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BREAKING NEWS: 
Cum au schimbat 11 pandemii cursul istoriei lumii

• Adrian Păunescu
Turla-mi soarbe capu-n ea,

În altar e fruntea mea,
Ochii în fereşti vor sta,

Spre cer.
Voi lucraţi şi vă e greu,

Însă de murit mor eu,
Jertfa voastră sunt chiar eu,

Eu pier.

Voi zidiţi în jurul meu,
Dar în zid aici sunt eu,
Dar în zid aici sunt eu,
Sunt eu.
Hai Manole, pune zid
Să nu pot să-l mai deschid,
Hai, îmbracă-mă în zid,
Zid greu.

Pe oriunde sunt zidiri,
Omul meu, să nu te miri,
Le-au întruchipat doi miri
De rând.
Doar că tu de-a pururi pleci,
Eu rămân aici pe veci,
Sclavă cărămizii reci
Plângând.

Sângele mi-i încă viu,
Voi nu ştiţi că şi eu ştiu
C-am să mor dintr-un pariu
Stupid.
Hai Manole, fii mai demn,
Cum să-ţi faci aripi din lemn?
Mi se face-a moarte semn,
În zid.

Să te-nchini când vei pleca,
Să nu,
Să nu uiţi cumva,
Că-năuntru-i Ana ta.
Om crud,
Milă cum nu poţi să ai,
Voi plecaţi către alt rai,
Eu în zid abia mă mai
Aud.

DD rr ee pp tt uu ll   ll aa   rr uu gg ăă cc ii uu nn ee
Marele Premiu al Festivalului Internațional de Poezie de la Seul (Coreea
de Sud) i-a fost acordat în acest an lui Nicolae Dabija, poet basarabean

LISTE SAU
ACATISTE?!?

Ana lui
Manole

fiii veacului bolnav



• Ana-Maria Păunescu

Noi trăncănim, trăncănim,
Mai trece o zi,
Mai trece un veac, 
Mai mor oameni,
Se mai întind câmpii sub lună
plină,
Se mai lăcomesc cimitirele
sub pași de ciment,
Se mai aud câinii în vecini,
Lătrând stingher,
Ca un ecou spre nicăieri,
Mai titrează televiziunile
Că x și y au făcut covid,
Că y și x s-au vindecat
Că z e încă la terapie intensivă,
Mai încep seriale turcești și se reiau,
Din mintea nostalgicilor,
Vechile telenovele sudamericane,
Se mai deschid ferestre
Dărâmând fotografii cu ăi duși,
Se mai sparg pahare, cu tot cu noroc,
În casele de oameni săraci,
Dar noi trăncănim,
Noi credem că e posibil să schimbăm ceva,
Lăsăm deoparte iubirea,
Lăsăm deoparte ura,
Nu mai citim cărțile mari ale lumii,
Nu mai scriem poezie,
Nu mai suntem poezie,
Ne înstrăinăm,
Trăncănind de tot și de toate,
Crezând că avem soluția pentru 
Bolile necunoscute ale planetei,
Credem că dacă am fi cu pixul în mână,
În locul netrebnicilor,
Am semna ce trebuie, când trebuie,
Am putea pune și scoate punctele de pe i,
Ca să se facă iar lumină în sat,
În oraș, în țară, în lume,
În viață,
Doar că
Nu ne întreabă nimeni care e soluția minune
Și bine fac că nu ne iau în serios,
s-ar trezi la dosar cu milioane de formule,
diferite toate,
miraculoase, desigur, toate,
pentru orice fel de maladie,
aruncată, fabricată, răspândită, dezrădăci-
nată,
așa că, dacă tot nu ne întreabă nimeni nimic,
noi continuăm să răspundem,
să credem,
să fim, să respirăm,
să cerem o zi de mâine în schimbul mocirlei
de azi
și trăncănim,
trăncănim,
până trece furtuna,
până oamenii își vor face iarăși timp
să fie oameni
și să scrie poezie
și să citească marile cărți ale lumii
și să strige, 
cu paharul de venin spart la picior:
a trecut furtuna, a trecut...
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Trăncănim

Cântecul săptămânii:
„Yesterday” - 

BEATLES

♫

• dan Lupescu

Urmează un cvasi-imperceptibil
memento, apoi, instantaneu, un verita-
bil tsunami al decojirii celeilalte fațete
a destinului implacabil: „Pe atunci nu
bănuiam și nici nu știam/ Ce jalnică-i
moartea făgăduită tuturor/ Spovedania
este mărturia vinovăției/ Că păcatul
este de neiertat când ucizi în Ierusa-
lim/ Am ucis, de atunci sufletul meu
este în adâncul păcatului”. 

Ultimele două versuri-zăvor cad
ineluctabil, cu șuier de ghilotină de
secol XX, care a decapitat mii și mii de
vinovați au ba, până în anul de grație
1969 (!?!), în Piața Concordiei din Paris:
„Dumnezeu m-a pedepsit pe măsura
mârșavului omor/ În numele Domnului
Iisus Hristos”.

Eu liric și arhetip, Cavalerul cru-
ciat poate fi considerat o efigie a rău-
lui, precum Maldoror, dar  – spre
deosebire radicală de acesta – NU l-a
părăsit pe Dumnezeu, dimpotrivă,
trăiește, multă vreme, cu sentimentul
că îi apără spiritul și Mormântul Sfânt.
Mihai Sultana Vicol ajunge să urle (urlet
existențial!): „Da, am ucis! Inima mi-i
plină până în adâncurile ei de durere.
Dumnezeu m-a pedepsit aspru pentru
fărădelegile săvârșite în straie de cru-
ciat. Lacrimi au curs ca un râu de flă-
cări pe obrazul meu. Plâng și cerșesc
iertare.”.

Ne place să credem că, asemenea
iconoclastului poet francez, protagonis-
tul nostru a fost fascinat de scena orbi-
rii din Oedipus Rex de Sofocle -, Mihai
Sultana Vicol ajungând să puncteze,
spre finalul Mărturiilor cavalerului
cruciat: „Aud glasul unui orb. Cântă o
rugăciune și rostește Tatăl nostru.
Cerșește lumină de la Dumnezeu. Odi-
nioară fusese și el cavaler cruciat, uci-
sese ca și noi. A fost lovit de pedeapsa
cerească. Cântecul lui sublim de rugă-
ciune deschidea ușile bisericilor.”.

Combinând „narațiunea lirică” vio-
lentă cu imagini vii și, nu rareori, cu
tentă suprarealistă -, poetul român
aglutinează „teribile imagini ale morții”
(cum susținea Paul Lespes despre Con-
tele Lautreamont), lăsându-ne impresia
fugară că scrie „numai noaptea, stând
la pianul său, declamând sălbatic”, în
timp ce izbește clapele albe și negre,
cu degete aripi alungite și străvezii,
grele de dorul serafimului ce ar fi putut
rămâne.

Demne de Infernul lui Dante sunt
mai toate poemele din noul volum al lui
Mihai Sultana Vicol. Citez din inscripția
scrâșnită cu înfocare la pag. 20: „Am
ajuns în Ierusalim/ De jur împrejur
erau zidurile/ Înnegrite de sângele lui
Iisus Hristos // Înspăimântătoare vede-
nii/ Se arătau în dreptul crucii,/ Nici
un supraviețuitor să o vegheze”. Versul
din urmă ne duce  cu gândul la distihul-
capodoperă de Spirit Românesc din
Maramureșul lui Grigore Leșe, al lui
Gheorghe Pârja, al lui Vasile și al Mariei
Casandra Hauși: „Nu-i lumină nicări/ C-
or murit toți uoamirii…”.

Contemporanul nostru cioplește
versuri cu sonorități frapante, marcate
de o armonie inefabilă, în desfășurări
bogate, somptuoase, de verset biblic. 

Intrarea în Ierusalim nu are nimic
tainic. Nici urmă de ramuri de finic sau
de salcie. Nici urmă de asin. Nici umbră
de Fiul Omului, Fiul Domnului. Cele trei
catrene pot concura oricând viziunile
celor mai crâncene bolgii dantești:
„După un lung asediu/ Am pătruns în
Cetatea Ierusalimului/ Mulți aveam
trupurile/ Pline de sânge și de răni

adânci // Nici în adâncul Iadului/ Nu
era atâta suferință și jale/ În preajma
Mormântului lui Iisus Hristos/ Vaierele
muribunzilor se înălțau la cer // Ni-
meni dintre păgâni nu era/ Cruțat, bă-
trânii și copiii/ Cerșeau îndurare fără
milă/ Ura ne îndemna să ucidem”.

Și distihul din finalul acestui poem
demonstrează faptul că Mihai Sultana
Vicol și-a însușit perfect lecția versului-
zăvor a ilustrului George Coșbuc, poetul
poliglot și genialul precursor al insur-
montabilului bijutier al Cuvintelor po-
trivite, Tudor Arghezi. Ani de zile, cât a
locuit la Craiova, unde a avut cea mai
rodnică (și, din nefericire, ultimă) pe-
rioadă glorioasă de creație, Coșbuc și-a
desăvârșit traducerea capodoperei bi-
zantin-renascentiste Divina Comedie,
prima în Limba Română, neîntrecută
nici până azi în scânteieri eclatant-or-
bitoare. 

Distihul din amurgul poemului In-
trarea în Ierusalim - din care am citat
ceva mai înainte – este interogativ și cu-
tremurător prin nuditatea sa (asasină?):
„Ne-am întrebat apoi pentru cine uci-
dem/ Pentru Dumnezeu sau pentru Dia-
vol?”.

*
Scriitor prolific și jurnalist de

temut, având, de ani mulți, un spațiu
anume rezervat în revista săptămânală
FLACĂRA lui Adrian Păunescu -, Mihai
Sultana Vicol a publicat un snop dolofan
de volume de poezie autentică și de pu-
blicistică virulentă, demne de condeiul
unor personalități de prim rang precum
Radu Gyr, Pamfil Șeicaru, Nichifor Crai-
nic, F. Brunea-Fox, Geo Bogza, Paul An-
ghel, Ilie Purcaru, Grigore Vieru, Adrian
Păunescu, Dumitru Radu Popescu ori Ni-
colae Dan Fruntelată. 

Dintre distincțiile și premiile pri-
mite, de-a lungul deceniilor postde-
cembriste, de autorul recentului volum
Penitența cavalerului cruciat, amin-
tim: 

Medalia Dimitrie Cantemir, acor-
dată de Academia de Științe din Mol-
dova (2013),  

Premiul Pamfil Șeicaru pentru pu-
blicistică la Festivalul Internațional de
Literatură Mihai EMINESCU de la Dro-
beta Turnu Severin (2015), premiu în-
mânat de acad. Mihai Cimpoi,
președintele juriului, 

- Marele Premiu pentru poezie la
ediția a doua a Festivalului
Internațional Adrian Păunescu, de la
Craiova (2018),

- Premii la Festivalurile Moștenirea
Văcăreștilor (Târgoviște), George
Coșbuc (Bistrița) și Grigore Vieru
(Chișinău).

*
În ianuarie 2020 - la ediția a XXX-a

a aceluiași prestigios Festival
Internațional „Mihai Eminescu” de la
Drobeta Turnu Severin -, a fost încunu-
nat cu  Premiul pentru literatură.
Președintele juriului, ca de fiecare
dată, a fost statuarul critic și istoric li-
terar, acad. Mihai Cimpoi, secondat de
Florian Copcea (secretar), Vasile Barbu,
Vasile Bahnaru, Mihai Firică, Tudor Ne-
delcea ș.a. 

În volumul Scriitori vasluieni, pu-
blicat anul trecut (în 2019), redutabilul
eminescolog, hermeneut și făurar de
reviste Theodor Codreanu reușește să-i
contureze un foarte expresiv medalion
literar, în care îl definește drept Greie-
rul gladiator. Decupăm din această efi-
gie doar următoarele linii de foc:
„Bârlădean prin copilărie, studii gim-
naziale și liceale -, Mihai Sultana Vicol
s-a născut la Iași, pe data de 5 octom-
brie 1948, debutând editorial în 1979,
la București, Editura Litera, cu volumul
Cândva fântâni, la care s-au adăugat,
până în anul 2019, alte 25 de cărți (…)
Este membru al Uniunii Scriitorilor – Fi-
liala Iași, jurnalist ardent, incomod (re-
dactor la România liberă, FLACĂRA lui
Adrian Păunescu etc), colaborator la
numeroase publicații din Țară și din Ba-

sarabia, unde figurează și ca membru
de onoare al breslei scriitoricești.”.
Theodor Codreanu punctează apoi:
„Greierul, simbolul poetului cântăreț
din fabulă, este condamnat să sânge-
reze, să lupte ca un gladiator pentru
umanitatea în derivă, să devină un
mântuitor în abatoarele lumii veacu-
lui XX, sfărâmat de pumnul negru al
brumei.”. 

*
În cel mai recent volum de poeme

al său, Mihai Sultana Vicol face saltul de
la gladiator la acela de cruciat – care,
în inocența sa, își asumă o misiune ex-
trem de grea, despre care este convins,
la începuturi, că se înscrie în suita celor
cu aură sacră, nemuritoare, necum a
crimelor odioase, fără nici o noimă. 

Partea finală a mărturiilor cu care
se deschide volumul Penitența cavale-
rului cruciat denotă o luciditate tra-
gică: „Piară în veșnicie gloria mea de
cruciat. Astăzi sunt lăsat în voia morții.
Înțeleg! Am și răspunsuri, trebuie să
plătesc pentru faptele mele de ucigaș
în armură de cavaler cruciat. (…) Nu
cerșesc milă și îndurare. Întâmplă-se
orice cu mine! (…) Acum trăiesc ca un
surghiunit departe de mormântul Zeno-
viei. Ce s-a ales din noi, cavalerii
cruciați? Moartea ne-a împrăștiat pe
toți în pământuri străine. Ierusalimul
este învins!”.

Devastatoare, introspecția și
meditația asupra noului său destin sunt
dublate în permanență de un proces de
conștiință (auto-condamnare!) echiva-
lent cu țipătul existențialist cel mai
acut cu putință: „M-am întrebat, va
mai fi Ierusalimul eliberat sau va ră-
mâne tot învins, așa cum l-am lăsat
noi? (…) Astăzi suntem tăcuți. Numai
morții acelor vremuri cruciate au aver-
tizat că fiii viitorului văr lăsa pradă Ie-
rusalimul unei seminții care va plăti cu
talanți locul unde se vor așeza. Fiii
creștinătății vor primi, în schimbul au-
rului, supușenia față de acea seminție.
Pentru ce au murit atâția cavaleri
cruciați, mulți dintre ei luptători te-
merari, curajoși ca să elibereze Mor-
mântul Sfânt? Cei care l-au vândut pe
Domnul nostru Iisus Hristos au astăzi
până și oasele noastre de cavaleri
cruciați. Cine sunt făptuitorii vânză-
rii?”.
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COLECŢIE FLAP
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CULTURA ÎN STARE DE URGENŢĂ
Colecţie.  Aprilie şi mai 2020. România.

• nicolae dabija

Scriitorul Nicolae Milescu-Spătaru,
acest Marco Polo al Moldovei, ajungând în
secolul XVII în China, fusese convins că se
află la marginea pământului și că dincolo
de această țară – lume nu mai există.

Dar dacă ar fi vizitat și Coreea, sunt
convins că ar fi descoperit și cealaltă
jumătate a lumii. 

Coreea e cât o lume. O planetă
aparte. Un univers. 

Asta e părerea pe care mi-a lăsat-o în 2019 Coreea
de Sud, cu istoria, tradițiile, oamenii și marea ei
literatură. 

La ediția din anul trecut a Festivalului
Internațional de Poezie din Coreea de Sud, atunci când
am vizitat vechea capitală a țării Suwon Hwasung, m-
a bucurat faptul că memoria Coreei multiseculare este
vie aici. 

Memoria este foarte importantă pentru orice
popor. 

Biologul englez Charles R. Darwin susținuse că
omul provine de la maimuță.

Dar adeseori îmi vine să cred inversul: că ea, biata
maimuță, se trage de la om. Și explic de ce cred astfel:
în evoluția omenirii o parte din aceasta și-a păstrat
Memoria și a ajuns la ceea ce este astăzi. Pe când o
altă parte, la o anumită cotitură a istoriei, s-a dezis de
ea – e și Memoria o povară, trebuie să ții mereu minte
care ți-e numele, cine sunt părinții tăi, cine ți-s pri-
etenii, unde e locul în care îți ai casa ș.a. – și această
parte a omenirii a regresat continuu. Iar din
componenții ei au provenit maimuțele: din oameni fără
memorie. 

Iată de ce este importantă memoria.
Pentru ca să nu ne întoarcem cu traiul în arbori,

în sălbăticie, în nicăieri. 
Suwon e un excepțional monument al memoriei

colective. Dacă nu ai văzut Suwon-ul, e ca și cum n-ai
văzut Coreea. Nu poți cunoaște această țară fără să fi
văzut Suwon.

Aici în alte secole  poeții coreeni mânuiau la fel
de bine atât pana de scris cât și arcul cu săgeți. 

Parcă am și văzut pe treptele de piatră ale vechi-
ului castel urmele amiralului și poetului Ri Sun Sin, de-
spre care am aflat că a căzut într-o luptă murmurând
versuri: 

La șold – cu o sabie tăioasă
Și-n inimă cu dragostea pentru patria mea. 

Nu întâmplător în marea literatură coreeană
găsești între creatorii ei și locatari ai Suwon-ului: regi,
prințese, amirali, comandanți de oști, mari feudali.

Un scriitor este preocupat cel mai mult de memo-
ria cuvintelor.

La acestea se adaugă memoria viselor. 
Eu aș numi traducerile dintr-o literatură în alta,

schimburile culturale dintre popoare – transplant de
vise. 

Visele pot fi și ele  martori importanți în partici-
parea noastră la istorie. 

Citisem în presă că în SUA inima unei fetițe de 10
ani ucisă de un necunoscut i-a fost transplantată unei
copile cu suferințe cardiace de aceeași vârstă. Din acel
moment i s-a schimbat modul de viață, iar visele nu-i
mai aparțineau. La câteva zile de la operație ea a visat
momentul și locul crimei, l-a văzut în coșmarul ei pe
ucigaș și l-a putut descrie. Poliția i-a luat indiciile în
serios și a dovedit că relatările referitoare victimă, a
cărei inimă o purta în piept copila, erau exacte. Crim-
inalul a fost reținut și condamnat. Unicul martor la pro-
ces au fost visele fetei operate. Criminalul n-a avut
încotro și, atunci când i s-au descris împrejurările în
care a avut loc crima și-a recunoscut vina. 

Aceasta e misiunea unui om de creație: să depună
mărturie cu visele sale la devenirea unui popor, la tre-
cerea acestuia prin labirinturile timpului.

Visele poetului, ca și visele acelei fetițe ameri-
cane, pot deveni martor-cheie, apărător sau acuzator
important, atunci când vine vorba de lucruri ce vizează
destinul semenilor, al omenirii, al planetei.

Savanții au dovedit că celule ale memoriei sunt
prezente peste tot, până și-n lacrimi. 

Cu atât mai mult în cuvinte, cele cu care poetul
scrie sau de care se lasă scris la rândul lui. 

Un poet nu doar creează Poezia, el trăiește în ea,
respiră cu ea, își modelează destinul după cerințele ei.

Un scriitor procedează de cele mai mute ori
aidoma lui Honore de Balzac, prozatorul care, atunci

când s-a îmbolnăvit grav, i-a rugat pe oamenii care i se
aflau în preajmă să-l invite de urgență la căpătâiul lui
pe medicul Bianchou, unul dintre eroii romanelor sale,
crezând sincer că acesta îl poate ajuta mai mult decât
medicii, destul de reali, care se înghesuiau să-l vin-
dece. 

Imaginarul și realitatea, nu doar în cărți, ci și în
viața unui condeier, se întrepătrund, se completează
și se explică reciproc.

În localitatea Changwon, la Casa-Muzeu dedicată
marelui poet Kim Dal-jin, m-am convins că poezia
circulă, că iese din cărți.

Locurile de la Chanhwon seamănă cu poezia lui
Kim Dal-jin.

De ce această impresie? Pentru că poetul nu doar
descrie peisajul, ci ca și cum îl recreează cu ajutorul
cuvintelor. 

Despre marele nostru poet Mihai Eminescu, clasic
al literaturii române din România și Republica Moldova,
se afirmă că el „a eminescianizat” natura, dragostea,
literatura. 

La fel se poate afirma despre toți marii condeieri. 
Ei fac ca timpul să-și încetinească cursul în prea-

jma operelor lor: precum râurile repezi, atunci când
trec prin fața unui templu.

Ei modelează sufletul unui popor. 
Ei împrumută din lumina lor tuturor celora care au

nevoie de ea.
Marile cărți sunt precum trunchiurile uriașe de

lemn pe care au lunecat blocurile mari de piatră din
care au fost construite piramidele – ele au mișcat
umanitatea înainte. 

Și aici cred că e locul potrivit să fac și o
mărturisire despre mine: sunt un om fericit. Eu am
scris cărțile pe care aș fi vrut să le citesc. Am întâlnit
oameni fără de care viața mea n-ar fi fost cea care
este. Cele mai multe dintre visele mele s-au împlinit. 

Datorez toate aceste lucruri părinților mei, doi oa-
meni simpli de la țară, care au îngrijit toată viața
pământul și care, în adolescența mea, atunci când m-
au petrecut la școală, mi-au oferit rețeta fericirii.

Ei mi-au spus:
– Dacă dorești în viață să devii om fericit, să fii

bun și harnic. 
Bunii mei părinți mi-au dat astfel de înțeles că oa-

menii răi și leneși nu sunt niciodată fericiți, chiar dacă
au de toate. 

De ce? Pentru că nu merită.
E o rețetă simplă, la îndemâna tuturor.
Datorită ei, datorită faptului că am ținut cont de

ea de-a lungul vieții mele, vă pot adresa acum acest
mesaj, dorindu-vă să fiți, la rândul domniilor voastre,
fericiți. 

Am scris câteva eseuri despre țara
dumneavoastră. Pe unul dintre ele l-am intitulat „O
țară de oameni frumoși”, în care afirmam că Coreea
de Sud e o țară europeană situată pe continent asiat.
Și că Europa ar avea ce învăța de la Dumneavoastră. 

Se știe că la ora actuală învățământul din Coreea
de Sud e unul din cele mai performante din lume. Se
vorbește mult și despre „miracolul coreean” din
economie. 

Literatura Coreei de Sud e și ea una dintre cele
mai originale și importante pe plan internațional. 

Aș compara poezia coreeană cu o planetă
necunoscută, în care ești preocupat mai întâi  să de-
scoperi, apoi să admiri.

Am rămas impresionat în cadrul recitalurilor de
poezie de muzicalitatea limbii coreene. Vorbitorii ei,
ai impresia, atunci când vorbesc parcă ar cânta. 

Alternanța vocalelor scurte și celor lungi cu con-
soanele creează o armonie vocalică unică, pe care,
bănuiesc, doar oamenii cu auz muzical o pot auzi și re-
produce. 

