinte: „O să fie o iarnă lungă şi rece!”.
Familia prezidenţială americană făcuse o escală la Paris,
unde i-au întâlnit pe Andre Malraux şi pe soţia sa, răpuşi
de durere în urma unui accident în care-şi pierduseră cei
doi băieţi. Şi totuşi, marele romancier, luptător şi om
politic a avut puterea să treacă peste durerea sa şi binecunoscuta birocraţie artistică franceză şi să le-o trimită
în vizită americanilor pe Mona Lisa…

Theodor Aman - primul pictor român modern şi muzeul său
• George V. Grigore
Poate ați frecventat fondul de carte al Bibliotecii
Centrale Universitare „Carol I” din București, aflată în
Piața Palatului Regal, prin intrarea din Corp Boema, str.
C. A. Rosetti, nr. 2-6. Surpriza de care vreau să vă povestesc se află chiar în apropierea acelei intrări, pe strada
C. A. Rosetti, unde se află un muzeu cum ați văzut mai
rar. Este vorba despre „Muzeul Theodor Aman”, una dintre cele mai frumoase reşedinţe particulare din Bucureşti, construită în anul 1868 după proiectele
proprietarului, respectiv pictorul Theodor Aman. De asemenea, este una dintre puţinele reşedinţe care nu au suferit modificări în decursul timpului, fiind prima
casă-atelier de artist din România. De la planurile casei
şi decoraţia exterioară (realizată în colaborare cu sculptorul Karl Storck) la decoraţia interioară – pictura murală, vitraliile, decoraţia pictată pe tâmplărie, stucatura
tavanelor, lambriurile atelierului şi mobilierul casei –
toate sunt reflectarea viziunii lui Theodor Aman. Muzeul
Theodor Aman a fost deschis încă din anul 1908, la
inițiativa și cu sprijinul Regelui Carol I şi este unul dintre
cele mai vechi muzee memoriale din România. El păstrează atmosfera vieţii private din perioada Belle Epoque, alături de cea mai mare parte a lucrărilor pictorului
Theodor Aman. Cuprinde o colecție memorială de pictură, grafică și sculptură, precum și ustensile de lucru și
alte obiecte aparținând pictorului și graficianului Theodor Aman (1831-1891). Valoarea patrimonială constă în
primul rând în aspectul memorial pe care îl reprezintă
acest ansamblu plastic și arhitectonic. Planul edificiului
imaginat de Aman, se va concretiza într-un proiect, realizat de antreprenorul Fr. Scheller, la indicațiile precise
ale artistului. În octombrie 1869 locuința, un adevărat
templu al artei, era ridicată. În articularea edificiului său
Aman va apela la elemente ale arhitecturii neoclasice și
renascentiste, vizibile mai ales pe fațadele nordică și estică, dar și la stilistica neogotică, în decorarea atelierului
de pictură, cea mai spectaculoasă încăpere a casei. Aici
va trăi și lucra artistul până la sfârșitul vieții, în 1891.
Casa a revenit prin testament soției sale. Într-o scrisoare, Ana Aman mărturisea că dorința pictorului a fost
ca această casă să devină muzeu. De aici și demersurile
pe care ea le va face în acest sens pe lângă Ministerul
Cultelor și Instrucțiunii Publice și pe lângă Casa Regală.
În 1904 clădirea, colecția de pictură, gravură, instrumentele de lucru, mobilierul, intrau în posesia statului, iar
patru ani mai târziu, la 16 iunie 1908, se deschidea oficial Muzeul „Theodor Aman”. Clădirea muzeului este clasată ca monument istoric, cod LMI B-II-m-A-19621.
Colecția muzeului este extrem de variată și deosebit de
valoroasă, întrucât constă din lucrări, semnate Aman, în
aproape toate genurile și tehnicile artei de șevalet, gravură, artă decorativă și diverse obiecte care i-au
aparținut. Expuse în casa artistului alcătuiesc un tot unitar, conservă atmosfera de sfârșit de secol XIX și spațiul
în care a trăit și creat primul pictor român modern. Fondul principal îl constituie donația Anei Aman din 1904,
sporit ulterior prin alte donații, transferuri sau achiziții,
dar și privat, în 1950, de un lot important, ce a contribuit
la constituirea Galeriei Naționale. Muzeul deține 165 de
lucrări de pictură în ulei pe pânză sau pe panouri
din lemn. Sunt pânze ce urmăresc evoluția artistului din
perioada de început a creației, până la lucrările de maturitate. Aman este primul artist român care excelează
în abordarea genurilor noi: consacră scena de bătălie și