Când poeții, actorii și interpreții se aflau în recital
– or, pe ei îi ascultasem cel mai mult – aveam impresia
că aceștia, ca și cum ar mânui un instrument muzical
cunoscut doar de ei, imitând valul mării, foșnetul la-
nurilor de orez, atunci când trec brizele peste ele, nin-
sorile de frunze, stropii de ploaie – cu ajutorul
cuvintelor. 

Pandemia prin care trecem astăzi cu toții, este
pentru fiecare țară ca și pentru fiecare persoană – și
un mare examen. 

În această autoizolare, omul a trăit în paralel în
două dimensiuni opuse: oportunitatea de a fi singur cu
gândurile sale și frica de a rămâne singur cu el însuși.

Am impresia că abia acum omul a început să apre-
cieze cu adevărat darul excepțional care i s-a oferit,

acela de a comunica, de a dialoga, posibilitatea de a
fi tu însuți fiind împreună cu alții. După „Covid-19”,
sunt convins că omenirea va fi alta, că omul va deveni
altul.

E o lecție tristă, din care el ar trebui să tragă
învățăminte. 

Aș dori mult ca după această pandemie să-i
urmeze o alta, opusă acesteia, – Pandemia Bunătății,
a Solidarității Umane, a Toleranței,  a Culturii, a
Poeziei.

Ca Omul să dovedească încă o dată că puternicia
lui vine de la Spirit.

P.S. Îi mulțumesc și pe această cale doamnei Zi-
naida Vârlan, profesoară de limba franceză la Liceul
„Prometeu-ProTalent” din Chișinău pentru traducerea
impecabilă a textului de mai sus, pe care l-am rostit
în cadrul ceremoniilor Festivalului Internațional de
Poezie  din Coreea de Sud, cât și poetului, profesorului
Gheorghe Reabțov, care a găsit echivalentele unor
poezii de-ale mele în aceeași limbă, traduse ulterior în
coreeană. 

prin e-mail de la Chişinău

SchiMBuRilE culTuRAlE – cA NişTE TRANSPlANTuRi dE viSE

Colțul spiritual

Pur şi simplu „Sărut
mâna, doamne!”

Un farmacist a fost trezit într-o noapte de un
băiat, care i-a cerut o doctorie pentru mama sa grav
bolnavă. Farmacistul în grabă mare şi din nebăgare
de seamă i-a dat băiatului o sticlă cu o doctorie
greşită. După plecarea băiatului, observă cu groază
greşeala comisă. A alergat în stradă, a strigat în gura
mare după băiat, dar acesta dispăruse. O nelinişte
nespusă cuprinse pe bietul farmacist. Atunci împins
de o forţă irezistibilă se aruncă în genunchi şi rugă
pe Dumnezeu să-l scape de nenorocirea sa. Abia îşi
termină rugăciunea şi la uşă se auzeau lovituri pu-
ternice. Deschizând uşa, intră băiatul de mai
înainte, care îi spuse plângând că fugise spre casă,
a căzut şi a spart sticla cu doctoria. Din ziua acea-
sta, farmacistul deveni cel mai bun creştin.

Părintele Gheorghe Nicolae
Șincan, 

Târgu Mureș

Într-un singur volum, în format A4, adunăm toate numerele
apărute numai online pe durata stării de urgenţă. 9 ediţii
FLAP. Pentru colecţionari şi nu numai.* Peste 150 de pagini
de cultură şi libertate. Preţ: 50 lei. Se poate comanda prin

e-mail - office@apaunescu.ro sau pe pagina de 
Facebook a revistei Flacăra lui Adrian Păunescu.

Livrarea se face oriunde în ţară (10 lei cost transport).
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• Tudor nedelcea
„În lunga lui carieră literară –

scria Tudor Vianu – Al. Macedonski a
clădit o operă a cărei influență în
epoca lui și asupra întregii dezvoltări
a literaturii noastre mai noi trebuie
recunoscută”. „Poet inegal” (G. Căli-
nescu), „poetul dematerializărilor suc-
cesive, al transfigurărilor graduale
noi, cu tendința convertirii la regimul spiritual a între-
gii materii și existențe” (Adrian Marino), Al. Macedonski
este, fără îndoială, un clasic al literaturii române,
creând o școală, lansând prin cenaclul său, „Literato-
rul”, mari scriitori în lumea literară (Gala Galaction,
Tudor Arghezi, Traian Demetrescu, Duiliu Zamfirescu,
Tristan Tzara, Marcel Iancu, I. Vinea, I. Peltz, Tudor
Vianu, I. Pillat, G. Bacovia, Adrian Maniu, I. Barbu etc.)

S-a născut la Craiova, la 14 martie 1854, al treilea
din cei patru copii ai Mariei (născută Fisența, prin
adopție: Pârâianu, printre descendenți figurând Al.
Mitru și V.G. Paleolog) și al maiorului Alexandru D. Ma-
cedonski, ajuns general și ministru de război sub Cuza
Vodă. Familia mamei face parte dintr-o veche ramură
oltenească, iar pe linie paternă tatăl se declara descen-
dent  al unei familii princiare poloneze care ar fi domnit
în Lituania. Bunicul poetului, Dimitrie Macedonski (și el
poet), a venit în Țară din sudul Dunării, din Macedonia,
și împreună cu Hagi-Prodan, l-a însoțit pe Tudor Vladi-
mirescu în trecerea Oltului pentru strângerea panduri-
lor. Tatăl, Alexandru D. Macedonski, a avut un rol
important în Unirea Principatelor, fiind avansat general
și numit ministru de Război, dar, la numai 47 de ani, în
1863, este pensionat și se retrage la Adâncata și
Pometești, pe valea Amaradiei din Dolj, moșia soției
sale. Aici își petrece copilăria Alexandru Macedonski, lo-
curi care se regăsesc descrise cu duioșie în creația sa.

Urmează „Junimea liceală din Craiova”
(Liceu/Gimnaziul mare), absolvind clasa a IV-a în 1868,
locuind în casele familiei, unde azi este Grădina Bota-
nică și unde era un bust din bronz al poetului, furat și
nerecuperat. Sănătatea precară nu-i permite continua-
rea studiilor liceale și pleacă în străinătate (Viena, Glei-
chenberg, Geneva, Torino, Pisa, Florența (1870-1871).
Revine în țară, în aprilie 1871, își plătește doar înscrie-
rea la Facultatea de Litere din București, dar n-o frec-
ventează, are o tentativă de a urma la o facultate din
Geneva, dar se înscrie la Institutul Schewitz-Thierrin din
București, se reîntoarce în Italia (februarie-aprilie
1872), dar lipsa banilor îl obligă să revină în țară, prin
Veneția și Trieste.

După tipărirea poeziei 10 mai în „Telegraful român”
din 23 mai 1873, antidinastică, mama sa îl trimite în
străinătate (Austria, Italia), spre a scăpa de acuzația de
ultraj față de domnitorul Carol I. La 14 noiembrie 1873
editează prima sa revistă, Oltul, „ziar liberal cu pagină
liberală”, în care critica guvernul conservator condus la
Lascăr Catargiu („să se deștepte odată românu; să se ri-
dice cu armele în mâni și să sfărâme și pe agenții gu-
vernului și pe guvern, dacă acest guvern nu va pune
capăt la infamiile agenților săi administrativi”). Este
condamnat pentru delict de presă, arestat la Craiova,
la 24 martie 1875, și încarcerat pentru trei luni la
Văcărești, fiind eliberat pentru că „delictul era stins
prin prescripțiune”, „Strada politică îi face o
manifestație de simpatie” (Tudor Vianu), în euforia suc-
cesului Al. Macedonski se înscrie în gruparea liberal-con-
servatoare a lui N. Blaremberg, este numit prefect
interimar al Bugeacului (21 iulie 1876), director al Pre-
fecturii jud. Silistra Nouă-Cernavodă (14 noiembrie
1877), administrator al plasei Sulină (aprilie 1879),
funcții adminsitrative în care comite anumite abuzuri,
stârnind furia jurnalistică a lui Eminescu. Vom reveni
asupra relațiilor celor doi mari scriitori. Anterior, solici-
tase lui M. Kogălniceanu un post în diplomație (refuzat),
așa cum el însuși refuzase funcția de controlor financiar
al județului Putna propusă de C.A. Rosetti.

La 23 decembrie 1881, primește mult râvnita Me-
dalie Bene Merenti pentru poezie, după o polemică
acidă cu V. Alecsandri, atacându-l pe „acel rege al poe-
ziei” pentru că primise aceeași medalie academică, deși
era membru al Academiei Române. De altfel, polemica
a făcut casă bună cu Al. Macedonski, el căutând motive
de ceartă cu iluștrii contemporani (Titu Maiorescu, de
pildă), dar țâvna sa nu durează mult și are încercări de
împăcare.

Anul 1883 este unul încărcat de dublă semnificație.
Se căsătorește cu Ana Rallet Slătineanu, la 10 februarie
1883, și vor avea șase copii, din care vor supraviețui:
Alexandru/Alexis, Nikita, Nina (viitoarea soție a lui M.
Celarianu), Pavel și Constantin-Hyacint. În iulie 1883, el
publică cunoscuta epigramă „Un x pretins poet-acum”,

pe care ciudatul ziarist Grigore Ventura (tatăl celebrei
artiste) îl identifica pe „X” cu Eminescu, considerându-
l pe Al. Macedonski „un homme mort” în „L’Indepen-
dance roumanie”. (Vom reveni asupra acestui aspect).
În urma acestei grave manipulări, Al. Macedonski se
simte amenințat: asupra casei sale se aruncă cu pietre,
presa îl atacă, abonații îi restituie revista, societatea
„Literatorul” abia înființată, este nevoită să-și întrerupă
activitatea, el fiind nevoit să-și vândă din cărți și mobi-
lier pentru a supraviețui, deși declarase că incriminata
epigramă nu era destinată lui Eminescu.

În atari condiții, pleacă, în vara anului 1884, la
Paris, apartamentul său parizian „îl împodobise cu nu-
meroase scoarțe oltenești”, cum ne încredințează Cin-
cinat Pavelescu. În drum spre Paris, în gara Craiova, îl
întâmpină tânărul Traian Demetrescu care notează:
„Trenul de la București sosea pe la trei ore. Așteptam
pe peronul gării, nerăbdător, timid și cu inima în prada
unor tremurări de emoțiune ce mă scuturau. Când cele
trei bătăi de clopot și fluieratul lung al mașinei vesti
apropierea trenului știu numai atât că m-am privit de
la picioare până la piept dacă-mi sunt hainele potrivite
pe corp; apoi ochii mi s-au oprit deodată în ochii unui
om ce privea pe fereastra deschisă a unui vagon de clasa
I-a și m-am apropiat de el. Nu știu cine mă împingea,
știu că acei ochi, vii și frumoși sub sticlele lor de miop,
mă chemau. Poetul s-a dat jos din vagon însoțit de fe-
meia sa, d-na Anna Macedonski. Ne-am cunoscut, nu ne-
am vorbit decât puțin, căci trenul se grăbea să-și
urmeze goana lui neîntreruptă. M-am întors de la gară
acasă plin de impresiuni ce mi-e cu neputință să le des-
criu”. 

Ambițios din fire, Macedonski pătrunde în boema
franceză, în lumea scriitorilor, colaborează la revistele
franceze simboliste. Revine în țară, în ianuarie 1885,
editează bisăptămânalul de atitudine antimonarhică
„Stindardul țărei” (6 martie-10 aprilie 1888), apoi „Liga
ortodoxă”, în care îl apără pe mitropolitul primat Ghe-
nadie Petrescu caterisit în mai 1896 din rațiuni politice),
mercantile, reia întâlnirile cenaclului „Literatorul” la
cafeneaua Fialkowski, apoi la Café Boulevard din
București, la cafeneaua Kübler și în casa din Dorobanți.

Al. Macedonski se dovedește și un apreciat orator.
La 8 martie 1878, ține la Ateneul Român conferința an-
tijunimistă „Mișcarea literară din cei din urmă zece
ani”, apoi conferința cu tentă spiritistă „Sufletul și viața
viitoare”, iar la Paris o comunicare pe baza unei
experiențe personale conform căreia „lumina nu există,
în vid, în starea de fenomen luminos” (teorie infirmată).

Ovid Denșușianu îl propune să devină membru al
Academiei Române, dar i se respinge propunerea pentru
că a adus un omagiu, în „Literatorul”, feldmareșalului
Mackensen. Va deveni, la propunerea lui Eugen Simion,
membru post-mortem la 24 martie 2006 (odată cu Edgar
Papu, Al. Piru, Liviu Rusu, Vl. Streinu, iar Emil Cioran și
Eugen Ionescu fiind înnobilați în 2009).

În martie 1920 este pensionat de la Comisia Monu-
mentelor Istorice, iar la 24 noiembrie 1920, la orele 3
după-amiază se stinge din viață, în urma unei boli car-
diace; este înmormântat în Cimitirul Bellu, discursurile
funebre fiind susținute de Octavian Goga (ca ministru al
Cultelor și Artelor), Horia Furtună și Ion Pillat.

*
Al. Macedonski debutează revuistic la 3 decembrie

1870, cu poezia Dorința poetului, în „Telegraful român”
din Sibiu și editorial cu vol. Prima verba, în 1872. A con-
dus publicațiile: „Oltul”, „Revista Junimei”, „Stindar-
dul”, „Vestea”, „Dunărea”, „Tarara”, „Literatorul” (cu
deviza: „Luptă pentru lumină, lumină prin luptă”, con-
trol „de stil, libertate de idei”), „Revista literară”,
„Liga ortodoxă”, ”Revista modernă”, „Sindardul țării”,
„România literară”, „Straja țărei”, „ Lumina”, „Forța
morală”, „Revista de critică și literatură”(cu fiul său,
Nikita), „Revista clasică”, „Cuvântul meu”, și a colabo-
rat la „Familia”, „Telegraful”, „Revista contemporană”,
„L’Elan littéraire” și „La Wallonie”, „L’Indépendance lit-
téraire et artistique”, Mercure de France”, Carmen”,
„Românul”, „Vocea dreptăți”.

Antum, publică volumele: Prima verba (1872), It-
halo (1878), Poezii (1882), Dramă banală (1886), Excel-
sior (1895), Bronzes (1897), Cartea de aur (1902), Le
Calvaire de feu (1906), Flori sacre (1912).

„Se mai poate discuta, prin urmare, dacă Mace-
donski este «actual» sau «inactual»? se întreabă retoric
Adrian Marino, autorul monografiei Viața și Opera lui Al.
Macedonski” (1966) și a ediției Opere, vol. 1-2 (1966),
iar răspunsul este unul îndreptățit și bine documentat:
„este azi mai aproape de noi ca niciodată”.

*
În legătură cu pretinsa epigramă, noi am publicat

un amplu studiu (aflat în vol. Tudor Nedelcea, Eminescu,
București, Edit. Tracus Arte, 2020, p. 497-513), din care
vom relua doar câteva argumente.

Eminescu a elaborat un cod de principiu de guver-
nare în spirit european, aplicabil după cucerirea Neatâr-
nării pe câmpul de luptă din 1877-1878, când Dobrogea
a revenit Principatelor, în urma Congresului de la Berlin
din 1878 (dezavantajos pentru noi). O dată cu „intrarea
României în concertul european – scrie Eminescu – este
timpul să ne ocupăm mai serios de cestiunile cele grave
ce ridică organizarea noastră din întru”; cu alte cu-
vinte, un comportament legal și civilizat pentru
minoritățile din Dobrogea („ordine, legalitate și, vrând
Dumnezeu, mai multă cultură temeinică și generală (nu
sporadică”).

În această ordine de idei, gazetarul Eminescu îl
atacă pe funcționarul public Al. Macedonski, ceea ce
amplifică orgoliul binecunoscut al autorului Rondelurilor
( „Domnul Al. Macedonscki, fost director al prefecturii
Silistra Nouă, în care calitate a comis escrocherii și fal-
suri în acte publice...”). De aici polemica dintre cei doi,
deși atunci când e cazul Eminescu îl apără pe Al. Mace-
donski de atacurile violente ale lui Al. Candiano-Popescu
în Adunarea Deputaților, din 27 ianuarie 1879, privind
pe „trădătorul” general Dimitrie Macedonski. Autorul
Nopților critică eminescianismul ca stare de spirit, de-
clarând că poezia lui Eminescu „în general nu mă far-
mecă”, dar „eu nu voi o tinerime care să mă laude și cu
atât mai puțin nu voi o tinerime care să înjure pe Emi-
nescu”. 

Combativitatea gazetărească a lui Eminescu, a
cărui glorie literară nu era încă fixată în timpul acestor
polemici, s-a întâlnit cu imprudenţa, bizareria lui Al. Ma-
cedonski, care-şi dorea popularitate cu orice preţ, în
ciuda unor impulsuri primare, necontrolate. De aici până
la cazuistica „Epigramei” nu mai e decât un pas.

Sub aspect strict literar, Eminescu nu l-a atacat pu-
blic pe Al. Macedonski decât mult mai târziu. Plecând
de la ideea maioresciană, conform căreia „principiul
fundamental al tuturor lucrărilor domnului Maiorescu
este, după câte ştim noi naţionalismul în marginile ade-
vărului”, gazetarul, transformat în critic literar, face o
afirmaţie de ordin estetic, axiologic: „Poezii urâte (Don-
gescu, Bota, Grădişteanu, Macedonski, Costiescu,
Adrian ş.a.) nu devin frumoase prin aceea că-s naţio-
nale”. Celebrul eminescolog Dimitrie Vatamaniuc consi-
deră, cu argumente, că Macedonski din această
însemnare  nu este Al. Macedonski, ci M.D. Macedonski,
unchiul poetului, care publică volumul de poezii „Bu-
chetul primăverei”, la Bucureşti, în 1862.

Epigrama lui Macedonski ar fi rămas în anonimat
dacă ea nu ar fi fost supralicitată, folosită tendenţios
de anumite cercuri politice şi dacă n-ar fi apărut în con-
textul tratativelor secrete dintre guvernul liberal I.C.
Brătianu şi cancelarul Bismark, apoi cu contele Kalnoky,
ministrul de externe al Austro-Ungariei, la 26
august/7septembrie 1883, finalizate prin tratatul de
alianţă din 18/30 octombrie 1883, în urma cărora Româ-
nia iese de sub înfluenţa Franţei spre a intra în cea ger-
mană (Macedonski fiind filofrancez) şi dacă n-ar fi
coincis, în mod nefericit, odată cu boala sau „îmbolnă-
virea” Poetului.

(va urma)

Un veac fără
Alexandru Macedonski
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vinovat 
e Gică Hagi!
• Ovidiu Ioanițoaia

Recentele înfrângeri
ale naționalei, ca să nu le
numesc umilințe, au tulbu-
rat atmosfera în fotbalul
românesc. Simțind că nu
mai e de glumit, multe
personalități din fenomen
au ieșit în public să-și ma-
nifeste dezamăgirea. Ade-
sea și indignarea. Dinu,
Iordănescu, Hagi, Balint, Dorinel Munteanu,
Cămătaru și nu numai. Unii au arătat cu dege-
tul spre Rădoi, probă că Dinu i-a cerut demisia
cu voce tare. Alții și-au îndreptat tirul către
„tricolori”, dar cei mai numeroși, logic, i-au
pus cu spatele la zid atât pe selecționer, cât și
pe jucători. I-au băgat în aceeași oală.

Singurii care au tăcut au fost, vă vine să
credeți?!, oficialii FRF, în frunte cu președintele
Răzvan Burleanu, habarnistul-șef. Lași, dar și
superiori, federalii n-au catadicsit să le ofere
suporterilor nicio explicație. Le-au întors spa-
tele, convinși că nu-i de datoria lor să răspundă
în fața cuiva, că doar d-aia e Federația stat în
stat! Ca atare, Burleanu et Comp. au dispărut
fără urmă. Într-o ceață deasă.

Ehe, dacă naționala ar fi câștigat vreunul
din meciurile pierdute în aceste zile, ce-ar mai
fi sărit cu gura „specialiștii” de la Casa Fotba-
lului! Ce s-ar mai fi înghesuit ei la microfoane
să ne garanteze că ziua e lumină și noaptea în-
tuneric! Așa, s-au văzut obligați să amâne
show-ul.

Surprinzător, în tot acest vârtej s-a trezit
prins și Gică Hagi, ai cărui contestatari, puțini
câți sunt, au căpătat glas. Inclusiv în GSP.
Îndată ce Hagi a făcut unele declarații, în parte
interpretabile, adversarii lui au și izbucnit,
grăbindu-se să-i reproșeze câte-n Lună și-n
stele! Pasămite, Gică l-a luat la rost pe Rădoi,
l-a urecheat, ca să-i plătească o poliță, să se
răzbune pe el, după ce acesta s-ar fi gândit la
Ianis când s-a referit la faptul că fotbaliști „cu
o calitate tehnică foarte bună n-au reușit să se
exprime mai fericit la nivelul echipei”.

Știind cât de sensibil e Hagi în clipa în care
e vorba despre fiul său, să admitem că putea fi
deranjat de aluzia lui Rădoi, deși acesta n-a
pronunțat nume! Dar de aici și până la a sugera
că Hagi și jucătorii trecuți pe la Viitorul, 11 în
actualul lot, ar fi vinovați de declinul naționalei
e un drum lung, pe care niciun om cu scaun la
cap n-ar trebui să se aventureze.

Să susții că la Ovidiu domnește un regim
de tensiune, ba și de teroare, că antrenorii Aca-
demiei „urlă și dau cu pumnii în ziduri”, că-s
aleși în funcție de câți decibeli emit etc, nu-i
mult, e prea mult. Asemenea afirmații scăpate
de sub control nu-s argumente, sunt jigniri.
Sunt calomnii în măsura în care nu pot fi de-
monstrate. Și nici nu vor fi.

Cu certitudine că la Viitorul nu curg lap-
tele și mierea. La fel de adevărat e că mai
greșește și Hagi. N-are dreptate întotdeauna.
Mai trage spuza pe turta lui și pe a lui Ianis. A
scrie însă despre el, precum destui postaci pe
gsp.ro, că a fost un jucător mediocru, asta
când France Football tocmai l-a inclus pe lista
celor mai buni mijlocași din istoria fotbalului,
plasându-l lângă Pele, Maradona, Platini ori
Zidane, e o aberație. Chiar o blasfemie.

În aceeași categorie se înscrie și bârfa că
Hagi n-a contribuit cu nimic la dezvoltarea fot-
balului românesc și că, dimpotrivă, doar a pro-
fitat de pe urma lui! Asta-i o prostie ce nu
merită comentată.

Ar mai fi multe de discutat, însă mă
opresc. Dacă pe contestatarii lui Hagi îi mai pot
înțelege, și nu ușor, de detractorii lui chiar nu
vreau să aud. Pentru că vorbim limbi diferite.

SSPPOORRTT
Sursa text și foto: blogsport.gsp.ro

FESTIVALUL
AFORISMULUI de

la TECUCI, PE
ONLINE

Dorel Vidrașcu: – Domnule
Președinte al manifestării, de ce nu
față în față, anul acesta, la cea de a IV-
a ediție?

Vasile Ghica: – Pentru că, din
cauza acestui blestemat virus, numai
doi dintre premianți ne-au anunțat că
pot face deplasarea spre noi.

– Care sunt obiectivele esențiale
ale acestei confruntări spirituale?

– Ca dascăl, m-am gândit, în
primul rând, la elevi. Se știe că ei nu
prea mai citesc literatură. Și în această
situație se află și părinții lor și chiar
unii dascăli. Situația este destul de
gravă, pentru că lectura dezvoltă
imaginația, gândirea, capacitatea de
utilizare corectă a limbii etc. O carte
valoroasă înseamnă o lume. Cititorul
trăiește intens alături de niște ființe
care se bucură, se agită, suferă, se
ceartă, meditează, iubesc, se despart
etc. Pe când aceste blestemate jocuri
pe calculator sunt seci, le robotizează
copiilor mintea, o sărăcesc. Mai mult,
savanții trimit mesaje disperate,
avertizând că au început să apară
cazuri de demență digitală, maladie,
vai, incurabilă.

– Ce se poate face?
– Misiunea școlii și a familiei este

imensă. Nepăsarea părinților este, pur
și simplu, criminală. Nu vor, pur și
simplu, ca aceste ființe să fie
sănătoase.

– Să revenim la Festival.
– Cu eforturi deosebite, am reușit

să implicăm elevii, chiar de la prima
ediție. Cei circa 60-70 de scriitori, care
ajung la noi, se deplasează în școli. Dar
gazdele nu mai sunt, ca de obicei,
spectatori, ci actori. Pentru că, pe
parcursul anului școlar, îndemnați și
ajutați de profesorii de limba și
literatura română, au adunat, din cărți
ori de pe net, aforisme pe care le-au
grupat, le-au comentat, au alcătuit, pe
baza lor, mici scenete, au făcut desene

care să ilustreze conținutul lor. După ce
a văzut cât de creativi sunt elevii
noștri, Naji Naaman, renumit scriitor și
manager cultural din Liban, primul
Președinte de Onoare al Festivalului
nostru, le-a editat, la Beirut, cartea
„Gânduri desenate” în șase limbi, în
3000 de exemplare și a difuzat-o în
multe țări.

– Ajungem la ediția din acest an.
Cine este Președinte de Onoare?

– Domnul Francois Rastier
(pseudonim literar, Fr. Vaucluse),
savant, profesor la Sorbona și scriitor.

– Putem să spicuim câteva idei din
interviul scris, dar și din dialogul
online pe care l-ați avut cu Domnia Sa?

– Desigur. Am început discuția,
evident, cu subiectul nr. 1 pe agendele
de azi ale mapamondului: pandemia
generată de noul Coronavirus și de
mutanții lui. Replica intervievatului a
fost categorică: „nu este nicio
manipulare. Avem nevoie de sânge
rece, spirit critic și raționalitate.
Măsurile restrictive care se iau nu
afectează drepturile nimănui,
dimpotrivă, ne apără de inconștiența
unora.”

– Ați discutat despre criza cărții, a
culturii?

– „Este un recul al cititorilor”, a
spus profesorul. „Trebuie să-i citim pe
clasici și să formăm clasici. Cărțile
clasice sunt acelea care nu vor putea fi
pe deplin înțelese niciodată.”

Domnia Sa este cel mai important
urmaș al lui Ferdinand de Saussure,
fondatorul structuralismului universal,
curent indispensabil în cunoașterea
umanității. „Ar fi păcat”, spunea
profesorul, „ca umanitatea să dispară,
așa cum dispar sute de specii, înainte
de a fi descrisă.”

– Cum împacă Domnia Sa
preocupările științifice (este un
reputat lingvist) cu cele artistice?

– Poate fi considerat un
impresionant om al Renașterii. Chiar s-
a specializat în cercetarea literaturii
italiene din această epocă.

– Cunoaște literatura noastră?
– Prea puțin. Mi-a vorbit despre

Panait Istrati, Cioran, Fondane, Tristan
Tzara, iar dintre contemporani, de
Valeriu Butulescu, ca aforist, și de
Mircea Cărtărescu, pentru povestirile
fantastice.

– Care este prestanța aforismului
în lumea occidentală? La noi, se știe,
pentru conducerea USR, pentru câteva
reviste și edituri, aforismul românesc
nu există...

– ... deși circulă în lume antologii
ale aforismului românesc realizate de
noi, dar și de italieni, sârbi, francezi.
Câțiva autori de aforisme au publicat
cărți în străinătate (Valeriu Butulescu
este tradus în 55 de țări), alții publică
în reviste din afara țării, iau premii pe
la diverse festivaluri. În privința
cititorilor acestei specii, invitatul
nostru s-a exprimat deosebit de plastic:
„Aforismul nu va fi niciodată Miss
Lumea, pentru că sunt preferate cărțile
groase, în foileton, pe care le citești și
le uiți pe marginea piscinei. Va fi totuși
o Domnișoară de Onoare. Va avea un
viitor asigurat.”

– Formidabilă imagine!
– În opinia Domniei Sale, „cine

descurajează arta, încurajează
barbaria.” Despre aforism a mai făcut
precizarea că „inițial el exprima
gânduri identitare. Alunecarea lui spre
divertisment nu este de dorit.”

– Păcat că acest om atât de valoros
nu a putut să ajungă la Tecuci. Cu ce a
continuat emisiunea?

– Am prezentat Antologia 2020,
lista colaboratorilor, conținutul
capitolelor și Palmaresul  acestei ediții.
Mulțumesc, și pe această cale,
Fundației Pelin, fără sprijinul
dumnealor Festivalul nu ar fi existat,
membrilor juriului (Constantin
Tudorache, Teodor Parapiru, Traian D.
Lazăr) și colegilor care au trudit la
realizarea, contra-cronometru, a
antologiei: Doru Eugen Pelin și
Constantin Tudorache.

– Și lui Vasile Ghica, nu?
– Eu rămân cu mulțumirea că, în

ciuda dificultăților de tot felul, anul
2020 nu va însemna o absență în istoria
Festivalului nostru. Cei care doresc să
vadă emisiunea realizată, sunt rugați să
acceseze pe YouTube Ateneu Tecuci
(rubrica Festivalul Aforismului) și pe
Facebook RadioTV Tecuci, pentru o altă
emisiune despre același eveniment.

– Aforismul este combustia
înțelepciunii.

Interviu telefonic realizat de
dorel Vidrașcu, București

17 octombrie 1873: se năștea Gheorghe Țițeica, 
matematician român (d. 1939)

17 octombrie 1904: se stingea Ștefan Petică, 
poet român (n. 1877)

17 octombrie 1905: se năștea Alexandru Dima, 
critic și istoric literar român (d. 1979)

18 octombrie 1907: se năștea Mihail Sebastian, 
scriitor român (d. 1945)

18 octombrie 1967: se năștea Ștefan Bănică Jr., 
cântăreț și actor român, fiul actorului și 
cântărețului Ștefan Bănică 

18 octombrie 2009: se stingea Ion Cojar, regizor, 
actor și profesor român (n. 1931)

18 octombrie 2017: se stingea Olga Tudorache, actriță 
română de teatru și film (n. 1929)

19 octombrie 1868: se năștea Simion Mehedinți, geograf 
și etnolog, creator al școlii române de geografie (d. 1962)

19 octombrie 1908: se năștea Dumitru Almaș, prozator și 
istoric român (d. 1995)

19 octombrie 1926: se stingea Victor Babeș, bacteriolog și
morfopatolog român, fondator al școlii românești 
de Microbiologie (n. 1854)

19 octombrie 1935: se stingea Gib Mihăescu, scriitor 
român (n. 1894)

19 octombrie 1961: se stingea Mihail Sadoveanu, scriitor 
român (n. 1880)

19 octombrie 2006: se stingea Ernest Maftei, actor român
de teatru și film, poet și epigramist (n. 1920)

20 octombrie 1895: se năștea Alexandru Rosetti, lingvist 
și filolog român, membru al Academiei Române, 
membru corespondent al Academiei Suedeze de 
Științe (d. 1990)

20 octombrie 1918: se stingea Constantin Giurescu, 
istoric român, membru al Academiei Române (n. 1875)

20 octombrie 1933: se năștea Ion Dichiseanu, actor 
român de teatru și film

21 octombrie 1891: se năștea Perpessicius (Dimitrie S. 
Panaitescu), critic și istoric literar, poet român 
(d. 1971)

21 octombrie 1925: se năștea Virginia Zeani, 
soprană română

21 octombrie 1974: se năștea Costel Busuioc, 
tenor român

21 octombrie 1980: se stingea Pamfil Șeicaru, ziarist și 
prozator român (n. 1894)

21 octombrie 1984: se stingea Ion Finteșteanu, actor 
român de teatru și film (n. 1899)

21 octombrie 2018: se stingea Ilie Balaci, fotbalist 
român (n. 1956)

22 octombrie 1846: se năștea Dimitrie Brândză, medic, 
naturalist și botanist român, membru al 
Academiei Române și fondator al Grădinii 
Botanice din București (d. 1895)

22 octombrie 1907: se năștea Cella Serghi, scriitoare 
română (d. 1992)

Sursă: wikipedia.org 
Selecție: CB

Măcar în CALENDAR
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• Cristiana Crăciun

Facem ce facem și stăm tot cu ochii pe partide!...
Nici bine nu s-au încheiat alegerile locale, că urmează
cele parlamentare și iarăși se alcătuiesc liste! Vă zic, e
o emulație, o fantastică demonstrație privind
„capacitățili”, se bagă-n seamă „catindații”, ne scot
ochii cu „realizărili” mai ceva ca împușcații (sigur, sunt
numai împliniri imaginare, rămase captive pe hârtie
sau în colțuri de capete) și, pentru, scuzați, „prostime”
– cum sunt numiți alegătorii în cercurile intime de către
putere –, se reiterează promisiunile, că astea (ni) se
coc indiferent care sunt condițiile meteo sau pande-
mice!

La promisiuni măcar avem niște recolte bogate...
Unele sunt deja  culese și „mâncate”, dezumflate, cum
ar fi aceea cu venirea apei calde: da, unii au dat fuga,
loviți de frenezie, direct din cabinele de votare în sălile
de baie și-așteaptă încă, cu ochii pe robinete, cu
șamponul în mănă, apa caldă măcar să picure... Ei,
aceștia, care au luat de bune amăgelile ce circulau pe
reclamele electorale sunt niște monumente de, cum să
vă zic eu, ca să nu fie jignire, ah, da, știu, ...de răb-
dare! Povestea se întâmplă, sanchi, în Europa, nu în
Africa, la București – „capital deo Romania”, cum ar zice
„o domna”!, în anul 2020, când, proaspătul neamploa-
iat ales ca edil, fiind născut obosit și nițel debil, a fost
direct „contact” la un coteț-tv cu un realizator infect...
bine, „at”, ca să vă fac pe plac!!! Ce nu fac eu pentru
dumneavoastră, Măria Sa, CITITORUL, să vă transfer
măcar un strop din bucuria care mi-a invadat de-a
dreptul sufletul?!? Orice, numai să fiți și dumneavoas-
tră ferice, așa ca mine... care deja fac tumbe de încân-
tare că mai toate previziunile se pârguie și cad cu niște
zgomote ce nu pot fi neglijate: vă mai amintiți ce scriam
eu privind numirile discutabile?!? Pe bune, nici nu vă
zic dintre dumneavoastră care, de din public sau
redacție mi-au bătut obrazurile, că, cică nu se face să
scriu lucruri oribile despre niște „persoane onorabile”,
cum de-mi permit eu să contest diplomele să zicem, bu-
năoară a lui Laurențiu Baranga, ce?!? am eu poziția să
pot comenta?!? Ei, da!, am răspuns eu atuncea, ba-
zându-mă, ca întotdeauna pe ceva, că noi niciodată nu
ne permitem să afirmăm ceva doar fiindcă zice târgul,
lumea... Și iată, a trecut un picuț vremea și a venit
confirmarea: vă dai seama că nu se duceau aiurea
mascații cu duba la poarta unuia pe care „l-a uns” pu-
terea!... Asta se poate întâmpla dacă insul are a face cu
opoziția, atunci da, ca să-l târnuiască un pic, să-i mo-

totolească imaginea, dar nu și în cazul Baranga, cel
care, cu o zi înainte de descindere și-a semnat demisia
de la conducerea unuia dintre  serviciile cele mai im-
portante – Oficiul de Combatere a Spălării Banilor, doam-
nelor și domnilor, unde chiar reușea să facă parale albe
pentru zile negre (dacă e să-mi dați crezare, multe!)...
În funcție a ajuns, dacă e să ne luăm după un Moș Teacă
contemporan, ot Voila & PNL, musiu Guran, adus prin
transfer de la ORNISS (unde nu mai lucra din 1 octombrie
2016, cum zice cineva din instituție, fiind cel mai pro-
babil cu mâța-n sac prins de unul dintr-ai lui Csolos, dar
care nu fu destul de decis să-l dea în fapt, așa că... doar
l-a suspendat!), deci Loțike Alzaibăr nu putea să știe că
e la mijloc o manțocărie: dacă vii dintr-un loc cu
tradiție și seriozitate nu mai face nimeni verificări la
acte. Phui, că mă cutremur la gândul obscur, că insul
ăsta cu mult noroc, pus adjunct la „secrete” pe timpul
lui Boc (Emil 2, precizăm noi, ca să fim cât mai clari și
în felul ăsta să motivăm și explicațiile privind „verifică-
rile”: Baranga-zdranga era omul de casă al partidului,
cum să pui la îndoială capacitățile omului?!?), a consti-
tuit ani de zile o uriașă breșă de securitate, fiind
șantajabil și cu mâinile legate de... nu mai zic cine!
Chiar că mă trec toate apele, nici nu le mai aștept pe
alea calde, de Mucușor Dan promise, dar răsuflu oare-
cum ușurată că nici în condiția delicată dată nu repre-
zentăm pentru terorism o țintă!... În CV scrie că era
membru și-n ARACIS – adică dădea și analiza doctorate,
constata el dacă nu cumva sunt plagiate! Nu știu ce
faceți dumneavoastră când citiți aceste toate, dar eu
abia mă țin pe picioare, de râs și bună voie, văzând o
atare ironie: un cioflingar, de profesie strungar – vă rog
să nu mă înțelegeți iarăși aiurea, nu am nimic cu mese-
ria, perfect onorabilă –, ajuns printr-o operațiune de tip
„ochiul fixează, mâna lucrează” cadru universitar, care
umple patru pagini de biografie numind facultățile „ter-
minate”, dar... s-a încurcat la bacul pe care la 32 de ani
l-a, să zicem, plastografiat?!? Dacă nici asta nu e ceva
care să ne aducă pe chip bucuria, că uite, se poate...
și cât de simplă și la îndemână e reușita?!? Zău, poate
vreți altceva... Cum ar fi să vedeți diploma care atestă
că a absolvit facultatea un alt stâlp al informației de
importanță națională, mai ales acum, când ne lovi vi-
rusarea mondială, (parcă suntem blestemați! zău, altfel
nu știu de ce să fim condamnați să avem în posturi
cheie neisprăviți patentați), insul bizar de la „comu-
nicare strategică”!, despre care tot aici ne-am permis
să facem caterincă, numitul Andi Manciu, care are stu-
dii, dar patalama ciuciu! Cerberul care pune pe coji de
nucă site-urile și presa a absolvit SNSPA (mai miră pe
careva?), școala aceea pe unde își durează multe loaze
cariera, dar nu și-a mai dat și licența. Cum?!? Ce?!? Tre-

buia?!? Aș! Doar că în situația lui Manciu angajatorul nu
mai are scuze, geaba face mărunțel din buze: Consilier
de Stat La Palatul Victoria e un post care se va asimila,
zice legea, cu cel de Secretar de stat în România; e
musai să-i vezi diploma dacă nu cumva ești nașul lui și
i-ai văzut nu doar mecla, ci și... rima, sau soția:
„duoamna” Narcisa, care a lucrat prin presă, „pe un-
deva”, ba chiar a fost reprezentanta lui Iohanis în
CNA!!! (deci s-a ocupat tot cu cenzura!) și acum consi-
liază Cotrocenii, încă nu se știe pe ce domenii, că nici
la Administrația Prezidențială organigrama  nu e tocmai
clară. Și-n fine, dacă nu vă e destul cât să vă stârnesc
hazul să vă mai amintesc și de ziaristul acela care
pupăcește în dos opoziția, Sabin Orcan, pe numele său
real Borcan; și acesta a mințit în legătură cu studiile,
pretinzând că a absolvit cursurile unei școli superioare
care nu-l are printre absolvenți pe liste, fi-r-ar ele de
documente sinistre care păstrează dovezile! Hei, dar
URA, TRĂIASCĂ IMPOSTURA! Dacă ei pot, credeți-mă
pe mine, poate orișicine, ce rost mai au studiile: dai
un ban, dar te-aranjezi pe viață, prinzi funcții, un loc
în față!

Și, după ce se completează listele și ocupați prin
acest soi de alba-neagra pozițiile, începeți să faceți cio-
cul mare și să vă dați lebede, așa, precum cei de la USR
sau Plus, deși au mulți la caracter un mare minus! Bine,
unii fac ciocul așa de mare că ajung să semene a berze:
clămpănesc la rupere, precum Clotilde... Sigur, acum e
„piuțin supehrhahrhe”, că dau, în buclă, televiziunile
filmările de pe niște camere de supreveghere pentru
care primise asigurare – tot aștept ca proasta să aflu de
la cine! – că „nu mehrhge”, și e „piuțin phrhoblem” cu
validahrhe, dar, stați fără grijă și speranță, să rezolvă:
Clocotilde va ajunge mare și tare la cea mai bogată Pri-
mărie, o să se poată face toate jocurile. Mai vorbim noi
după ziua de miercuri (la ora la care scriu încă nu „s-a
umblat” la judecători! și unii încă își mai fac speranțe
cu zecile de probe în brațe). În fond, nu-i pasă nimănui
nici de tipii cu rucsacurile în spinare, de parcă mergeau
la munte, nu într-un birou electoral de sector unde, ce
să vezi, nu era locul lor; dar de asta a avut grijă „dom
procuror”! Nu vor păți nimic din partea autorităților...
Poate din partea membrilor, a zurbagiilor din USR și
Plus, care au realizat că sunt, la propriu, în plus – vă
dați seama, Goțiu nu mai are unde să doarmă, practic îl
aruncă în stradă, Vulpescu s-a riscat degeaba prin piețe,
la mitinguri haștagreziste etc. etc – că nu au locuri la
parlamentare pe liste. Acum respinșii din toate parti-
dele, fără excepție, întocmesc niște pomelnice cu
„alegi-s-ar”! Cum ar veni acatiste cu blesteme!
Doamne, dă-le!

LISTE SAU ACATISTE?!?

Din presa vremii
O decizie nefinalizată

• Ovidiu Marian
Prin luna aprilie a anului 1985 se fac câteva schim-

bări la vârful presei. Astfel, Ion Cumpănașu ajunge re-
dactor șef la „Scânteia” , iar în locul său, director
general al Agerpres este numit Alexandru Ionescu, fost
șef al Radioteleviziunii și redactor șef al ziarului „Scân-
teia” . Tot la acea dată a fost avansat într-o funcție su-
perioară redactorul șef al Redacției de știri interne,
Gheorghe Sprințeroiu , locul lui fiind luat de Mircea
Datcu , gazetar talentat , adus la centru din presa lo-
cală. Nici noi, redactorii, nici cei nou-veniți pe posturi
de conducători, nu ne prea găseam pe aceeași lungime
de undă. Unitatea echipei era confuză. Ne trebuia timp
să ne cunoaștem. Asemenea necazuri se făceau simțite
mai cu seamă atunci când participam la manifestări po-
litice. În deplasările în județe echipa Agerpres, era
însoțită de unul dintre directorii generali adjuncți, iar
uneori chiar de directorul general. Una din deplasările
la care participam sub noua conducere a avut loc loc la
Iași, unde președintele țării a fost prezent la deschide-
rea anului de învățământ. Eram coordonați de unul din-
tre directorii generali adjuncți, un ziarist perspicace,
fost corespondent în Vietnam, care ce-i drept, din spu-
sele foștilor colegi îi cam uitase pe cei care trudise ală-
turi ca reporter. De mare ajutor ne-a fost la Iași, însă,
Gheorghe Sprințeroiu, reprezentant al Secției de presă
și propagandă a partidului, dacă nu chiar șeful acestei
structuri, alături de care lucrasem ani de zile la ziarul „
Scânteia Tineretului” și la Agerpres. La acest eveniment,
Sprințeroiu a oferit o masă celor din echipa Agerpres,
drept gratitudine pentru strădania noastră. Din păcate,
deși fusesem invitat personal de vechiul și constantul
meu prieten, n-am putut să particip la un asemenea plă-
cut moment. A doua zi, după ce am predat textul pe
care-l redactasem despre un anumit moment al vizitei
de la Iași, conducătorul echipei, mi-a pus filmele în

brațe și m-a expediat la București, împreună cu fotore-
porterul Nelu Dumitru.  Urcăm în avion. Suntem numai
noi doi în toată aeronava. Piloții, oameni de mare bra-
vură, ne invită în cabina lor pentru a vedea manevrele
făcute de ei la aterizare. Mă minunez de ceea ce văd.
Aterizăm cu bine pe Aeroportul militar Otopeni. Ajungem
la redacție, predăm filmele minunatei doamne Oltița
Ghirdă șefa de la Redacția foto și ne mai liniștim și noi
după atâta alergătură. Peste două zile sunt căutat de
colegul și prietenul Gheorghe Sprințeroiu, care pe un ton
amical și plăcut mă dojenește pentru gestul de a nu fi
participat la masa festivă, la care mă invitase, cum spu-
neam , personal. Îi explic, pe scurt, că la acea oră eu
zburam spre București. Nu-i venea a crede de cele au-
zite. Pare intrigat, dar eu, de felul meu nu mă supăr nici
pentru necazuri mai mari, darămite pentru mărunte
meschinării. 

Nu era prima dată când mă simțeam pus într-o
situație de inferioritate, de umilință chiar. În cadrul unei
vizite la nivel înalt, în județul Olt, pe când se îndrepta
de la Corabia spre Slatina, coloana oficială s-a oprit în
mijlocul drumului. Șeful statului intrase, împreună cu
suita sa, într-un lan de grâu verde bine dezvoltat. Pe o
suprafață destul de vizibilă, recolta fusese cosită. Șeful
statului a cerut explicații în urma celor văzute. Emil
Bobu l-a lămurit pe loc, fără ocolișuri. Nu mai au țăranii
furaje pentru animale și recurg la furturi de recoltă. Mă
așteptam, ca la cele auzite, șeful statului să explodeze.
Mare mi-a fost mirarea când l-am auzit pe Nicolae
Ceaușescu vorbind calm și cu adresă directă: „ Să li se
aloce crescătorilor de animale suprafețele de teren ce
nu pot fi lucrate mecanizat. Și slavă Domnului, că sunt
destule” . Pentru cei prezenți, cerințele șefului statului
se puteau transforma într-o decizie istorică.  Demnitarii
prezenți și-au notat cu sârg cele auzite. Așa cum și eu
am scris pe larg despre întâlnirea din lanul de grâu și des-
pre această măsură binevenită și apreciată de cei care
aveau în bătătură animale de muncă. Însă, a doua zi,
mare surpriză: în presă nu apăruse niciun cuvințel despre
problemele crescătorilor de animale. Nici până astăzi nu
știu cine și în ce scop suprimase acel pasaj din reportajul
general al vizitei. Voia să mă compromită? Departe de
mine gândul acesta deoarece textul privind vizita oficială
în județul Olt a fost transmis agenției integral.