portretul istoric, „atelierul
artistului”, ambianța din interiorul sau peisajul imediat
al casei sale, reuniunile
mondene, scenele de gen în
peisaj citadin sau rural
(unele adevărate documente
de epocă, ce surprind aspecte din cotidianul celei
de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea și evoluția
modei acelor vremuri), peisajul din anii maturității,
nudul, ca gen nou (înaintea
lui Nicolae Grigorescu) sau
scenele orientale. Toate
acestea sunt ilustrate în
colecție și probează modernitatea lui Theodor Aman.
Grafica ocupă un loc important în cadrul colecției, în
special gravura în acvaforte,
tehnică pe care Aman a deprins-o în anii de studii, în capitala Franței și căreia i se
va consacra cu perseverență începând cu 1872 până în
1881. Pentru performanțele de excepție în această tehnică este ales membru al Societății Aquafortiștilor de la
Paris în 1875. Grație relației cu editorul A. Cadart, care
i-a publicat o serie de planșe, cinci plăci de gravură ale
lui Aman au intrat în posesia Societății Aquafortiștilor.
Planșe ale lui Aman vor figura și în publicația societății,
„L’Illustration nouvelle”. În inventarul din 1904 erau înregistrate 53 de aquaforte încadrate, cărora li se vor
adăuga alte donații ale Anei Aman și exemplare din tirajele postume Fisher Galați, Adrian Maniu – Mișu Teișanu
sau Alexandru Moscu, unele transferuri și achiziții, astfel
că în prezent din colecție fac parte 298 de gravuri. Muzeul păstrează și cele 43 de plăci de gravură pe care Ana
Aman le-a donat în 1904. În ceea ce privește acuarela,
relativ slab reprezentată în colecție, însă doar sub aspect
cantitativ (33 de lucrări), tratează teme diverse, unele
inedite, altele prezente și în pictură, gravură sau desen.
Cu excepția unui bust al Pepicăi Aman, al bustului
lui Mihai Viteazul și al unui cap de femeie modelat în
ceară sau plastilină, sculptura ține mai mult de latura
decorativă și se regăsește la piesele de mobilier, care în
inventarul din 1904 figurau astfel: „1. Un dulap de stejar
în stil gotic (sculptat 1865); 2. Un dulap mai mic cu două
base-reliefuri reprezentând sculptura și pictura; 3. Un
dulap pe patru piciore cu încuetura secretă cu base-reliefuri reprezentând două femei nude; 4. O masă de stejar sculptată și gravată. Pe față sunt cioplite nouă
chipuri de voievodi naționali; 5. O cutie pentru lemne
(cu figuri alegorice); 6. Dulap de haine. Amor și Psyhia
sculptați pe față; 7. Un lavabou cu oglindă și sculpturi;
8. Cadrul unui ceasornic; 9. Două uși cu două canaturi.
Pe care sunt ciopliți Titien, Rembrandt, Veronese și Raphael”. Ustensilele de lucru – presa pentru gravură adusă
de la Paris în 1872, bancuri de lucru, dăltițe, ace de gravură, palete, cutii și bastoane de pictură, pensule, mojare, sticluțe – conferă un plus de autenticitate
atmosferei atelierului de pictură și gravură. În bibliotecă, concepută și sculptată de către Aman, se păstrează
o parte din cărțile artistului, cele pe care doamna Aman
le lăsa în casă în 1904. Câteva piese de costum oriental
(șalvari, mantale și papuci de cadână, fes), ii și catrințe
oltenești, panoplia cu arme (puști și pistoale orientale
cu intarsii de alamă, fildeș sau sidef), vase românești sau
orientale, ciubuce, narghilea, ce figurează și astăzi în
patrimoniul muzeului, erau folosite de către Aman ca
material de lucru și pot fi recunoscute în pânzele lui. Alături de alte obiecte personale, toate alcătuiesc colecția
de peste o mie de piese a muzeului. Sculpturile de pe

fațada muzeului — fosta casă a pictorului Theodor
Aman — sunt lucrate chiar de artist și îi înfățișează pe Michelangelo și pe Leonardo.

Despre artistul Theodor Aman putem afla faptul că
a fost pictor și grafician, pedagog și academician român,
întemeietor al primelor școli românești de arte frumoase
de la Iași și București. Theodor Aman reprezintă pentru
istoria plasticii românești primul artist modern în adevăratul sens al cuvântului, influențând și grăbind, în același
timp, prin activitatea sa în Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești, deschiderea spre modernitate și
dezvoltarea
instituțională
artistică
până
la
izbucnirea Războiului Ruso-Turc din 1877. Atât Theodor
Aman, cât și Gheorghe Tattarescu au fost, la data de 5
octombrie 1864, întemeietorii „Școlii de Arte Frumoase”
din București.
(va urma)