Ochii bătrânilor

• doina dabija

Ochii bătrânilor sunt plini de
tristețe. O tristețe profundă în
care s-au coborât toți anii lor.

Îi observ peste tot: pe stradă,
în biserici, magazine, spitale,
speriați de singurătate. 

Iar cei care sunt mai puțin
singuri, își așteaptă nepoții la
poarta vreunei școli.

Aceștia le mai pot dărui câte un zâmbet. Însă
acesta durează până urcă-n primul troleibuz. Acolo
se așează pe-un scaun și se concentrează la tristețea
lipită de geamul murdar. Și se lasă tăcere. Tăcerea
aceea care nu are niciodată nimic de spus, dar care
știe să provoace toate amintirile de-o viață. Iar când
se ridică și coboară în ultima stație, tristețea urcă
înapoi c-un alt bătrân și se întinde pe același geam
nespălat, încât ai impresia că aceasta și-a făcut cuib
în toate troleibuzele din oraș. Și nu mai știe nimic
altceva decât să coboare cu unii călători și să urce
cu alții. Respectând același și același scenariu.

Iar noi, cei de dincolo de geam îi privim cum vin
și cum pleacă, cu ridurile lor extinse peste pleoape,
încât ni se face frică să mai îmbătrânim vreodată. 
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Doamne, pe cine ocroteşti?

• nicolae dan Fruntelată

Am văzut la televiziunile naţiei o imagine care m-a
cutremurat. Un popor de bătrâni, bărbaţi şi femei,
îngenuncheaţi, cu icoane şi pancarte în mâini, implorând
să li se dea dreptul la rugăciune. A fost ziua Sfintei
Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. Va fi ziua Sfântului
Dumitru Basarabov, ocrotitorul Bucureştilor. Credincioşii
din ţara asta, totuşi ortodoxă, chiar dacă asta îi
oripilează pe domnii modernişti, userişti, ateişti de
strânsură (că nici măcar de ateismul lor nu cred că sunt
convinşi), îşi cer dreptul lor la rugăciune.

Eu nu sunt un creştin practicant. Nu mă duc la
sărbătorile sfinţilor, la sfintele moaşte, să mă închin.
Doar la Paşti, la Înviere şi doar de 15 ianuarie mă duc la
biserica mea, Biserica Icoanei, să mă rog la Dumnezeu
şi la Eminescu. De mai multe ori pe an, mă duc la
Mânăstirea Cernica, împreună cu ai mei, să mă întâlnesc
cu prietenul de suflet, părintele Ignatie Grecu şi să mă
reculeg la mormântul părinţilor mei, Ion şi Narcisa, să
intru în biserica tăcută şi să mă rog cu mâna pe raclele
sfinte dinăuntru.

E mult, e puţin? Cred că asta nu se cântăreşte. Dar
să nu dai voie unor oameni, mai ales celor loviţi de
vârstă şi de boală, să se roage la racla Sfintei
Parascheva, pentru că nu au buletin de Iaşi, din cauza
ţâfnei unor dictatoraşi, aduşi de valul politic la cârma
acestei ţări nefericite, mi se pare a-bo-mi-na-bil.

Am auzit ce-a zis mitropolitul Teofan, am auzit ce-
au zis câţiva bătrâni umiliţi şi lipsiţi de cea mai mare
bucurie a vieţii lor amărâte. Şi am contrapus cuvintelor
lor ce au rostit cocoşii naţiei, însuşi împăratul cu mască,
primul-ministru cu trabuc, ministrul cu bluzon de piele
şi din ce în ce mai derutatul ministru al sănătăţii
noastre.

Mărturisesc, n-am simţit deloc milă şi înţelegere
pentru efortul lor de a ne învăţa să păstrăm distanţa şi
să ne spălăm pe mâini, purtând mască de la trezire şi
până la culcare.

Pentru că mi-am dat seama că de altceva nu sunt
în stare. Au avut la dispoziţie o jumătate de an ca să
investească în spitale, în secţii de terapie intensivă, în
medicamente. Sute de doctori de elită au vorbit în
deşert despre al doilea val, despre pericolul în care se
va afla această naţie prost guvernată, iar în capul celor
aflaţi la putere n-a fost decât o idee dominatoare, ca
orice obsesie: să facem noi alegeri, să înhăţăm toate
puterile în stat, să-i lichidăm pe adversari, să ne punem
steagul pe mormântul lor şi să trecem noi la butoane, la
contracte grase, la uzufructul capitalismului sălbatic.
Făcând orice, oricât, oricând, tot ce trebuie. Chiar

peticind democraţia de doi bani, chiar măsluind, chiar
folosind aparatul represiv-auditiv pentru scopurile
noastre. 

Cu atât mai mult cu cât am avut binecuvântarea
celor de dincolo, a tătucilor şi tăticilor vestici şi estici,
iar opoziţia a fost manipulată tot de noi, în schimbul
unui ciolănel de putere iluzorie.

Dincolo de scena asta de tragedie antică, se află
realitatea, care o întrece cu mult. Mii de bătrâni, în
genunchi, cerându-şi dreptul la rugăciune. De altceva,
poporul românesc pare a nu mai fi în stare. El acceptă,
face bancuri, unele chiar bune – vezi traducerea în
franceză a expresiei „găina noastră în curtea voastră”,
ca omagiu pentru noua primăriţă a celui mai bogat
sector din Bucureşti – se vaită, aşteaptă o minune. Care
nu se va mai întâmpla, atâta timp cât coasa Covidului
seceră pe străzi, cât spitalele se dovedesc tot mai mici,
cât doctorii sunt tot mai puţini şi mai obosiţi, cât
frăţiorii din UE (care ne încasează impozite) se uită tot
mai chiorâş.

În istoria noastră construită la răscruce, mulţi au
încercat să ne schimbe obiceiurile, credinţa, să ne dea
alt destin. Şi n-au reuşit. Nici romanii înşişi, care ne-au
ocupat parţial, dar s-au amestecat cu noi şi nu ne-au
romanizat deplin niciodată, nici slavii, nici turcii, nici
catolicii mieroşi, nici ruşii pravoslavnici şi obtuzi. Noi am
rămas ce-am fost. Acum, însă, parcă nu mai avem şanse.
Vom fi ateizaţi şi mânaţi ca nişte oi la strungi străine.
Procesul a început şi nu mai avem putere să ne opunem.
Nu mai ştim cum, îi lăsăm doar pe bătrânii noştri să se
mai roage.

România, vine toamna cu ploi dese, apoi va fi
gheaţă la mal. Se pare că nu vom mai avea parte nici de
dreptul la rugăciune...

Dreptul la rugăciune

LOCURI CARE TREZESC AMINTIRI
Conțești

(de la Mihai Conțescu la Olga Greceanu și Mioara Mincu)

• dimitrie Sorin Pană
La jumătatea distanței dintre București și

Târgoviște - nu departe de domeniul familiei Ghica, de
la Ghergani, unde-și duce somnul de veci fostul prim-
ministru al României, din perioada antebelică, Ion Ghica
- se gășeste comuna Conțești, despre al cărui trecut is-
toric - doar apele Dâmboviței se încumetă, astăzi, să ne
mai vorbească. Prima consemnare, cu valoare
documentară, pare să fi avut loc în mai, 1673, an în care
numele stăpânului moșiei, logofătul Mihai Conțescu,
apare ca martor într-un zapis de vânzare încheiat între
familiile Olănescu și Rudeanu. Fiul acestuia, Constantin
Conțescu - a cărei fiică, Elena, era căsătorittă cu
armașul Radu Lecca - a fost ispravnic al divanului, la
1714, în perioada domniilor lui Constantin Brâncoveanu
și Ștefan Cantacuzino, multe dintre documentele tim-
pului purtându-i semnătura. Pe la începutul secolului al
XIX-lea cronicile pomenesc de numele vel-pitarului Pană
Conțescu și a soției acestuia, Zinca (n. Mavrodin) - care
i-a dăruit patru copii, izvoarele istorice oprindu-se -
potrivit scriitorului cu rădăcini brașovene, Octav-George
Lecca - la Matei Conțescu (1814-1884), tată a cinci copii,
între care doi băieți (Grigore și Constantin), ce pesemne
au dus mai departe numele familiei. De la finele secolu-
lui al XIX-lea până în 1968, atât Conțeștiul cât și fosta
comună Bălteni (astăzi sat aflat în componența celei
dintâi), au aparținut (succesiv) plaselor Ialomița și Gher-
gani (jud. Dâmbovița), precum și raionului Titu, din
cadrul regiunii București. Desființat și inclus în actuala
comună Conțești, în urma revenirii la împărțirea admin-
istrativ-teritorială pe județe, Bălteniul avea să-și piardă
din vechiul renume dobândit în perioada anilor în care,
aici a locuit și a creat pictorița Olga Greceanu (1890-
1978), una dintre cele mai apreciate artiste din perioada
interbelică. S-a născut în luna august, a anului 1890, în
incinta Mănăstirii Nămăiești (Argeș), loc de înaltă spiri-
tualitate - situat nu departe de casa în care a domiciliat,
vreme de opt ani, poetul George Topârceanu. De origine
germană, mama sa, Ana, a fost căsătorită cu nobilul po-
lonez Shesewski - alături de care a decis să locuiască,
începând cu 1890, în imediata apropiere a munților
Iezer, din fostul județ Muscel. Cu toate că părinții aces-
teia îmbrățișau alte religii decât cea creștin-ortodoxă,
Olga a fost botezată în ritul autohton, care zice-se că

ar fi stat la baza vindecării, la vârsta de doisprezece ani,
a unor grave probleme de sănătate pe care medicii le
lăsaseră în mâna divinității. Orfană de tată, de la cinci
ani, aceasta ajunge - după absolvirea (în țară) a Institu-
telor „Pompilian“ și „Șeșevski“  -  în Belgia, la Faculta-
tea de Chimie din Liege, pe care o urmează în paralel
cu Academia de Artă (din aceeași localitate), motivată
fiind de harul artistic cu care fusese înzestrată la
naștere.

Înainte de revenirea în țară (1914), pusă pe seama
declanșării Primului Război Mondial, se căsătorește cu
tânărul Nicolae Greceanu, student la Institutul Politeh-
nic din Liege, actul religios săvârșindu-se la „Capela
Sturdza“ din Baden-Baden. Până la întoarcerea în Belgia
(1919) - unde-și continuă studiile la Academia de Artă -
pe care o absolvă în 1921, fondează, împreună cu Nina
Arbore și Cecilia Cuțescu-Storck, cea dintâi Asociație a
femeilor pictorițe și sculptorite din România, menită să
organizeze expoziții în domeniu, asemeni celei de la
Ateneul Român, din 1915, care s-a bucurat de aprecie-
rea criticilor de artă. Mult mai târziu, după absolvirea
cursurilor de tehnica picturii în frescă, de la Paris, ur-
mate sub îndrumarea lui Paul-Albert Baudouin, execută
o serie de lucrări de pictură monumentală, precum fres-
cele de la Institutul de Arhitectură, Palatul Sinodal al
BOR, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“ (toate din
București), printre lucrările executate în afara capitalei
numărându-se cele de la Mausoleul Mateiaș-Muscel, casa
Gafencu și de la Conacul din Bălteni, unde i-a fost dat
să locuiască și să creeze până la instalarea regimului co-
munist. Din păcate, o bună parte a tablourilor și a
cărților păstrate de către artistă în odăile conacului,
aveau să fie arse, cum de altfel aveau să sfârșească și
frescele interioare - ulterior aflării noii destinații a clă-
dirii (fabrică de brânză). Aceeași soartă a avut și biserica
din localitate, pictată în întregime (pe cheltuială pro-
prie), sprijinită fiind de către pictorul Eduard Săulescu,
care îi era cumnat, și de sculptorița Teodora Cernat
Popp. Vechea pictură murală, care potrivit pisaniei bi-
sericii a fost restaurată de către Olga Greceanu, în 1971,
avea să fie înlocuită - la inițitiva credincioșilor locului -
cu o alta, executată de către un pictor necunoscut. În
acest fel s-a încercat a se face uitată amintirea acestei
embleme a artei murale românești, căreia i-a fost sortit
să-și vadă averea confiscată, iar o mare parte a operei
- arsă, împreună cu atelierul de lucru - în timpul bom-
bardamentelor germane din vara anului 1944. Pe lângă
pictura murală a stăpânit, destul de bine, și tehnica mo-
zaicului - prezentă pe fațada mănăstirii Antim, apropie-
rea de Dumnezeu făcând-o să slujească biserica cu
patos, nu întâmplător - la șaptezeci și opt de ani (1968)
- obținea din partea Patriarhiei dreptul de a  picta și res-
taura biserici, de pe întreg cuprinsul țării. În afara pu-
blicării diverselor studii despre artă („Compoziția

murală, legile și tehnica ei“, „Specificul național în pic-
tură“, „Pe urma pașilor Tăi, Iisuse“), manuscrisele sale
poartă valoarea unei documentări ample și de durată,
în urma cărora s-au născut operele „Femei pictore ne-
cunoscute“ (după douăzeci de ani de căutări, în care a
cercetat biserici, corespondențe, pietre de cimitir, ar-
hive, etc.), „Monahi zugravi, monahi de subțire“ și un
„Dicționar Biblic Ortodox“ - ce conține peste două mii
de pagini, elaborat între anii 1933-1963, după o călăto-
rie întreprinsă în Palestina și Ierusalim, împreună cu
soțul ei.  Se spune că ar fi murit în atelierul de lucru, la
scurt timp de la restaurarea - la 86 de ani - a frescei
schitului „Darvari“, ridicat la 1834 de către căminarul
Mihail Darvari și soția sa, Elena. 

În ultima lună din iarna anului 1933, pe vremea
când Olga Greceanu începea să adune informații nece-
sare întocmirii celebrului Dicţionar Biblic Ortodox, în
casa familiei Slăniceanu din Conțești, venea pe lume
Mioara Mincu (n. Slăniceanu) - viitor medic primar și
doctor în Medicină Socială și Sănătate Publică, pedagog
și publicist român, care, în 1990 punea bazele Școlii Pos-
tliceale Sanitare „Carol Davila“ din București. Pasionată
de literatură, după absolvirea școlii primare din satul
natal și a liceului, Mioara a ales să urmeze Facultatea
„Mihai Eminescu“ din capitală, de care, însă, s-a
despărțit după numai un an, în favoarea Institutului de
Medicină și Farmacie „Carol Davila“ (actuala Universi-
tate de Medicină și Farmacie), absolvit în vara lui 1958.
Și-a început cariera ca asistent universitar, la catedra
de Sănătate Publică din cadrul UMF, ulterior fiindu-i dat
să conducă policlinicile „Stela“ și „Batiștei“ din
București, oraș în care a continuat ca medic șef al Sec-
torului II și medic primar în Medicină Socială și Sănătate
Publică, iar între anii 1981-1989, ca director al Spitalului
„Ioan Cantacuzino“, instituție ce poartă numele docto-
rului care, în 1926, în urma introducerii vaccinului BCG
(contra tuberculozei), făcea cunoscut numele României
în întreaga lume (după Franța). În cadrul Școlii postli-
ceale „Carol Davila“ - dechisă pregătirii de asistenți me-
dicali pentru calificări, ca: asistent medical generalist,
asistent de farmacie, de balneofiziokinetoterapie și re-
cuperare - prima de acest fel din învățământul privat
românesc, de după 1989 (cu sucursale în alte douăzeci
și șapte de orașe din țară) - a reușit să transmită celor
din jur, o parte din profesionalismul, corectitudinea, te-
nacitatea și zâmbetul său inconfundabil. Preocupată de
promovarea educației sanitare prin intermediul mass-
mediei, dar și de dezvoltarea acesteia în lumea satului,
aceasta a avut o colaborare bună cu postul național de
radio, unde a condus emisiunea „Sfatul medicului“, pre-
cum și cu presa scrisă, o mare parte a articolelor sale
regăsindu-se în revistele: „Sănătatea“, „Magazin“, „Fe-
meia“, „Știință și Tehnică“ și „Luceafărul“. Moare în fe-
bruarie 2008, la București.

Boabe de piper crud
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Amprenta unui gând 
Ştefan Goanţă, gazetarul

• Ion Andreiţă
Pentru a ni-l reaminti pe cel despre care va fi vorba

în rândurile de față, îl voi cita pe un alt important scri-
itor – și el, oltean ardelenizat la Cluj-Napoca – Constan-
tin Zărnescu: „Ștefan Goanță reprezintă, pentru critica
și istoria literară postdecembristă, alături de I. D. Sârbu,
un caz dramatic și exemplar de autor complet (prozator,
dramaturg, eseist, publicist) obstaculat de regimurile
totalitare; și care și-a tipărit romanele și nuvelele, scrise
încă din tinerețe, în partea a doua a vieții sale, cu o vi-
talitate și verticalitate copleșitoare”. (Ștefan Goanță a
debutat, în volum, la vârsta de aproape 60 de ani, cu
romanul Altarul de nisip, Editura Universalia, Craiova,
1993,închinat unei teme teribile: detenția politică a
tatălui său).

Scriitor complet, Ștefan Goanță nu putea lipsi de
pe câmpul de luptă al ziaristicii. Imediat după Revoluția
din Decembrie 1989 (când faimoasele dosare au fost
puse sub cheie de către noua Securitate, pentru
oportunități viitoare) Goanță intră, ca ziarist, în
redacția ziarului „Graiul Sălajului” din Zalău, cu o forță
și poftă de lupta copleșitoare – așa cum, de altfel, fu-
sese toată viața. Din păcate (motive personale) n-a stat
mult, dar zvâcnirea lui meteorică pe cerul publicisticii
a lăsat o amprentă inconfundabilă. După trecerea sa la
cele veșnice (2010) devotata lui soție, Irina Goanță, a
strâns toate aceste fulgurații de idei și sentimente, pu-
blicându-le într-un volum intitulat „Încrustații” – Edi-
tura Eubeea, Timișoara, 2014 – pe care propun să-l
răsfoim împreună. 

Așadar, Încrustații – titlu ambițios (artă de bjutier,
finețe și exigență) dar, în egală măsură, modest (putând
fi vorba de niște însemnări, simple, fără pretenții deo-
sebite). Titlul ales de însuși autorul. Tot el își revăzuse
textele, le stabilise ultima identitate, considerându-le
„foarte succinte note”, care „nu se vor decât exprimări
telegrafice ale unor idei și, implicit, invitații către apro-
fundarea unor subiecte sau teme majore”. În fapt –
susținem noi post-festum – niște tablete cu puternice
miresme de eseu și poezie. Tablete pe care ziarul le pu-
blica de fiecare dată pe pagina I, în dreapta, sus. 

Aceste texte – menționează doamna Irina Goanță,
îngrijitoarea ediției (ea însăși o talentată scriitoare) –
au apărut în ziarul „Graiul Sălajului”, în scurta perioadă
cât a lucrat acolo (anul 1990); apoi, în ziarul „Sălajul-
Orizont” (1994-1995) pensionar fiind, dar – apreciază
doamna Goanță, în deplină cunoștință de cauză –
„dovadă reală a neastâmpărului condeiului de gazetar”.
Mai suntem înștiințați că au fost introduse încă șase ta-
blete, preluate din manuscrise – și avertizați că „acest
volum reprezintă doar o parte a unor scrieri publicistice
mai bogate”. Dar să cercetăm textele cuprinse în cele
două secțiuni ale volumului. 

Graiul Sălajului – 1990. Se simte pofta de acțiune,
de participare activă, de intervenție pentru readucerea
lucrurilor cu susu-n sus și josu-n jos, în poziția firească
și la dimensiuni normale. Să ne amintim tema multor ro-
mane ale sale: lumea pe dos – pe care o descrie
amănunțit și-o combate, implicit, neiertător. Această
lume sucită nu se schimbă ușor. El iese ca un dresor cu
biciul cuvântului în arena social-politică, șfichiuind mai
ales metehnele noi (pe cele vechi le știa foarte bine).
Într-unul din primele texte, el se întreabă – din titlu:
„Ce face puterea cu puterea?”. Convins de ireversibili-
tatea timpului, constată – și afirmă: „Nu se vor mai
naște ceaușiști, dar să nu uităm, în fiecare anotimp
uman apar paraziți. Pe mormintele încă proaspete ale
eroilor, destui precupeți și-au întins tarabele spre a-și
arăta cu voluptate pretinse răni, spre a-și vinde
merite trecute, prezente și viitoare, în schimbul
puterii. La ora actuală, cea mai căutată marfă
e puterea, lideratul”. De aceea, în
„Memento!”, Ștefan Goanță fixează dintru în-
ceput direcția fundamentală a politicii oricărui
partid răsărit după Revoluție – doctrina
națională: „Mai presus de toate platformele,
programele, deasupra tuturor partidelor,
asociațiilor, grupărilor etc…. se află țara, ființa
unică ce întruchipează totul: oamenii,
pământrul, cerul. (…) Liderii, mari sau mici,
buni sau răi, au venit, au trecut, vor trece.
Numai patria nu va trece niciodată. (…) Fără pa-
tria întreagă și liberă, noi nu am fi decât niște
umanoizi roboți, fără identitate, sortiți pe drepț
neantizării artificiale și rușinoase”. Patria
aceasta, Goanță o vede personificată (s-a ferit
totdeauna de abstarcțiuni) astfel, în tableta
„Acasă”, publicată în „Sălajul Orizont” din 7
aprilie 1994: „Existent pretutindeni, cuvântul
acasă nu are nicăieri o conotație atât de bogată
în profunzimi ca la noi. Țăranul român (nobilul
din care se trage și scriitorul – n. n.) își avea

acasă universul personal: casa, familia, satul, pământul,
chiar și cerul lui în care își avea o stea”. 

După o viață de privațiuni, pentru care ar fi avut
tot dreptul la înjurătură, când vine vorba de patrie, de
România, Ștefan Goanță a știut/știe să facă
departajările necesare, cu discernământ și argumente
temeinice, reabilitând un fenomen artistic național,
condamnat azi, cu superioară grimasă, de noii culturnici
post-socialiști. Scrie Goanță, în numărul din 14 decem-
brie 1994, al aceluiași ziar, „Sălajul Orizont”: „Cine nu
cântă România nu e bun român. Am cântat-o cu voci mai
bune, mai slabe, dar am cântat-o și trebuie s-o cântăm
(sublinierea mea – I. A.). Nu toți coriștii au voci de
excepție. Dar inimă, da. Denigratorii de azi ai Cântării
României n-au știut ce a fost în fond acest uriaș fenomen
artistic. (…) Hulitul Adrian Păunescu nu a fost poet al
curții decât în măsura în care a avut nevoie de paravan
pentru a face altceva. El l-a îmbrățișat atunci pe preotul
Ștefan Răcășan și, prin războiul lui cu obtuzii culturnici
din București, am cântat cu buciumanii Trăiască Româ-
nia Mare. Pe urmă au prins și alții curaj. În acei ani, s-
au deschis ferecatele lăzi de zestre, satele și-au regăsit
memoria și au rezistat, cel puțin spiritual, sub tăvălugul
care le strivea material. Sigur, multă, foarte multă
maculatură și mult steril. Dar cine se așteaptă să
găsească diamante după prima lopată de minereu se
înșală. Și diamnatele s-au găsit. Strălucesc și azi. Tot
ele. Din sutele de mii de oameni urcați pe scenă câțiva
au rămas acolo”.  

O altă instituție pe care o reabilitează scriitorul
Ștefan Goanță, hulită și ea astăzi de către intriganți și
trădători – mai exact spus, o reașează corect în unghiul
de vedere al opiniei publice – este Uniunea Vatra
Românească. Citez din tableta „Străveche vatră de țară
nouă”, publicată în ziarul „Graiul Sălajului”, din 7 mar-
tie 1990: „Întâi la Târgu-Mureș, apoi la Cluj, Brașov, Ora-
dea, Bistrița, în alte orașe din Transilvania, în
prestigioase instituții de învățământ, cercetare și
cultură, au luat și iau ființă filiale și subfiliale ale Uniunii
Vatra Românească, asociații care, potrivit Statutului-
Program…, nu sunt organizații cu caracter politic, nu se
subordonează nici unui partid politic... În Apelul Uniunii
către toate etniile de pe pământul românesc al Transil-
vaniei, se spune printre altele: „Egalitatea în drepturi a
tuturor cetățenilor este postulatul de la care nu ne vom
abate nicioadată. Ne opunem însă principial și practic
oricăror privilegii. Nu le dorim pentru noi, majoritatea,
și nu le acceptăm pentru nimeni, în consecință”. 

Încă din primele luni ale noii ere – democrație
(originală) și economie de piață (ascunsă) – scriitorul
Goanță i-a depistat pe așa-zișii apolitici, chiar în fază
embrionară: „O veche zicală avertizează: să te ferească
Dumnezeu de bătaia mutului. Dar „apoliticii” noștri
numai lipsiți de glas nu sunt. Nu fac politică, dar strigă
lozinci cu gura altora, nu manipulează, ci „dăscălesc”,
nu sunt înscriși, dar candidează, nu fac propagandă, dar
înjură… elegant, civilizat” („Politica apoliticilor”, în
„Glasul Sălajului”, 12 mai 1990). Tot de pe atunci, el
observă și cauza, și efectul: …„Cu toată că delimitarea
teoretică a „elitei” de marele „rest” – … exagerată de
Grupul pentru D. S. (Dialog Social – n. n.) – e tot mai
greu de sesizat. G.D.S. vrea să fundamenteze (de dea-
supra?!) niște concepte care, să fim realiști, au izul
ambițiilor foarte pământene ale unor cărturari de fotoliu
supărați că Revoluția nu se face după rețetele lor. Iar
dumnealui, poporul, conștient de comunism, dar
inconștient de criptocomunism, o să vadă el ce pățește
dacă nu ascultă de mentorii din amvon”. („Epitete, re-
presalii”, în „Glasul Sălajului”, 5 iunie 1990). Mentori
care, după cum îi arată o poză a epocii, tremurau, la
rândul lor (și-și luau notițe) la indicațiile lui Silviu Bru-
can, eminența cenușie a filozofiei comunisto-capita-
liste, zis și „oracolul din Dămăroaia”; între ei, atunci ca
și mai târziu, marii filozofi ai minimei moralia, Gabriel
Liiceanu și Andrei Pleșu, cărora li se alătură alte mici
nume de fotoliu mic: Andrei Cornea, Andreea Pora, An-
drei Oișteanu, Andrei Pippidi, Gabriela Adameșteanu,
Teodor Baconschi, Cristian Preda, Horia-Roman Patapie-

vici; până și istoricul, oltean și diplomat-sugător de bani
publici, Adrian Cioroianu – toți români cu steaua-n frunte
și-n cinci colțuri bolșevice – cărora le pune moț, cu sau
fără ghedeseu, trădătorul de neam, de țară și de istorie,
numitul Lucian Boia. 

Iar boborul, ce face, ce gândește poporul, luat la
trei-păzește de ghedesiști? „Domnule…, taie-mă,
omoară-mă, eu tot nu pricep cum devine cazul. Multe
din capetele luminate zic – și asta așa e – că dintre noi,
cei mulți, n-au fost comuniști nici măcar ăia care au
fost. Dar tot ele, mai ales două, pe care știu că nu co-
munismul le-a albit, așa cum l-a albit pe-al meu, ne iau
acum la rost. Pentru că, peste noapte, ne-am fi dat cu
comuniștii, adică cu… Păi, cum? Atâția amar de ani n-a
putut intra blăstămăția aia în noi și o să intre tocmai
acum?” („Moromețiană”, „Glasul Sălajului”, 10 mai
1990). 

Precum se vede, poporul, ca și scriitorul al cărui ex-
ponent este, știe ce gândește, știe ce să facă, dar, din
păcate (tot coada „fotoliilor”! – mari, mici, din țară și
din afara ei) nu prea poate să facă ceea ce știe să facă.
Și-atunci se-ntoarce către Dumnezeu, Creatorul lui, ce-
rându-i sprijin în învingerea dușmanului. Se întoarce,
totodată, și către celălalt dumnezeu al lui, al românilor,
luându-l de martor și ajutor: Mihai Eminescu. Astfel
procedează și marele scriitor-ziarist și patriot, Ștefan
Goanță, în tableta „Porni Luceafărul… („Glasul
Sălajului”, 15 iunie 1990) pe care o redau integral, ca
final și concluzie ale acestei evocări: „Din Bethleemul
Ipoteștilor, porni în zi de 15 ianuarie, zi rămasă ca
sărbătoare națională a literaturii române, Luceafărul
pământului și cerului nostru. Eminescu este verbul fun-
damental al trecutului și viitorului nostru, un verb care
se va conjuga de-a pururi numai la prezent. Fiindcă Po-
runca Eminescu face parte din ființa noastră, a celor de
azi și de mâine, este aerul și soarele și duhul românesc,
miracolul unic plămădit de veșnicie pentru veșnicie, iz-
vorul de apă vie din care sorbim cea mai râvnită putere
a lumii: nemurirea. Prea mare pentru viața unui singur
pământ, Meșterul Manole al cuvântului și înțelepciunii
românești cutreieră lumea îmbrăcat în straie de doină
și dor și de Luceafăr cu chipul lui Făt-Frumos din
Lacrimă. Cel mai iubit și mai cunoscut apostol al nea-
mului e încă puțin cunoscut, fiindcă strălucirea prea
mare se pătrunde mai greu decât întunericul. Omul cu
destin mesianic de Luceafăr, instituția națională Emi-
nescu, știința numită eminescologie se luminează tot
mai puternic pentru a fi văzuți cât mai de departe”. 

Post-scripum. Apropo de pandemie.
Un post TV purtând numărul-simbol al lui Minulescu

ne anunța, recent, că ungurii produc medicamentul
Remdesivir, de combatere a lui Covid 19, considerat cel
mai eficace până acum și așteptat cu sufletul la gură de
toată planeta. Așadar, ungurii nu-l importă – îl produc.
Bravo lor! Rușine nouă! Profesorul Alexandru Rafila, vaj-
nic specialist în materie, scapă porumbele din cioc și
mărturisește că o propunere asemănătoare, de colabo-
rare la relizarea faimosului medicament, ni s-a făcu (și)
nouă, românilor (cu o bogată bază farmaceutică la Iași)
dar autoritățile de pe Dâmbovița n-au răspuns. Distinsul
Profesor a încercat s-o dea după tei, s-o întoarcă à la
Ploiești, dar s-a înțeles limpede că refuzul s-a datorat
stafului politic, înscăunat cu forța, jaful și minciuna pe
tronul României. Mai mult: noi nu suntem pregătiți nici
să-l primim (siringi, transport, depozitare – 70-80 de
grade minus; totul în maxim zece zile de la fabricare la
injectare) când îl vom cumpăra pe bani grei. Colac peste
pupăză: în momentul de față nu putem asigura nici vac-
cinarea populației (doritoare) împotriva gripei obișnuit-
sezonieră. Prof. Rafila spunea, câteva zile mai în urmă,
la alt post TV cu număr, c-au venit în țară vreo trei mi-
lioane și ceva de vaccinuri, din care majoritatea pentru
spitale și policlinici: două-trei sute de mii, totuși, la vân-
zare liberă, prin farmacii. Tot dânsul mărturisea, însă,
că din farmacii a dispărut imediat, iar acum se fac în-

scrieri, în așteptarea unor eventuale achiziții;
sute de înscrieri la cam fiecare farmacie (din
București, dar nu numai); numărul de ordine și
așteptare – luna noiembrie. Vreme în care nu se
știe ce se întâmplă cu celelalte trei milioane de
vaccinuri, în policlinici bătând vânt de libertate.
În policinica la care sunt arondat n-a ajuns nici
un picior de vaccin – și e o policlinică procopsită,
și eu am 80 de ani, și medicul de familie zice c-
a solicitat o sută de înțepături, i s-ar fi promis
zece, și n-a primit (încă) nimic. Bravo nouă! Fe-
ciori denaturați ai unei Tudore dată afară din Is-
torie! Între timp, guvernerul a pus, hoțește,
de-o ordonanță menită să înstrăineze și ultimele
bunuri ce mai există în România: activele
societăților economice valide. În Piața Victoriei,
poate și în alte locuri din țară, se manifestă îm-
potriva măștii, dar nimeni împotriva acestei ca-
pitale vânzări de țară. Trăiască Nicușor,
injectat-Soroși! Trăiască Friț, injectat-Merkel!
Vivat Werner, injectat cu de-toate-și-de-toți! Vai
de biet român săracul / Îndărăt tot dă ca
racul... 
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• George V. Grigore

Domnitorul Ștefan cel Mare a fost, cu siguranță,
unul dintre cei mai importanți conducători din istoria
românilor. Acesta este prezentat în cărțile de istorie ca
fiind un adevărat strateg și un conducător care a dat
multe bătăi de cap otomanilor. Astăzi, sabia domnitoru-
lui, un adevărat simbol al eroismului, se află în muzeul
Topkapi din Istanbul (fostul Mare Palat al sultanilor) și
nu într-un muzeu din București sau Iași. Chiar în sala de-
dicată armelor, lângă o sabie japoneză, se află o spadă
moldovenească. Simplă şi cu lama „muncită” în lupte,
aceasta atrage atenţia prin dimensiuni, dar mai ales prin
semnul heraldic aflat pe mâner. Mai precis, pe discul ro-
tund al mânerului apar stema Moldovei, capul de bour
şi inscripţia în limba slavonă „Io Ştefan Voievod domn al
Ţării Moldovei”. Ea este clar, aşa cum au atestat toți
specialiştii în armamentul epocii, sabia de luptă a voie-
vodului moldovean. Putem să întrebăm privind picturile
de epocă ale voievozilor români, unde sunt și coroanele
acestora, dispărute în negura istoriei, dar nu vom avea
un răspuns. La început de secol XX negociam cu Viena
înapoierea uneia dintre aceste coroane. Acum am schim-
bat subiectul și nu mai discutăm despre așa ceva. Dar,
revenind la celebrul artefact de peste 500 de ani ve-
chime, să încercăm să răspundem la întrebarea: de ce
sabia lui Ștefan cel Mare se află la Istanbul? Cum oare a
ajuns sabia lui Ștefan cel Mare, un exponat de 1,25
metri păstrat în condiții excelente, pe malul Bosforului?
Există două variante, ambele plauzibile. Se pare că
arma celui care a domnit timp de 47 de ani, având cea
mai lungă domnie din epoca medievală din Țările Ro-
mâne, a fost făcută cadou de fiul voievodului în încer-
carea acestuia de a apropia relațiile cu Înalta Poartă.
Mai există o „extensie” a acestei variante, în care se
presupune că sabia lui Ștefan cel Mare a fost luată de
către turci la 30 de ani după moartea lui Ștefan cel
Mare, când Petru Rareş a fost alungat de pe tron de Su-
leyman Magnificul, iar domnul adus de turci, Ştefan Lă-
custă, i-a lăsat pe otomani să jefuiască tezaurul
Moldovei. Cea de-a două variantă ar fi aceea că sabia ar

fi ajuns în posesia turcilor într-una dintre numeroasele
bătălii purtate de moldoveni cu turcii. De fapt, în cei 47
de ani de domnie, Ştefan cel Mare a purtat 42 de răz-
boaie. Așadar, a purtat aproape un război pe an și a fost
învins de cinci ori. Patru din cele cinci înfrângeri au avut
loc în fața turcilor și una în fața muntenilor conduși de
Vlad Țepeș. Totuși, această variantă este mai greu de
acceptat, întrucât sabia are dimensiuni mari și ar fi fost
extrem de greu de mânuit. În arhivele muzeului Topkapi,
arma nu figurează oficial nici ca o cucerire, nici drept
cadou. Așadar, rămâne un mister felul în care sabia a
ajuns la turci. Privind-o încă o dată, istoricii precizează
faptul că este vorba de o spadă, armă cu două tăişuri
folosită de obicei cu ambele mâini, spre deosebire de
sabie, cu un singur tăiş şi utilizată doar cu o singură
mână. Spada lui Ştefan cel Mare era tipic moldove-
nească, un tipar de armă albă identificat de istorici ca
individualizându-se în Epoca Medievală.  „Cu lamă
dreaptă şi două tăişuri, braţe drepte sau uşor curbate
spre lamă, cu o lungime de cca. 110 -130 cm, este ates-
tată prin descoperirile arheologice, prezenţa ei în sce-
nele cu militari de pe frescele bisericilor moldoveneşti
ridicate şi pictate în parte în timpul domniei voievodu-
lui şi de o serie de izvoare scrise. Astfel, acest tip de
armă este confirmat de spadele descoperite la
Tg.Neamţ, la Deleni (jud. Iaşi), la Cetatea Neamţului,
sau de cele pictate la biserica din Bălineşti”, preci-
zează, în lucrarea sa „Armamentul din dotarea oastei
Moldovei în timpul domniei lui Ştefan cel Mare”, Carol
Konig. În mod particular, sabia lui Ştefan cel Mare se în-
cadrează în acest tipar al sabiei specifice moldoveneşti,
utilizată cu două mâini şi pentru care trebuia o forţă fi-
zică extraordinară. Iată cum este descrisă în mod precis
de istoricul doctor Andrei Eşanu, specialist în Evul
Mediu. „Lama dreaptă cu două tăişuri cu lungimea de
125 cm; pe ambele feţe ale spadei, în lungul lamei, sunt
făcute câte 3 şenţuleţe, cel din mijloc – mai lung, este
însoţit de alte două mai scurte, de o parte şi de alta.
Spada descrisă are vârf în formă de triunghi. Mânerul
armei în formă de fus, numit de specialişti „de două
mâini”, adică de apucat cu ambele mâini, este înfăşurat
cu fir argintiu, iar după alţi istorici – cu fir de aur.
Spada are gardă cu braţe drepte în formă de cruce, ter-
minate cu butoni conici. Mânerul cu cap în formă de
disc, care avea în mijloc un medalion, probabil o fi fost
o piatră scumpă sau un blazon, care a căzut, iar pe mar-
ginea discului este gravată următoarea inscripţie cu ca-
ractere slavone,   pe o faţă: „† I|an´ Ştefan´
voevoda  g”, pe revers este continuată inscripţia: „os-
podar´ zemli  Moldavskoü”, arată acesta în articolul
„Spada lui Ştefan cel Mare”, publicat în revista „Ac-
cente” din Chişinău în 2004. În multe rânduri,
autoritățile române au solicitat sabia originală, moti-
vând că Ștefan cel Mare este un adevărat simbol pentru
România. În zadar, însă. Răspunsul oficialilor turci a fost
negativ. Motivul? Turcii nu doresc să creeze un precedent
și toate națiunile să-și ceară bunurile care se află în mu-
zeele turcești. Ştefan cel Mare este cel care a luptat îm-
potriva tuturor vecinilor săi, fie că este vorba de
Imperiul Otoman, Ungaria, Polonia ori de Ţara Româ-
nească. În cronica lui Grigore Ureche „Letopisețul țării
Moldovei” se specifică faptul că Ștefan cel Mare a inițiat
campanii în ţările vecine, atât din considerente strate-
gice, dar şi mânat de energia sa războinică. Iată un
exemplu: „scrie letopiseţul cel moldovenescu că fiindu
Ştefan vodă om războinic şi de-a pururea trăgându-l
inima spre vărsare de sânge, nu peste vreme multă, ce
în al cincilea an, să sculă den domniia sa, în anii
6969(1461), rădicându-să cu toată puterea sa şi s-au dus
la Ardeal, de au prădatu Ţara Săcuiască”. În lupta de la
Vaslui din 1475, Ştefan și armata sa se acoperă de glorie,
spulberând uriaşa oaste otomană care intrase în Mol-
dova. Impresionat de faptele de arme ale voievodului,
Papa Sixtus al IV lea i-a conferit titlul de „athleta
christi” („atletul lui Hristos”), dar şi două daruri, un
steag de luptă şi o sabie (cea prezentă astăzi la Topkapî,
din punctul de vedere al unor istorici). La comanda
Papei, sabia a fost realizată în atelierele armurierilor
italieni, fiind binecuvântată personal de Papă şi blago-
slovită special la Roma. Tocmai de aceea i-au fost atri-
buite şi calităţi magice. O altă variantă a legendei
apariției acestei spade, acceptată ca fiind cea mai cre-
dibilă, este cea a făuririi ei în atelierele italieneşti (ge-
noveze) la comanda personală a lui Ştefan cel Mare.
Practic, voievodul a dorit o spadă făcută de cei mai buni
armurieri ai Europei şi a dat o comandă specială. Istoricii
se bazează pe corespondenţa purtată de voievod cu ge-
novezii, descoperită de Nicolae Iorga. „Este interesant
că documentul semnalat arată că cel care a primit co-
manda, un oarecare Cristofor, asociatul atelierului care
făcea astfel de piese, a răspuns că meşterii armurieri,
necunoscând acest tip de spadă, să trimită pe cineva în
Moldova pentru a se informa”, preciza Carol Konig. Un
armurier genovez a fost trimis în consecinţă în Moldova
pentru a studia modelul de spadă moldovenească. În
cele din urmă, comanda voievodului ar fi fost onorată,
genovezii predând o armă făcută cu un oţel special, de
Toledo, cel mai rezistent la aceea vreme în Europa. Pe
de altă parte, istoricul Ştefan Gorovei, un specialist al

„epocii ştefaniene”, spune că sabia este, cel mai pro-
babil, un semn al puterii şi că nu a fost făcută de geno-
vezi şi nici primită cadou de la Papă, ci moştenită din
tată-n fiu, încă din vremea întemeierii Moldovei. Mai
precis, istoricul spune că sabia ar fi aparţinut lui Dragoş
Vodă, transmisă la încoronare, tuturor domnitorilor Mol-
dovei. „S-ar putea ca şi sabia de la Topkapî din Istanbul,
pe care după criterii heraldice sigure am atribuit-o lui
Dragoş Vodă sau lui Sas Vodă-să fi îndeplinit un aseme-
nea rol”, arată Ştefan Gorovei în lucrarea sa „Muşati-
nii”. De altfel, sabia era ţinută în mod ritualic, de un
înalt slujbaş, din neam de mari boieri, numit „spătar”,
adică de la spată-sabie. În epoca lui Ştefan cel Mare sunt
atestaţi mai mulţi asemenea spătari, printre care şi Sea-
câş, Bodea sau Vrânceanu. În aceste condiţii, sabia nu a
fost folosită efectiv în luptă, eliminând riscul ca o re-
licvă importantă a dinastiei şi un simbol regal să fie de-
teriorată sau pierdută. Dar, cum a ajuns spada lui Ştefan
cel Mare la turci? Se mai presupune că Ştefan cel Mare
şi-a predat personal sabia turcilor, în momentul în care
a acceptat să plătească tribut. Este puţin probabil însă
ca voievodul să fi renunţat la simbolul dinastiei şi al mo-
harhilor Moldovei (Mușatinii). O altă variantă presupune
posibila jefuire a visteriei domneşti de către turci. Acest
eveniment s-ar fi întâmplat după anul 1538, când Petru
Rareş a fost alungat din scaunul domniei de campaniile
de represalii ale lui Soliman Magnificul. Domnul adus de
turci, Ştefan Lăcustă, i-a lăsat pe otomani să jefuiască
tezaurul, luând cu ei şi spada voievodală. De atunci,
spada lui Ştefan cel Mare a stat în palatul sultanului oto-
man. 

În muzeele româneşti există doar copii ale celebrei
arme. Sabia originală a marelui domnitor  - artefact de
valoare mondială - a fost expusă în anul 2004, la Muzeul
de Artă al României. Cu acestă ocazie Guvernul Turciei
a donat o copie a sabiei statului român. Copia sabiei lui
Ștefan cel Mare, ea însăși o operă de artă, a fost donată
Mănăstirii Putna de către Guvernul României, cu prilejul
manifestărilor ce au avut loc la Putna la 1 iulie 2004.
Voievodul Ştefan cel Mare a fost unul dintre cei mai răz-
boinici principi din estul Europei în secolul al XV-lea. Era
recunoscută vitejia sa pe câmpul de luptă, fiind atestat
faptul că intra în luptă personal alături de garda dom-
nească şi semăna teroare, astfel încurajându-şi armata.
De altfel, tot asta arată şi vechile cronici: „La lucru de
războaie meşter, unde era nevie, însuşi se vâra, ca vă-
zându-l ai săi, să nu îndărăpteneze, şi pentru aceia rar
războiu de nu biruia”, preciza Grigore Ureche în al său
„Letopiseţ al Ţării Moldovei”. Chiar şi Bonfinius, croni-
carul ungur al regelui Matei Corvin, preciza: „Era însu-
fleţit pentru lucruri frumoase şi mândre, pe lângă
acestea era activ şi straşnic la război”, arăta cronicarul.
La acestea se adaugă şi alte caracterizările ale lui Jan
Dlugosz sau Wapowski, alți cronicari ai vremii. 

Ca un adevărat simbol al istorie noastre bogate,
când Președintele român Klaus Iohannis a călcat pe pă-
mânt american în anul 2017, i-a oferit liderului american
de la Casa Albă ca semn de prețuire, o copie a sabiei lui
Ștefan cel Mare. În schimb, Iohannis a primit o vază
inscripționată cu „The White House”. Să o păstrăm cu
grijă, spre bună aducere aminte peste ani și ani...

Surse: hotnews.ro; cunoastelumea.ro; ziarulnatiu-
nea.ro; adevarul.ro; shtiu.ro; rumanianmilitary.ro; do-
xologia.ro; zch.ro; art-emis.ro; culturaromana.ro;
diez.md; dcnews.ro; historia.ro

Celebra spadă de luptă
a lui Ștefan cel Mare –

artefact de valoare
mondială - se află ex-

pusă la Istanbul
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*****
După Revoluţia 1989, românii şi-au

luat o  masivă porţie de indolenţă şi
de... iresponsabilitate.

*****
Tragedia existenţială a românilor e
că la ei totul  se termină în comic.

*****
În ultimul sfert de veac, în România
s-a  făcut  un banal transfer de pro-
prietate: „ce  era  a  statului, azi  i-

a  deputatului.”
*****

-Băsescu a primit în numai 5 minute
un milion de mesaje cu aceeaşi în-
trebare: ’’Vor fi cândva majorate sa-
lariile?’’. De aceea credea că-i spam.
-Gazetarul acela nu poate fi angajat
la negru. E angajat la portocaliu.
Îmi salut adversarii discret cu un sin-
gur deget.

țOPELI
POLITICE

de Pompiliu Comșa

AFORISME dE 
VASILE GHICA

Mica uitare
Pe mulţi sever i-a judecat,
Făcându-le astfel mult bine…
Păcatul mare-i c-a uitat
Cum să se judece pe sine.

Democraţia politică
Ca prieteni buni, având idei
Ei şi-au făcut partid din trei…
E calea care le deschide
Migraţia spre trei partide.

În cioburi de oglindă
S-a spart oglinda. Ce prăpăd!
Sunt zeci de cioburi, foarte mici
Şi-n ele oameni mari se văd
Exact cum sunt: nişte pitici.

DE TOATE CULORILE
de nicolae dragoș

Ademenire
Politica, nu o dată,
Mai întâi te-ademeneşte
Parfumată ca o fată,
Şi apoi te perverteşte!

Izolarea prostiei
Ca să îţi păstrezi mândria
Şi să ai curat în casă,
Să nu tolerezi prostia,
Că ajunge-n cap de masă!

Epigrame de
GHEORGHE GH. POPESCU

Cu mască fără mască, premierul Lu
Covid Or Ban: am încălcat regulile,

îmi cer scuze că am compărut 
împotriva voinței mele în excepția

de împrejurare omenească • 
prietenii nu-i tratezi cu toată 

rigoarea • Guvernanții fără măști
serveau ceva (mandatele lui 

Iohannis?) • Am servit o prăjitură •
Eu mi se pare interesant • 

Doisprezece mii • COVD 19 • Fundația
de bază • Timpulemisiunii • Djokovic
bogătanul • Că-care • Ceaușescu s-a

apropiat de către I.C. Drăgan și de
către naționaliști • Suporterii n-au

mai suportat • 15 martie - 15 iunie = 4
luni • Țările de pe glob și din Europa
• Extrem de providențial • S-a purtat

discuții în sfârșit până la urmă

• Andrei Păunescu

• „Fotografia care a fost
dată pe online este o fo-
tografie care a fost
făcută în data de 25 mai,
de ziua mea de naștere.
Mai mulți colegi mi-au
făcut surpriza să vină să
îmi ureze La mulți ani și cu această ocazie
ne-am așezat, i-am servit și într-adevăr
am încălcat niște reguli. Recunosc că am
greșit, îmi pare rău, a fost o circumstanță
specială, ziua mea. Practic, am relaxat
rigorile. Îmi cer scuze că am compărut
împotriva voinței mele, pentru că nu eu
am dat poza, într-o postură în care nu mi-
aș fi dorit să apar. Dar am încălcat reg-
ulile, mi-am asumat, am fost
amendat, am plătit amenda…A fost
această excepție într-o împrejurare,
care, zic eu, omenească. Când îți vin
niște prieteni nu îi tratezi cu toată
rigoarea. Oricum aveam măști, le-am dat
jos din cauza faptului că serveam ceva.”
(Ludovic Orban, Pro TV și Mediafax, 30 mai
2020)
Declarațiile premierului au fost date după
ce a apărut în presă poza cu cheful din
biroul primului-ministru, în care măștile și
distanțarea fizică au fost lăsate deoparte,
ca să facă loc tratațiilor cu alcool și țigări.
Imaginea a fost trimisă din greșeală cui nu
trebuia chiar de către unul dintre invitați.
Ce ne-a deranjat în toată povestea asta, di-
colo de formula greșită îmi cer scuze
(corect este ori îmi cer iertare, ori prezint
scuze): 1) Premierul a încălcat în clădirea
Guvernului regulile tot de el impuse. 2)
Premierul și câțiva dintre miniștrii săi
(Raluca Turcan, Bogdan Aurescu, Virgil
Popescu, Lucian Bode) fumează și beau al-
cool într-un birou guvernamental, unde se
iau deciziile valabile pentru popor. 3)
Cetățenii nu au fost iertați de autorități
când au procedat la fel la ei acasă sau în
alte spații, deși s-or fi scuzat că au masca
pe barbă ori în buzunar și or fi invocat și ei
circumstanțele speciale, aniversările,
excepțiile de împrejurare omenești. 4) De
dragul chefului, premierul spune că e nor-
mal că și-a pus prietenii în pericol. 5)

Ipocrizia maximă și tupeul incredibil cu
care Ludovic Orban, în loc să demisioneze,
s-a scuzat (ce ne interesează scuzele pen-
tru o ilegalitate?), apoi s-a autodenunțat și
a plătit repede amenda, spunând, însă, că
imaginea nasoală a fost publicată împotriva
voinței lui, el nedorind să compară public
în acea postură. 6) Greșeala de sens de la
final: a servi înseamnă a oferi cuiva ceva.
Singura scuză ar fi dacă premierul s-ar fi
referit la faptul că toți cei din imagine îl
servesc pe Klaus Iohannis clipă de clipă,
chiar și când se relaxează ilegal cu tratații,
chiar și când beau și trag din țigare sau tra-
buc în biroul de la Guvern, ceea ce este ab-
solut adevărat. 
• „Am servit o prăjitură.” (Virgil Popescu,
Antena 3, 1 iunie 2020)
Ce vă spuneam puțin mai devreme, referi-
tor la sensul corect al verbului a servi? A
servi înseamnă a da cuiva, nu a consuma
tu. Pe cine a servit ministrul cu o prăjitură?
Pe premier, pe Raluca Turcan? Nu se vede
asta. Sau a servit-o cu ceva de băut pe o
doamnă Prăjitură, care nu apare în poză?
Sau a servit un as? Din imagine, nu rezultă
că servea pe cineva, ci doar că era cu pa-
harul de alcool rafinat în mânuța dreaptă,
cea cu care semnează documentele Minis-
terului Economiei, Energiei și Mediului de
Afaceri pe care-l conduce, spre propășirea
neamului. Așa că, la greșeala de exprimare,
se adaugă o dezinformare prin omisiune:
prăjitura era de fapt un pahar de whisky.
Cum merge dulcele ipotetic cu whisky-ul
real și cu fumul inhalat pasiv de la țigara
lui Ludovic Orban și trabucul lui Bogdan Au-
rescu, domnule ministru? Cu minciuna și tu-
peul, toate merg unse, inclusiv ilegalitatea
și imoralitatea.
• „Eu altceva mi se pare interesant aici.”
(Mircea Badea, Antena 3, 23 iunie 2020)
Dezacordul în caz este clar. Uneori i se
spune anacolut, căci avem tot o schimbare
din mers a construcției verbale. Corect era
fie mie altceva mi se pare, fie eu altceva
cred că e interesant.
• „În ultimele 24 de ore s-au făcut peste
doisprezece mii cinci sute de testări.”
(Antena 3, 25 iunie 2020)
Un test - doi teste. Mulțumim femininei
care, când ne arăta pe marele ecran din
studio cum stăm cu infectările, ne-a de-
schis mintea spre acest plural eliberat de
inhibiții și prejudecăți. Păi, dacă doi
bărbați operați de schimbare de sex pot fi
azi, legal vorbind, un cuplu de lesbiene, de
ce să nu aibă dreptul la orice gen și adjec-
tivele provenite din numerale? Deisgur,
corect era douăsprezece, fiind vorba de
mii.
• „315 cazuri de COVD-19 în ultimele
ore.” (pe ecran, Antena 3, 21 iunie 2020)
Unde e „i”-ul? L-a mâncat coronavirusul,
probabil, l-a supt prin ventuzele-i ne-
miloase.
• „20 de kilometri de drumuri au fost dis-
truse complet până la fundația de bază.”
(Antena 3, 21 iunie 2020)
Această afirmație poate sta la temelia fun-
damentului suportului temeiului de jos în
orice capitol despre pleonasme. Deși e
corect din punct de vedere strict gramati-
cal, sună rău acordul la feminin dintre „20”
și „distruse”, cum rău ar fi sunat și
„distruși”: caz tipic de dilemă lingvistică
nerezolvabilă.
• „Primesc în timpul emi-
siunii o informație.”
(Mihai Gâdea, Antena 3, 22
iunie 2020)
Nu de ligamentul falic
(pul+e) mă tem, ci de
veșnicia dilemei dacă plu-
ralul formei vulgare a
penisului popular este
corect cu „e” sau cu „i”. O
să propunem Academiei să
se accepte ambele plurale,
așa cum s-a întâmplat și cu
alte substantive care au
două variante: monede-
monezi, nivele-niveluri,
vise-visuri, tunele-tuneluri.
Ce, astea-s mai importante
decât… vorba lui Mihai
Gâdea?

• „Djokovic e unul dintre cei mai bogați
oameni ai planetei… Este o poveste ex-
trem de puternică care vine din Anglia”
(Mihai Gâdea, Antena 3, 23 iunie 2020)
În afară de frusta cacofonie digestivă, re-
alizatorul a spus și o mare inexactitate, în
ce privește topurile bogătașilor. Nu că ar fi
de aruncat cele câteva sute de milioane de
dolari pe care le are Novak Djokovic, dar,
cu averea aceasta, marele tenisman sârb
nici nu intră în vestibulul bogătanilor
adevărați ai planetei, unde se înghesuie
foarte mulți deținători de zeci și sute de
miliarde.
• „Nicolae Ceaușescu s-a apropiat de
către Iosif Constantin Drăgan și de către
mișcarea naționalistă.” (Bobby Păunescu,
B1 TV, 28 iunie 2020)
Vrând să fie prea elocvent, vizibil elevat și
excesiv de corect în exprimare, vorbitorul
a introdus de două ori un inutil către, care
schimbă cu totul polaritatea sensului, at-
ingând chiar non-sensul. S-a apropiat de…
înseamnă ce e clar că înseamnă: cineva se
duce către altcineva. S-a apropiat de
către… pare să însemne că unul se duce
spre celălalt, dar celălat face acțiunea,
ceea ce nu înseamnă nimic, în afară de
ceva absurd.
• „Suporterii lui Dinamo n-au mai supor-
tat.” (Dinamo - FC Voluntari 0-1, Digi Sport
3 TV, 28 iunie 2020)
Lanternă roșie, fosta campioană i-a făcut
pe suporteri să nu mai susțină echipa, dar
să-i suporte cheltuielile, după ce patronul
Ionuț Negoiță s-a lăsat de acest sport greu,
chiar extrem, sponsorizarea. Dar patronul,
decât să rămână în fundul gol, mai bine a
lăsat cu buzunarele goale câteva zeci de
jucători și tehnicieni - câini doar cu numele
și roșii doar în bilanțul contabil.
• „Sunt niște oameni care au făcut niște
sacrificii o lună, două, trei, patru.” (Mihai
Gâdea, Antena 3, 30 iunie 2020)
Se vorbea de restricțiile din starea de
urgență, începută în 15 martie 2020 (izo-
lare extremă, carantină etc.). Doar că, din
15 martie până în 15 iunie (când s-au mai
relaxat măsurile, urgența devenind alertă)
sunt fix 3 luni. De unde a apărut a patra?
Din spiritul vizionar - veți spune.
• „Privim la toate țările de pe glob și din
Europa.” (Realitatea TV, 4 iulie 2020)
Europa este pe altă planetă? Așa se pare.
Înseamnă că au dreptate cei care spun că e
o cu totul altă lume continentul nostru.
• „Gnohere era un vârf extrem de
providențial.” (FCSB - FC Botoșani 1-1, Digi
Sport 1 TV, 4 iulie 2020)
Ce rău sună, ce redundant! Termenul
providențial nu suportă grad de
comparație. Ori ești trimis de providență,
ori nu. Ce-i aia? E ca și cum ai spune că ești
foarte maxim, cel mai excepțional, parțial
gravidă sau infim de neînsemnat.
• „L-au întrebat pe Gică Hagi: s-a purtat
discuții?... În sfârșit până la urmă e bine
că nu m-am dus (la FC Voluntari)” (Anghel
Iordănescu, Realitatea Plus, 5 iulie 2020)
Marele antrenor și jucător de fotbal
doboară recorduri și la exprimare, doar că
în sens negativ. Nouă, care stăm în zidul or-
ganizat împotriva loviturilor libere date
limbii române, ne-a tras aici o lovitură
drept în zona moale (cu dezacordul între
subiect și predicat), după care ne-a făcut
țăndări zgârciul urechii cu pleonasmul de la
finalul sfârșitului. Vorba aceea: orice lim-
ite are și ele niște mărgini de încheiere,
pentru căci orice epiloage se termină
cândva la un moment dat.

EMISIUNILE TRECE, pERLELE RăMâNE

Din puţul fără fund, 
dar cu 

telecomandă (423)



pamflet de criză
Iohannis cel Mic decorat
cu Premiul Otto cel
Mare!

• Ion Predoșanu

Motto: „Eu sunt mic, tu fă-mă mare.”
Zicală din popor

Într-o zi de marți – 13 octombrie - s-au petrecut mai
multe lucruri alandala, în Capitala scumpei noastre pa-
trii România. Mai întâi, la primele ore ale dimineții, In-
stitutul Național de Sănătate Publică a anunțat o cifră
de-a dreptul de speriat, dar de așteptat după gravele
erori ale Guvernului LuCOVID în gestionarea luptei con-
tra pandemiei. Și anume faptul că s-au înregistrat 3,11
cazuri de infectare la 1.000 de locuitori în București.
Ceea ce, ar fi impus intrarea Bucureștiului în scenariul
roșu și deci carantinarea lui!

ÎN SPATELE UȘILOR ÎNCHISE. Toate televiziunile și
presa neaservită Guvernului PNL-Orban anunțau o întâl-

nire urgentă a prim-ministrului Orban Ludovic, cu minis-
trul Sănătății, Nelu Tătaru, și cu Dr. Raed Arafat, secre-
tar de stat în Ministerul Afacerilor Interne. Pe surse se
anunța și o ceartă între politrucul Nelu Tătaru și Dr.
Raed Arafat, șef al Departamentului Situații de Urgență.
Nimic nu era cert, iar în aceeași vreme, la Prefectul de
București, care-i tot liberal, se aflau într-o ședință: Pre-
fectul Bucureștilor, ministrul Educației, Monica Anisie și
specialiști din domeniul sănătății.

GRUPUL DE COMUNICARE DICTEAZĂ, INSP EXE-
CUTĂ! Cuplul Iohannis-Orban nu sacrifică pentru prima
dată sănătatea populației României. Au mai făcut-o și
înaintea deschiderii pripite/nepregătite a anului școlar,
în învățământul preuniversitar, pe 14 septembrie. Când
mai importante erau alegerile locale, din 27 septembrie.
Din pricina cărora rata zilnică de infectare a populației
cu coronavirus a depășit, zile la rând, cifra de 3.000
infectați!

La finalul întâlnirii de la Prefectura București, a
ieșit la declarații însuși Prefectul liberal și cinic. N-a fost
nicio ședință de urgență, ci doar o consultare, zicea el.
Omul parcă delira, așa cum sunt demnitarii liberali când
mint cel mai tare. Cică INSP ar fi greșit și va interveni
cu o rectificare. Și că cifra reală ar fi ba 2,96, ba 2,69
de infectați la 1.000 de locuitori. Cum ar veni, Grupul
de Comunicare Strategică dictează și INSP execută. O
contradicție totală pe incidența cazurilor de infectare
în București. Grupul de Comunicare Strategică contra-
zice INSP și anunță o incidență mai mică de 3 cazuri de

infectare cu coronavirus la 1.000 de locuitori în
București(pragul pentru scenariul roșu), în ultimele 14
zile.

Se vedea limpede că datele Grupului de Comuni-
care Strategică erau procesate de Serviciul de
Telecomunicații Speciale(STS), același care a numărat
voturile și la alegerile prezidențiale, la cele europarla-
mentare și la cele locale. Ca să iasă cum vrea Coman-
dantul Suprem – Preș. Klaus Werner Iohannis. Care are
acum „GuWernerul Meu”, Primarul meu la Capitală și ar
mai dori ca pe 6 decembrie, la alegerile parlamentare,
să aibă și Parlamentul meu!!!

CURAT-MURDAR EUROPEAN. Conform unui comu-
nicat al Administrației Prezidențiale, miercuri, 14 oc-
tombrie, Preș. Klaus Werner Iohannis a primit la
Magdeburg(Germania Federală) Premiul „Otto cel Mare”
pentru „onorarea marilor merite în procesul european
de unificare și în promovarea gândirii europene”. Asta
după ce prin luna aprilie i-a discriminat pe unguri,
scoțând pe goarna prezidențială aberația că „PSD a vân-
dut Ardealul ungurilor”. Ce-i drept, obișnuit cu ofensele
la adresa PSD, pe care-l vrea distrus ca pe o „Ciumă
Roșie”(în care se recunoaște o formulare nazistă!), el a
prmit o amendă de 5.000 lei din partea Comisiei ce l-a
acuzat de discriminare. 

Și a contestat amenda în instanță. Unde se tot ju-
decă!
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„Catrenul poate fi o primitoare
gazdă pentru epigramă,

iar epigrama excepţională poate
deveni regina catrenului”

G.C.: Şi aţi mai recidivat, în adolescenţă, lăsând
versul să se aventureze pe teritoriile epigramei? 

N.D.: Da, m-a mai îndemnat demonul satirei, poate
frate vitreg măcar şi cu al umorului, de-a lungul vremu-
rilor cu intermitenţe şi puseuri spontane, pe care nu m-
am descoperit preocupat să mi le explic. Pe la vreo
cincisprezece ani, devenit elev al prestigiosului Liceu
„Traian”, din Turnu Severin, pe atunci, continuat azi de
Colegiul Naţional „Traian” din oraşul cu nume înavuţi de
istorie, Drobeta Turnu Severin, am mai comis, tot la o
gazetă de perete, de această dată a internatului şcolii
respective, câteva catrene pe care le uitasem, dar pe
care şi le-a amintit şi mi le-a reamintit, nu de mult, un
bun coleg de liceu şi de internat, la o întâlnire cu colegii
din promoţia 1955, coleg plecat de curând dintre noi,
regretatul general Nicolae Irimie. Graţie memoriei lui,
convorbirea noastră va spori cu câteva rânduri versifi-
cate. Cum spuneam, nu numai că am fost colegi de in-
ternat, însă câteva săptămâni am dormit în acelaşi pat,
din dormitorul nr. 1, al internatului de pe strada Cernă-
ianu. Iată, reconstituite peste şase decenii şi ceva, două
dintre cele trei catrene epigramatice de la cei 16 ani ai
noştri de pe atunci: „Cei din dormitorul 1,/ Sunt frun-

taşi pe internat,/ Că de-ai trage şi cu tunu/ Tot nu i-ai
urni din pat”; pe cel de-al doilea îl dedicam monotniei
meniurilor de la cantina internatu lui, administrată de un
domn Paleacu, catren probabil cu titlul „Ori varză şi fa-
sole, ori varză şi cartofi”: „În meniuri le-ntâlneşti/  Zil-
nic. Cum să nu te-acreşti?/Le-a-ndulcit, c-a găsit leacu,
„Griş cu zahăr”, domn Paleacu”.

Mi-a mai amintit colegul meu că mai fusese „expus
la gazeta de perete” şi un al treilea catren, pentru
„tanti Olga”, bucătăreasa şefă, dar nici eu, nici el cu
memoria care, şi ea, l-a ajutat probabil să avanseze
până la gradul de general, nu l-am putut reconstitui. Ce-
mi amintesc totuşi este faptul că la „transferul” cu
polonicul al ciorbei de fasole din cazanul cu mirosuri
ademenitoare în farfuriile de tinichea beneficiam de
atenţia, însoţită de surâsul doamnei Olga, care
înţelesese mesajul elogios al versurilor comise, fără să
ştiu însă că devenisem şi autorul a ceea ce după teoria
literaturii s-ar putea să se numească madrigal, pentru
care primeam în natură un fel de oculte „drepturi de
autor”. Ar mai fi de spus că, peste decenii, după ce am
încercat a absolvi şi „cursuri în particular”, la un fel de
fără frecvenţă, prin biblioteci, am încercat a mă spe-
cializa şi în „ştiinţa” fabulei, a pamfletului şi aveam să
ajung (gândindu-mă la viaţa trecătoare a altora, neab-
solvind-o de aceeaşi perspectivă şi pe a mea) şi la epita-
furi, încercând să las „autoepitaful”, cu voia Domnului,
pentru un mai încolo, cât mai depărtat.

Dragă domnule Corbu, cerându-mi iertare pentru
frazele încărcate de năvala amintirilor, într-un dialog
despre patimile epigramei şi ale epigramistului, am uitat
că epigrama obligă la o maximă concentrare, în aşa fel
încât cuvintele să se înghesuie în fuga celor trei versuri

pentru a se descoperi, cu stupoare, contrazise de cel de
al patrulea, exploziv, că paşii celor trei trebuie bine mă-
suraţi cu gimnastă dezinvoltură, pentru a putea fi expuşi
unei execuţii scurte, precise şi memorabile, promit, aşa-
dar, lapidaritate la întrebările ce vor urma, cât îmi va
sta în putinţă, deşi mai degrabă mă îndoiesc de docili-
tatea mea faţă de impulsurile atât de diferite ce vin
dintr-o supunere necondiţionată la dictatura inspiraţiei.

DeSPRe „luPTa DinTRe
SPecie Şi Gen”

G.C.: În cazul epigramei, consideraţi că avem de-a
face cu o simplă specie literară (sau a ironiei) ori cu un
gen literar autonom?

N.D.: Aoleu!, mă băgaţi în gura lupilor cu întrebarea
asta şi n-am cum să fiu concis, dacă vreau să aflu măcar
un dram de înţelegere (pentru că ştiu ce m-aşteaptă din
partea atâtor spadasini, fie ei şi delicaţi floretişti, din
arena epigramei).

Am afirmat şi cu alte prilejuri că socotesc catrenul
o gazdă bună şi agreabilă, în condiţiile în care preten-
denţii la ospitalitatea lui au înscris pe cartea lor de vizită
talentul şi inteligenţa, umorul şi buna cuviinţă, dovedind
că buna cunoaştere a Codului trude spirituale a înainta-
şilor se arată a fi un necesar medicament pentru vinde-
carea (sau măcar ameliorarea) exceselor de orgolioase
bateri pe burtă cu himerele gloriei şi celebrităţii. Catre-
nul e primitor şi pentru imn sau odă, pastel ori cântec
de dragoste, pentru madrigal şi epitaf, pentru fabulă şi

pamflet, dar, fireşte, şi pentru epigramă; aceasta din
urmă venind cu exigenţele şi rigorile ei, cu pretenţiile
(uneori exagerate ale „fabricanţilor” de epigrame), ne-
uitând nici adevărul că, prin vremuri, nu s-a lăsat înveş-
mântată (ca să nu spun încorsetată), numai în patru
versuri. Dacă ar fi numai după rostirea numelui la singu-
lar şi plural, genul epigramei ar fi cu certitudine femi-
nin, dar pare că i-ar sta mai bine, după cum se poate
desprinde şi din compartimentările generice ale teoriei
literaturii, ca specie; literară, desigur. Am încercat să
rezum răspunsul la întrebarea de mai sus şi în câteva ca-
trene. Îngăduiţi-mi să apelez doar la trei dintre ele:
„Epigrama, negreşit/ E de genul feminin./ Că te mân-
gâie puţin/ Şi te muşcă la sfârşit.”; „Într-un catren, cum
bag de seamă./ Şi un roman poate să-ncapă,/ Iar versul
ultim, dacă-nţeapă,/ E loc şi pentru epigramă”. Sau:
„Pusă pe-al poeziei trup/ E epigrama miniiup./ Oricât
distihu-ar da din coate,/ E minijup pe jumătate”.

G.C.: Acum, v-aş ruga să spuneţi câteva cuvinte
despre aria de răspândire a epigramei. Este ea un gen
prin excelenţă latin? 

N.D.: Cum să-ncapă veacurile, şi cu atât mai mult
mileniile, în doar câteva cuvinte? În privinţa ariei de răs-
pândire a creaţiilor spiritului, e ştiut că şi imperiile, cât
s-au arătat ele a fi de mari, s-au mai îngustat la un mo-
ment dat, ba au mai şi dispărut. Ori s-au divizat, sau s-
au transformat, luându-şi şi alte noi denumiri. De ce ar
face epigrama excepţie de la acest adevăr? Mai cu seamă
că, după harta răspândirii poeziei şi a versurilor (fac pre-
cizarea că nu orice vers devine poezie), epigrama s-a
mulţumit cu teritorii refuzate megalomaniei, dar cu ho-
tarele bine marcate. Deşi neignorată, ca şi fabula, de

grecii din vechime, ar putea fi, prin excelenţă, dacă nu
după gen, măcar după spirit, şi o specie pregnant latină.
Dovadă că rezistă cu demnitate şi bravură pe baricadele
epigramei latinităţii româneşti.

o oGlinDĂ În caRe nu
PenTRu ToŢi e convenabil

SĂ Se PRiveaScĂ
G.C.: Este (sau poate fi) epigrama o oglindă a epo-

cii istorice pe care o redă şi în care se manifestă? Este
mult, este puţin?

N.D.: La întrebarea dumneavoastră ar fi de zăbovit
puţin mai mult. Pentru că în nici o oglindă, fie ea şi
veneţiană, n-are cum să încapă o epocă întreagă. Dar în
cele din urmă, până şi o oglindă, descoperită de arhe-
ologi pricepuţi, poate fi reconstituită şi din cioburi de
oglinzi. De ce n-ar putea fi, privite dintr-o asemenea
perspectivă, şi rosturile epigramei? Cu atât mai
anevoioasă ar fi cuprinderea unei epoci, numai în
oglinda epigramei, când ea însăşi a avut de traversat
epoci mai multe şi diferite. Fiecare epocă, să
simplificăm, cu epigramele ei! În unele epoci, şi epi-
gramei – care nu se da în lături să-şi arate (şi când nu
te-ai fi aşteptat) colţii, surâzând, când vesel, când per-
fid, de după scutul amăgitor al celor trei versuri, prin
săgeata bine ţintită din cel de al patrulea – s-a încercat,
izbutindu-se uneori, să i se pună când căluş, când
botniţă, apelându-se la nevoie şi la eşafod şi la temniţă,

condamnându-i la moarte pe autori. Nu o dată,însă, prin
neuitare şi nemoarte, versurile lor s-au arătat
neiertătoare şi învingătoare printr-un surâs inteligent.
Până în zilele noastre, obiceiul mai marilor epocilor, cu-
tumele inhibante, menite să terorizeze libertatea cu-
vântului au avut de spus cuvântul lor, nu o dată
condamnat de viitorime. În orice circumstanţe, în liter-
atura lumilor au ră mas să răzbată, în epoci şi dincolo de
ele, adevărurile marilor scrieri, luminând ceea ce era
destinat progresului şi libertăţii spiritului şi con-
damnând, supunând oprobriului, opresiunile de orice fel.
Epigrama, ca specie literară, căreia, până azi, cuvântul
SPIRIT i-a rămas gravat cu majuscule, n-avea cum să nu
fie o purtătoare cu dezinvoltură şi curaj a unor atitudini
de intransigenţă, ţelurile ei nelimitându-se doar la a
naşte surâsul, zâmbetul prin simple giumbuşlucuri ver-
bale; în cele patru versuri ale ei încăpând în multiple
ipostaze şi chipuri ale epocilor şi oamenilor trăitori în
spaţiile lor.

G.C.: Cum ati defini epigrama?
N.D.: Nu-i atât de simplu cum, poate, cred unii.

Sunt de chemat în sprijin argumente pro şi contra ale
cercetătorului critic, ale istoricului literar. Referindu-mă
la epigramă (fie şi numai privită din perspectiva socio-
logică), pornind de la vârstele dominante ale celor ce
apelează frecvent la efectele ei, vă încredinţez o con-
statare care ar putea să se sprijine pe invocarea înţe-
lepciunii materializată prin acumulările experienţelor de
viaţă: „S-a spus greşit c-ar fi minoră,/ Iar tinerii o oco-
lesc/ Şi că surâsul tineresc/ Doar bătrânii i-l adoră”.

(va urma)

NICOLAE DRAGOŞ în dialog cu GEORGE CORBU (II)
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ROMÂnIA  dE  
LÂnGă  dUnăRE  (XXXV)

GALAȚI – ÎNTRE ISTORIE ȘI
REALITATE (II)

• Geo Ciolcan

În orașul Galați timpul se
scurge fără a mai avea răgaz să-i
numeri orele, trepidația și perso-
nalitatea urbei de pe Dunăre pu-
nându-ți în față zeci de
provocări,care mai de care mai
atrăgătoare, gata să acopere
agenda unei zile de la primele raze
ale soarelui până la topirea incan-
descentă a astrului ceresc în geana zării purpurii. De
aici, din acest clește cu determinare temporală și cu
zgăndărirea iminentă a curiozității de reporter iau
naștere prioritățile de documentare și, implicit, de
scriere a reportajului potrivit cu documentarea în
cauză. Astfel, după prima zi în care am ”pipăit” imen-
sitatea unor coloși de oțel construiți pe Șantierele Na-
vale Galați pentru a pluti pe Mările și Oceanele Lumii –
ca dovadă a meșteșugului gălățenilor de a  năși aceste
nave – ziua a doua am consacrat-o aducerii în paginile
FLAP a unor imagini de gălățeni și de evenimente,
structural legate de Galați, care, cunoscute, emană
alte viziuni și construiesc alte imagini ale
contemporaneității orașului de lângă Dunăre.

Poate, având drum prin Galați, vă veți face timp
să cunoașteți pe viu ceea ce veți citi în această pagină
de revistă. În orice împrejurare, niciodată nu strică să
cunoaștem la fața locului ceea ce am cunoscut ante-
rior doar prin litera unei pagini de revistă ...

Ieftin  ca  braga !
Sintagma de mai înainte circulă în mod curent în

vorbirea populară, aceasta sugerând prețuirea unui
anumit obiect, a unei activități oarecare, a unei
acțiuni, a unui efort sau a unei obligații (unele dintre
acestea interpretate la figurat) – înțelegâdu-se un preț
minim, în orice caz acceptabil. Deși acum apreciem
mai mult la figurat deslușirea acestor cuvinte, ele își
au o rădăcină reală în prețul de desfacere (pe vremuri)
a băuturii denumite bragă, apreciată în mod deosebit
în unele regiuni din România. Deși procedeul de fabri-
care a acestei băuturi răcoritoare nu era (și nu este)
atât de simplu, fiind socotită o băutură populară, con-
sumată ca atare, prețul nu era exagerat, oferind posi-
bilitarea păturilor sărace să cumpere bragă, spre
satisfacerea papilelor gustative ale fiecărui român.

Pentru a crea un fel de bază științifică a acestui
reportaj, să apelăm la Dicționar și să citim definiția
acestei băuturi, dată de fosta Editură Științifică și En-
ciclopedică – for științific și cultural, la nivel național,
care a luminat calea și mințile a milioane de români
dornici să-și deschide orizonturile spre lumea magni-
fică a cunoașterii : ”BRAGA(rus) s.f. Băutură răcori-
toare, cu gust acrișor și miros particular, obținută din
făină de mei, de porumb sau de secară fermentată în
apă. Expr. ( Fam.) Ieftin ca braga = foarte ieftin”.
Rețineți această definiție, pentru că, pe parcursul dez-
voltării acestei scrieri, actualii fabricanți de bragă au
adus inovații și în acest domeniu, venind cu o serie de
ingrediente care, fără a modifica braga tradițională,
au introdus noi aspecte calitative și gustative, gene-
rând o simbioză clasică între trecut și prezent, pe mar-

ginea aproape uitatului pahar de bragă...
Mă aflam în Galați și aveam un număr de telefon

cu un nume de turc – Ismail Dilaver. După cum știam
era considerat ultimul bragagiu turc din Galați., chiar
dacă, în ultimii ani, câțiva români s-au aventurat pe
tărâmul stăpânit altă dată doar de negustorii de
naționalitate turcă. Preferând continuitatea fabricării
de bragă de către familii de turci, în mai multe
generații, am vrut neaparat să-l cunosc pe domnul Is-
mail Dilaver și să scriu despre braga fabricată în SRL-ul
de la marginea orașului de lângă Dunăre, fiind convins
a priori că ”nu voi avea ce pierde”.

Strada Nicolae Mantu se află undeva, la marginea
urbei, arată de parcă ar fi centura ocolitoare a
Galațiului. Deși mi-a explicat îndelung la telefon cum
să ajung din centrul orașului până acolo, dacă nu be-
neficiam de minunea care se cheamă GPS, cu greu aș fi
dat de făbricuța de la numărul 65 al străzii cu pricina.

Primul impact vizual a constituit și prima surpriză
: SC DALCO PRODUSE TRADIȚIONALE SRL, firma domnu-
lui Ismail Dilaver, privită de la poartă, nu lăsa să se în-
trevadă locul în care s-ar produce căutatul lichid
numit bragă. O poartă mare, de metal, deschisă larg,
având în față câteva locuri de parcare. Cum intri, pe
dreapta, un mic magazin de prezentare la ușa căruia
câțiva gălățeni își așteptau rândul să intre în spațiul
îngust, ocupat în mare parte de vitrine cu diverse sti-
cle de plastic în diferite culori și de un mic birou pe
care trona mașina de marcat și, în apropiere, într-un
coșuleț, trona o mâță de culoare galbenă torcând firul
unui caier invizibil și interminabil, pasivă la mișcarea
și la vorbele din jur.

Aștept să-mi vină rândul și mă prezint.
Bucuros că am putut ajunge la timp, domnul Dila-

ver profitând și de o întrerupere a șirului de cumpără-
tori, și-a consacrat următoarele câteva ore depănării
unei povești simple, dar impresionante, povestea unui
bragagiu și a neamului său dedicat fabricării și comer-
cializării acestei băuturi răcoritoare numită bragă,
componentă a peisajului comercial interbelic, dispă-
rută la un moment dat, readusă, însă, la viață de oa-
meni ca turcul Ismail Dilaver din Galați.

În cuvinte alese cu grijă, stăpânind corect limba
română, dar cu un plăcut accent de apăsare pe unele
expresii, bragagiul din fața mea se destăinuie, adu-
când în prim-plan umbrele și efigia înaintașilor săi din
Istambul, de la care ( și de unde) a avut rețetele mira-
culoase de fabricare a minunatei licori răcoritoare.

-Bunicii și străbunicii mei – plus alte generații an-
terioare – s-au ocupat de fabricarea acestei băuturi
care, la vremea lor, era  apreciată foarte mult în Tur-
cia, dar a prins repede și în România, datorită unor
familii de turci care, în condițiile istorice date, s-au
așezat pe aceste meleaguri. Cu acești înaintași nu pu-
team călca pe alături, trebuind doar a aștepta mo-
mentul oportun pentru a le urma tradiția, desigur, la
alți parametri – cei ai mileniului trei ...

Nedorind să-i întrerup povestea, care – treptat,
treptat – s-a transformat într-o reală lecție de viață, n-
am făcut decât să ascult și să înregistrez, iar atunci
când simțeam nevoia acută să-i adresez o întrebare lă-
muritoare, parcă intuindu-mi gândul, domnul Ismail Di-
laver introducea în inedita-i poveste tocmai elementul
pe care eu  îl aștetam ! În acest fel am aflat că bău-
tura tradițională a fost inventată de turcii nomazi, ea
fiind răspândită în multe țări europene, într-o anumită
perioadă fiind cea mai populară băutură, ajungând să
fie denumită ”Băutura Sultanilor”. Braga are o rețetă
specială, de fapt ”câte bordeie, atâtea obiceie”, fie-

care bragagiu se laudă cu rețeta minune care a cucerit
lumea, provocând un fel de revoluție culinară în plan
mondial!

Cu tărâță de grâu, cu făină, cu boabe de grâu în-
tregi și cu alte ingrediente care dau personalitate fie-
cărei mărci de bragă, datorită unui conținut
considerabil de extract cu substanțe hrănitoare și pro-
duse de fermentație acidă, este considerată de medi-
cina nutriționistă ca o băutură igienică.

Aceste considerente fac parte din expozeul pre-
zentat de domnul Ismail Dilaver despre băutura dragă
dumnealui, doar ca niște generalități valabile, fără
însă o acoperire faptică în propria-i afacere. Ajungând
aici, adică în punctul central al unei rețete de bragă,
gălățeanul turc a cârmit-o, ținându-și sub obroc pro-
pria-i rețetă. Din ce motiv ? Dacă aș fi avut nesăbuința
să-i adresez această întrebare, sunt sigur că ași fi co-
borât mult pe scara încrederii în flerul meu de jurna-
list din  partea acestui interesant personaj și
interlocutor căutat de mine. În această paradigmă de
”fugă”, fiind convins că numai astfel îi voi dezlega
limba efemerului meu prieten turc, am trecut la atac.

-În condițiile în care braga este atât de populară
de sute de ani, fiind cunoscută și recunoscută de bra-
gagii de marcă, înseamnă că rețeta s-a perpetuat de-a
lungul timpului ajungând până în zilele noastre, deci,
și la dumneavoastră. O aplicați, și ... gata braga!

-Jumătate corect, restul este doar imaginația no-
vicilor și speculația ziariștilor ! De fapt, eu am
moștenit rețeta de la bunicii și străbunicii mei – totul
pe bază naturală. Nu veți găsi în produsele noastre
conservanți, coloranți sau potențiator de aromă. Se-
cretul rămâne secret, dar vă pot destăinui că nu lip-
sesc din catalogul aprovizionării  noastre făină de
porumb, făină neagră de grâu, apa, zahărul și droj-
dia.Restul e ... inspirație, transpirație și dedicație –
adică triada care ne asigură succesul.

Într-adevăr, succesul, în viziunea domnului Ismail
Dilaver, rezidă, în primul rând, din respectarea rețetei
tradiționale fără rabat și fără ”inovații” care să dena-
tureze gustul adevărat al băuturii.

În acest punct al discuției apare în scenă al doilea
personaj al acestei povești, pe care, de acum încolo o
putem numi o afacere de familie. Cred că ați ghicit –
ni s-a alăturat doamna Mariana, româncă, soția dom-
nului Ismail Dilaver. De acum încolo informațiile și des-
tăinuirile îmbracă o nouă haină, mai largă și mai
colorată, aducând în față o ființă aproape omnipre-
zentă în întreg ciclul de fabricație : tehnolog, șefă de
laborator, controlor de calitate, dar și muncitor simplu
la cazan. O întreagă paletă de activități subordonate
fabricării de bragă, moștenirea soțului turc dezvoltată
într-un areal de sorginte românească.

-Nu facem doar bragă, în mai multe sortimente,
foarte solicitată de clienții noștri. Dorind satisfacerea
diverselor gusturi, am hotărât diversificarea sortimen-
telor de băuturi din plante și din arbuști și, după stu-
dii și încercări am   lansat pe piață noi sortimente,
precum : socată, ghimbirată, grefo, pino, mento, hibis
– băuturi delicioase, care sunt  preparate din partea
cea mai mirositoare a plantei – floarea.

Denumirile de mai sus, unele cu titluri inedite
pentru un necunoscător în materie, le-am admirat și
eu în vitrinele magazinului de desfacere de la firma
soților Maria și Ismail Dilaver. Pentru a transmite citi-
torilor gustul fiecărui produs (desigur, doar în formă de
figură de stil reporterul poate face așa ceva!), am gus-
tat din licorile colorate neputând încadra băutura într-
un tipar anume. Ce este esențial am simțit pe limbă :
nici bere nu era, nici suc de mere, de gutui, de afine,
de zmeură, (de ce-o fi el), aceste băuturi lichide mi-au
asaltat papilele gustative de pe limbă într-un evantai
de gusturi și arome clare, dar și indefinite, amplificând
perceperea nuanței, în timp ce enigma unui oarecare
gust penetra simțurile solicitând o evaluare urgentă a
plăcerii de a bea ceea ce n-am mai băut vreodată.

Pentru a sparge bariera numită ”ieftin ca braga”,
să închei cu o știre de primă pagină : rețeta specială a
turcului Ismail Dilaver de  producere a  brăgii a fost
analizată și pusă în practică, la momentul inițial, cu
ajutorul specialiștilor de la Facultatea de Chimie din
Galați, oameni de știință gălățeni reliefând componen-
tele benefice ale acestei băuturi (acidul lactic, droj-
diile și bacteriile lactice au o influență pozitivă asupra
aparatului digestiv).

Când dau să plec, așa, într-o doară, vin cu o între-
bare puerilă, al cărei răspuns nici prin cap nu-mi tre-
cea să fie de o asemenea anvergură. 

-Cam până unde ajungeți cu produsele dumnea-
voastră ? Mergeți și dincolo de județ ?

-Mai mult de jumătate – în județ; 20% în țară și
restul ... în lume.

-Adică?
-La românii din Marea Britanie, Statele Unite ale

Americii, Argentina, Australia ...
După acestă întâlnire cu ultimul bragagiu turc din

Galați, arhicunoscutul ”ieftin ca braga” s-ar putea
transforma, fără probleme, în ”ieftin ca braga, dar
scump ca ideea de a face bragă!”

(va urma)

Reportaj
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• Ilie Rad

– Profesorul clujean Mircea Popa, cel care a redac-
tat capitolul despre Dvs. în Dicţionarul scriitorilor
români (coordonat de Mircea Zaciu, Marian Papahagi şi
Aurel Sasu), afirmă că aţi intrat în literatură pe poarta
publicisticii. V-a fascinat gazetăra mai mult decât liter-
atura?

– Cum să intru în literatură pe poarta publicisticii?
Sunt două îndeletniciri distincte, le poți practica succe-
siv sau concomitent. Mai degrabă inversul ar fi valabil:
unii, după ce s-au afirmat ca scriitori, ies și la rampa
publicisticii. Dar oricum ar fi, nu trec din una în alta
fraudulos, ca pe ușa din spate a unui palat în care nu au
acces prin față. 

Jurnalistica a fost și rămâne profesia mea de bază,
de care nu am de ce să mă dezic. Numai că, după ce m-
am convins că îndeplinesc condițiile, am început să fac
literatură. După 40 de cărți, îmi puteți permite să mă
numesc scriitor?

– Ca student, aţi activat la cotidianul Teleormanul
liber, între 1848-1949. Trimiteaţi corespondenţe din
Bucureşti, aţi lucrat acolo în vacanţe, în ce a constat ac-
tivitatea Dvs. la acest ziar?

– La Teleormanul liber am început să public după
terminarea liceului și am lucrat acolo ca redactor în tim-
pul studenției, în vacanța de vară. Cel mai mult, după
primul an, când, împreună cu un fost coleg de liceu, Ion
Macarie, făceam propriu-zis ziarul. În vacanța următoare
am fost pe șantier, la Salva-Vișeu, apoi am scos gazetele
de perete de la Academia de Studii Economice, unde
eram student.

– Cum aţi ajuns de la Teleormanul liber la Contem-
poranul, unde aţi stat cinci ani (1950-1955) şi unde aţi
fost, pe rând, redactor, şef de secţie, secretar general
adjunct? 

– Am fost „racolat” de profesorul de „materialism
dialectic și istoric”, Iosif Ardeleanu, ce îndeplinea și
funcția de redactor-șef al revistei Contemporanul, pe
atunci un fel de oficios cultural al partidului.

– Era vizibilă marca stalinistă a publicaţiei? Stalin
era încă în viaţă!  

– Poate nu chiar stalinistă, dar era publicația în care
apăreau editorialele ideologice de linie, precum și arti-
cole de analiză și orientare în diferite domenii ale cul-
turii. 

Într-adevăr, am devenit redactor la Contemporanul
în 1950, deci pe vremea când trăia Stalin. I-am avut șefi
de redacție pe Iosif Ardeleanu, Marcel Breazu, Ion Banu
(profesori universitari) și Horia Liman. Ultimul a fost
George Ivașcu, adus din pușcărie, cum se vehicula. Per-
sonal nu am publicat prea mult, deoarece am fost aca-
parat de funcțiile de răspundere pe care le-ați
menționat.

I-am găsit la Contemporanul – și am coabitat cu ei
acolo ani de zile –, pe Ov. S. Crohmălniceanu, Nicolae
Tertulian, Simion Alterescu, Manase Radnev, Eugen
Frunză, Margareta Bărbuță, care constituiau nume de
referință în publicistica ideologică și culturală română.
Au fost propagandiști (la curent cu ultimele „noutăți”
sovietice), analiști incisivi (la auzul numelor cărora
tremurau responsabilii culturali din teritoriu), autorități
incontestabile printre colegii din capitală, articleri „in-
failibili”, dar foarte greoi în exprimare, cultivând
șabloanele imuabile ale epocii.

– Referindu-se la perioada încadrării Dvs. la revista
Contemporanul, Marian Popa afirmă, în Istoria litera-
turii române de azi pe mâine: “Contribuţiile lui de
atunci rămân obscure: s-a afirmat că redactorul-şef,
George Ivaşcu, a solicitat cândva concedierea sa, pentru
incompetenţă: un atare motiv, formulat de un gazetar
care va fi trimis de altfel într-o închisoare politică1,
poate fi pentru alţii un indiciu al competenţei.”
(op. cit., p. 680). Pentru că această informaţie, în
sprijinul căreia Marian Popa nu citează nicio sursă,
circulă şi pe Intenet, v-aş ruga să lămurim definitiv
problema!    

– În ce privește relația mea cu George Ivașcu,
venit la Contemporanul în 19552, cred, ea n-a fost
nici pe departe cordială. Nu știu cine îi băgase în
cap că aspir la postul său. Totodată, expunându-și
programul, a dat la iveală o viziune nu de periodic,
ci de cotidian, respectiv de organ de informație
culturală. Căciula se dovedea cam prea mare pentru
el. Am fost dintre cei care i-au opus un alt profil al
publicației, cerând ca, alături de știri, revista să
dezvolte dezbateri asupra problematicii de fond a
culturii române. S-a speriat și a depus diligențe pen-
tru a scăpa de noi, cei câțiva opozanți. Numai că nu
în sensul presupus de sursa dumneavoastră
informativă, ci găsindu-ne plasamente superioare.
Pe mine m-a propus la C.C., să fiu înscris la cursul
postuniversitar de publicistică de la Școala Supe-
rioare de Științe Sociale “A. A. Jdanov”, întrucât
„revista trebuie să-și ridice nivelul ideologic”. Pen-

tru același plasament l-a oferit și pe Alexandru Ionescu.
Pe George Tudor l-a vândut revistei Lupta de clasă, iar
pe Maria Guliman ziarului Scânteia tineretului. 

Până la urmă, Ivașcu a fost nevoit să modifice struc-
tura revistei în direcția cerută la timpul său de noi, dar
tot nu a făcut față, și a fost mutat la Gazeta literară,
unde preocupările erau mai liniare. 

Târziu de tot, pictorul și graficianul Mihu
Vulcănescu, devenit prietenul meu, mi-a comunicat
dorința lui Ivașcu de a-mi vorbi, pentru a se scuza de
tratamentul aplicat pe când era șeful meu ierarhic. Prob-
abil că n-am găsit timp pentru ceva atât de tardiv.

– Aţi debutat editorial cu volumul Impresii de
călător. Prin Egipt, Irak şi Cuba (1962, carte apăută în
20.160 de exemplare), urmat după trei ani de volumul
cu profil asemănător, Drumuri europene (1965). Prima
călătorie în Egipt a avut loc în vara anului 1958, cu
ocazia participării Dvs. la Sărbătoarea Revoluţiei Anti-
imperialiste. Ne puteţi spune mai multe detalii despre
această călătorie? (cu cine aţi mai călătorit, dacă aţi
fost trimis de redacţia Contemporanului, unde eraţi an-
gajat, dacă impresiile de călătorie au fost publicate
iniţial în presă, dacă aţi avut probleme cu cenzura etc.)?

– În 1958, când am călătorit în Egipt, eram redac-
tor-șef la Scânteia tineretului și șeful delegației de
ziariști români, alcătuită din două persoane (cealaltă era
un anume Gheorghiu, de la „Agerpres”). 

Da, am publicat câteva episoade în ziarul la care lu-
cram și apoi Editura Tineretului m-a asaltat pentru o
carte, pe care am scris-o cu plăcere. Nu văd de ce aș fi
avut probleme cu cenzura.

Vă închipuiți, era prima mea ieșire din „lagăr”.
Văzusem doar câteva țări socialiste europene, și
ajungând în Egipt nu eram încă în „iadul” capitalist.
Oricum, era ceva cu totul altfel decât la noi. Mă cucerea
forfota din Cairo. Una cu mii și mii de ființe vii, stăpânite
de un calm interiorizat, respirând un aer neverosimil de
„casnic”. Calmul la care mă refer îl degajau în special
bărbații așezați peste tot la mese, în stradă, sorbind ceai

maroniu din păharele ca ventuzele, dar mai mici, sugând
muștiucul narghilelelor cu fumul filtrat prin apă. Pe
chipul lor citeai o blândă satisfacție, o stabilă și trainică
încastrare într-o lume afectuoasă, înclinată spre priete-
nie și bunăvoință. Simțeai că n-ai putea pătrunde acolo,
printre ei, ochii lor treceau prin tine, peste trecători, ca
și când totul era pentru ei străveziu. Îmi plăceau
locuitorii Cairoului. 

În adunările festive, prilejuite de Sărbătoarea
Revoluției Antiimperialiste, se deplasau de colo colo, cu
pași ușori, salutându-se cu îmbrățișări aeriene, fără zgo-
mot. Celebrau, ca și când ar fi fost nu în saloane oficiale,
ci în propriile locuințe. Se spunea despre Nasser că e un
mare vorbitor de public, dar mie mi se părea mai mult
un cozeur de cerc restrâns. Ce înseamnă un orator de
mare anvergură aveam să văd mai târziu, în Cuba lui
Fidel Castro. 

Am fost în unele instituții și am cunoscut demnitarii
egipteni. În mediul lor de lucru degajau o gravitate ușor
leneșă, venind, poate, din trecutul îndepărtat al curților
faraonice.

Serile eram invitați undeva, pe dealul de la mar-
ginea capitalei – Mokattam îmi aduc aminte că se numea
–, de acolo extrăgându-se în vechime uriașele cuburi de
piatră cărate de sclavi la piramide. Luam cina la un
restaurant în aer liber, unde femei rasate, înfășurate în
voaluri transparente, executau celebrul dans arăbesc din
buric. Totul se topea în ritmul lamento-ului, de tânguire
și implorare, al dairelei și instrumentelor de suflat ori-
entale. Era la modă acolo ca, la grătarul delicat de oaie,
să se bea un vin dulce de Madeira. Ne întorceam la hotel,
traversând orașul după miezul nopții, prin străzi pustii,
cu o ciudată grimasă de somn milenar.

–  Din Egipt aţi zburat în Irak, la numai 20 de zile
de la declanşarea Revoluţiei antiimperialiste şi anti-
monarhice în această ţară. Ţara era încă în haos, nu v-
a fost teamă? 

În 1959 aţi fost din nou în Irak, acum ca delegate,
din partea Uniunii Tineretului Muncitor (UTM), la Con-
gresul Federaţiei Tineretului Democrat Irakian.

–  Da, în Irak am fost de două ori, în atmosfera unor
mari răsturnări sociale – prima, cum spuneți, chiar ime-
diat după zdrobirea monarhiei. Se spunea acolo că fostul
rege își punea agenții să împuște opozanții pe stradă,
pentru a evita formalitățile birocratice și aglomerarea
închisorilor. Susțineau că încă mai dăinuie 

Bagdadul era cuprins de puternice convulsii popu-
lare. Tot timpul străzile erau străbătute de coloane de
bărbați, care scandau cu chipurile crispate de furie și
ură. 

Principala mea misiune consta în luarea unui inter-
viu conducătorului revoluției, generalului Kassem, de-
venit premier. Omul acesta, un bărbat încă tânăr, cu un
obraz viril și o privire deschisă, era asaltat de toate
agențiile de presă internaționale, ca și de propriii săi co-
laboratori, veniți să ceară dezlegări. Cu toate acestea
ne-a primit, pe mine și pe translator, oferindu-se deschis
pentru orice întrebare. 

În timpul convorbirii am asistat la o scenă care m-a
consternat și terifiat în același timp. Kassem folosea tim-
pul în care translatorul îmi comunica răspunsurile sale,
pur și simplu pentru a dormi. În fiecare mică pauză
obținută astfel, închidea ochii și chipul își pierdea toate
expresiile, cufundându-se fulgerător în oceanul
binefăcător creat de inhibiția creierului. Îmi imputam
că-l chinuiesc și simțeam pentru el o milă cuvenită cru-
cificatului.

Ca amintiri turistice port imaginea Babilonului, a
grădinilor suspendate ale Semiramidei și a zilei
traversării deșertului mesopotamian, la o temperatură
de peste 60 de grade, cu hainele ca scoase atunci din
apele Eufratului.

– Ambele Dvs. volume cu însemnări de călătorie au
fost bine primite de critica literară. Marian Popa scria,
în Dicţionarul său, că impresiile de călătorie sunt “re-
marcabile prin vivacitatea relatării, lipsa de ostentaţie
şi grija pentru reliefarea notelor caracteristice oame-
nilor şi locurilor vizitate”, iar Mircea Popa, în capitolul
ce vă este dedicat în Dicţionarul scriitorilor români,
găsea în aceste volume “un observator lucid, cu o
retorică ponderată, dar persuasivă, un colocviu cordial,
dus în jurul marilor problem dintotdeauna ale
umanităţii, cu suficientă putere de evocare a unor vechi
leagăne de civilizaţie şi cultură, precum Egiptul şi
Irakul”. 

Dacă ar fi să reeditaţi acest volum, aţi elimina
unele expresii reflectând imperative politice ale mo-
mentului (Nuri Said – “o înspăimântătoare creaţie de
laborator a imperialismului”; considerarea rock and
roll-ului ca un “produs imperialist”; evocarea “luptei
împotriva imperialismului”, a luptei de clasă,
înfiinţarea partidelor comuniste şi oprimarea lor, rolul
Uniunii Sovietice etc.)?

– Dacă aș elimina unle expresii reflectând „im-
perativele politice”? Nu erau ale mele, țâșneau din
gura Irakului, erau pe toate buzele. Limbajul celor cu
care schimbai câteva cuvinte se ridica la cotele
vehemenței. Irakul trăia zile incendiare și, ca ziarist,
nu puteam contrazice acest ton lingvistic, ce exprima
emoțiile unui întreg popor.

(va urma)

1 Marian Popa greşeşte aici. George Ivaşcu
(1911-1988), membru al PCR încă din perioada de
ilegalitate a acestuia, fusese implicat, în 1948, în
procesul grupului Lucrețiu Pătrășcanu, fiind con-
damnat mai întâi la moarte, apoi la temniță grea,
pentru ca, în 1954, după revizuirea procesului, să fie
declarat nevinovat și eliberat..  Aşadar, în momentul
în care a devenit redactor-şef la Contemporanul, el
fusese deja în puşcărie..2 George Ivaşcu a fost
redactor-şef la Contemporanul în două etape: 1955-
1964; 1966-1971.

Convorbiri cu Dumitru popescu (VII)

“Jurnalistica
a fost și
rămâne 

profesia mea
de bază, de
care nu am
de ce să mă

dezic.”



14                                                                                   flacăra lui Adrian Păunescu                                                       16-22 octombrie 2020

Mihai Sultana Vicol: Se vorbeşte mereu despre ac-
tualitatea lui Eminescu. Privitor la poezie este explica-
bil, fiindcă poezia rămâne mereu tânără. Aici e vorba
despre actualitatea publicistului, în primul rând. Chiar
şi opera jurnalistică a marilor interbelici, de la Tudor
Arghezi şi Pamfil Şeicaru până la Nichifor Crainic şi Mir-
cea Eliade pare să treacă prin perioade de „odihnă” ui-
tătoare. Cu Eminescu lucrurile stau altfel. Se scriu cărţi
nu numai despre opera beletristică, ci şi despre cea jur-
nalistică, precum cea a lui Cassian Maria Spiridon, care
a fost încununată cu Premiul Naţional pentru Exegeză
eminesciană, Suceava, 15 ianuarie 2020. Cât de departe
sau cât de aproape este Eminescu de realitatea politică
a zilelor noastre?

Theodor Codreanu: Pentru a evita o actualizare
forţată, cum, din păcate, se întâmplă destul de des într-
o anume parte a admiratorilor jurnalistului Eminescu, pe
de o parte, iar pe de alta – a denigratorilor, care vorbesc
despre o „actualitate negativă”, în perspectiva luminii
artificiale a „corectitudinii politice”, e nevoie de recur-
gerea la o metodă la care am apelat eu în cartea Emi-
nescu – Dialectica stilului din 1984. Este vorba de metoda
dublului referenţial, cu totul altceva decât aceea a du-
blului standard, care se fundează pe confuzia punctelor
de vedere, semn al slăbiciunii sau, mai degrabă, al lipsei
de inteligenţă. În 1935, Mihai Ralea definea inteligenţa
ca evitare a confuziei punctelor de vedere, adică, în lim-
bajul de azi, a evita dublul standard. Ralea pornea de la
o scenă surprinsă la Universitate, în care două studente
de la Fizică disputau aprins despre o anumită problemă.
La un moment dat, cea care nu mai avea argumente, a
izbucnit în plâns, răzbunându-se: „Aşa-mi trebuie mie
dacă stau de vorbă cu o tuberculoasă!” Cei lipsiţi de in-
teligenţă, oricât de „deştepţi” ar fi, recurg totdeauna la
asemenea etichetare, în diverse variante. De aici potopul
de epitete „distrugătoare” la adresa jurnalisticii lui Emi-
nescu: xenofobă, antidemocrată, reacţionară, anticos-
mopolită, antisemită, antieuropeană, incorect politică
etc. Denigratorii de azi şi dintotdeauna, mă refer la cei
„cultivaţi” oarecum, sunt mari meşteri în arta confuziei
punctelor de vedere. Cei ignoranţi îl pot şi ei acuza pe
jurnalist ca fiind antipatriot sau duşman al guvernului,
al parlamentului etc., cum i s-a întâmplat lui Dumitru
Moţpan ca preşedinte al Parlamentului Republicii Mol-
dova, atunci când a citit, în „Literatura şi arta”, un edi-
torial eminescian din „Timpul”. Nicolae Dabija luase
iniţiativa să publice în revistă câte un articol al lui Emi-
nescu, în fiecare număr. Dumitru Moţpan, mărturisea Da-
bija, l-a ameninţat pe autorul articolelor, adică pe
Eminescu, că va fi dat în judecată pentru denigrarea par-
lamentului. Iată un distractiv exemplu de actualitate a
ziaristicii eminesciene. Demnitarul de la Chişinău rata,
din ignoranţă, dubla referenţialitate, cea contextuală,
din secolul al XIX-lea românesc, şi cea a adevărului că is-
toria se repetă, sporind comedia umană, cu toate con-
secinţele ei dureroase. Din păcate, sunt multe situaţii
paralele între realităţile din vremea lui Eminescu şi cele
din zilele noastre. Doar un singur exemplu: asemănarea
dintre concesionarea căilor ferate Roman-Bucureşti-Vâr-
ciorova consorţiului prusian patronat de Heinrich Strous-
berg, cu daune financiare uriaşe în bugetul ţării, şi bătaia
de joc a contractului Bechtel, în chestiunea construcţiei
autostrăzii Transilvania, statul român fiind păgubit cu 1,4
miliarde de euro.

M.S.V.: Ce legătură există între omul Eminescu şi
fiinţa românească, ştiut fiind faptul că poetul naţional
a desăvârşit modernitatea limbii române?

Th.C.: Raportarea la limba română este, într-ade-
văr, esenţială când vorbim de legătura dintre Eminescu
şi fiinţa naţională. Am abordat pe larg chestiunea în Mo-
delul ontologic eminescian (1992), dar şi în celelalte
cărţi de eminescologie, mai mult de zece, aşa că mă voi
limita doar la câteva argumente, care, în primul rând, l-
au determinat pe G. Călinescu să-l numească, în monu-
mentala lui Istorie…, „poetul naţional”, sintagmă care
stă în gât multor intelectuali atinşi de maladia ideologii-
lor care un împânzit Europa şi lumea începând cu Ilumi-
nismul francez. Eminescu a înţeles legătura profundă
dintre fiinţă şi limbă, ambele echivalabile cu Adevărul,
cel scris în Evanghelii cu majusculă, aparţinând direct lui
Iisus Hristos: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Găsim în
manuscrisele lui Eminescu două formulări similare: Nu
noi suntem stăpânii limbii, ci limba e stăpâna noastră.
Şi: Nu noi suntem stăpânii adevărului, ci adevărul e stă-
pânul nostru. Aceste enunţuri extraordinare vor fi con-
firmate şi de cel mai important filosof al secolului al
XX-lea, Martin Heidegger. Eseul filosofic Archaeus iden-
tifică Adevărul fiinţei în arheu. Accesul la Adevăr al omu-
lui este totdeauna precar, încât Psalmul 11, 52 afirmă
tranşant: „Tot omul este mincinos”. Pentru ca adevărul
să biruie şi în om, e nevoie de imitatio Christi, or, i-a
fost dat lui Eminescu să urmeze această Cale a Adevăru-
lui până la sacrificiu. Sacrificiul este suprema cruzime a
suferinţei şi morţii. Eminescu o spune: „Cel mai mare
păcat al oamenilor e frica, spaima de-a privi în faţă, ş-a
recunoaşte adevărul. El e crud acest adevăr – dar numai

el foloseşte” (M. Eminescu, Fragmentarium, Bucureşti,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981, p. 126). Poetul,
să se observe, coroborează spaima de adevăr cu supre-
mul păcat, ceea ce atestă o adâncă gândire teologică şi
filosofică. Spre neputinţa înţelegerii celor mai mulţi exe-
geţi ai săi, Eminescu instituie o nouă estetică implicând
ecuaţia Limbă-Adevăr. O face, în Criticilor mei, arun-
cându-ne spre evaluare, cea mai dramatică întrebare pe
care şi-o poate pune un creator: Unde vei găsi cuvântul/
Ce exprimă adevărul? Ce-au înţeles comentatorii săi de
aici? Cea mai banală şi mai mincinoasă soluţie: anume că
poetul român optează pentru o estetică revolută, aceea
a mimesis-ului clasic, arta ca oglindă a realităţii.

M.S.V.: Sunteţi unul dintre cei mai apreciaţi emi-
nescologi români. Opera dumneavoastră este mărturia
de decenii că aţi aprofundat viaţa poetului, că sunteţi
unul dintre marii biografi ai lui Eminescu.

Th.C.: Aici trebuie să te contrazic frontal. Eu nu
sunt biograf al lui Eminescu. Mari biografi ai săi sunt G.
Călinescu, Zoe Dumitrescu-Buşulenga, George Munteanu,
Dimitrie Vatamaniuc, Nicolae Georgescu şi alţi câţiva.
Lor trebuie să le mulţumim că ne-au dat, cât de cât, ta-
bloul vieţii acestui geniu, pe care tot încercăm fie să ni-
l revendicăm, fie să-l aruncăm la coşul de gunoi al
istoriei. Când mă identifici printre biografi, te referi,
probabil, la radiografierea celor şase ani de infern trăiţi
de Eminescu de la 28 iunie 1883 până la moartea mân-
tuitoare de la 15 iunie 1889. În realitate, eu n-am făcut
operă de biograf, ci, valorificând cercetările înaintaşilor,
am trecut la încercarea unor aprofundări care ţin de her-
meneutică. Altminteri, încercarea este un concept esen-
ţial în opera şi în gândirea eminesciană. Un vers din

Împărat şi proletar, un poem extraordinar, unul dintre
cele mai puţin înţelese, spune: În orice om o lume îşi
face încercarea. Eminescu a inaugurat, în literatura mo-
dernă, o estetică a încercării. La care vor ajunge, peste
decenii, un Fernando Pessoa, portughezul, la nivel de
creaţie, iar la nivel de doctrină estetică, cel mai impor-
tant filosof şi estetician italian, Luigi Pareyson, în opera
sa despre estetica formativităţii, alt nume dat încercă-
rii.

M.S.V.: Ce îi reproşează omul Theodor Codreanu
eminescologului Theodor Codreanu?

Th.C.: Îi reproşează că eminescologul (cum îi zici,
cam pretenţios) încă n-a reuşit să dea sinteza finală a
celor vreo douăsprezece cărţi publicate despre Emi-
nescu, cărţi la care se adaugă zeci de eseuri, cronici, in-
terviuri etc. şi care lasă impresia unei pulverizări
labirintice a tărâmului numit Eminescu. Dacă vrei să în-
ţelegi asta, reciteşte cartea despre încercare a lui Mircea
Eliade, Încercarea labirintului, devenită, la mine, seria
de peste zece volume, Numere în labirint.

M.S.V.: Ce aveţi, acum, pe masa de lucru şi cum pri-
viţi scoaterea poeziei Doină din recitalurile creaţiei emi-
nesciene?

Th.C.: Am publicat în anul pandemiei o carte despre
opera lui Dumitru Radu Popescu (la Editura Tipo Moldova
din Iaşi), iar în pregătire, la Editura bucureşteană „Ideea
Europeană”, o carte cu titlu contextual: Europa în care
putem crede, o carte care vine în prelungirea celei nu-
mite, cioranian, A doua schimbare la faţă (două ediţii,
2008, 2014). Cât despre aruncarea în ascundere a capo-
doperei eminesciene Doină, nu e de mirare. În toate epo-
cile de acută ideologizare, această doină a fost interzisă.
Asta deoarece orice ideologie ucide, ca incapabilă a răz-
bate către adevăr. Or, acum, noi suntem pulverizaţi nu
numai prin această nenorocire care se numeşte Covid-
19, ci şi prin neomarxista ideologie, care s-a strecurat
canceros şi în Uniunea Europeană, şi care e numită, eu-
femistic, corectitudine politică.

M.S.V.: Domnule Theodor Codreanu, relaţia Dv. cu
Basarabia a fost şi rămâne o cauză eminesciană pe care
o purtaţi mai departe. Vorbind despre Basarabia, aveţi
acolo un loc special în sufletul unuia dintre cei mai im-
portanţi eminescologi români, Mihai Cimpoi. Ce puteţi
să ne spuneţi despre domnia sa?

Th.C.: Ai înţeles bine: Eminescu a fost acela care
m-a făcut să descopăr Basarabia încă din tinereţe şi să
scriu despre scriitorii ei încă din 1980, când l-am inclus
în bibliografia eminesciană pe necunoscutul, pe atunci,
în Ţară, Mihai Cimpoi. Şase dintre cărţile mele sunt des-
pre Basarabia, una dintre ele, apărută în două ediţii, in-
titulându-se chiar Basarabia eminesciană. La începutul
anilor ’80, l-am cunoscut pe Mihai Cimpoi, mai întâi,
dintr-un articol apărut în „Steaua”, la Cluj-Napoca, apoi
prin intermediul revistei „Literatura şi arta”, la care m-
am abonat mai bine de zece ani, până în 1989. O întâm-
plare a făcut ca a doua ediţie a cărţii sale Narcis şi
Hyperion să ajungă la mine prin intermediar. Mi-a prins

bine că ştiam ceva rusă, căci am putut citi lejer cartea
cu alfabet rusesc. Am fost impresionat să descopăr un
eminescolog foarte apropiat de viziunea mea, încât am
scris primul articol din România despre Mihai Cimpoi, sub
sintagma Un eminescolog modern, eseu apărut pe o pa-
gină întreagă din „Luceafărul”, dar pe ultima pagină care
era dedicată literaturilor străine. Apoi, în acelaşi an
1987, ne-am întâlnit, faţă către faţă, pentru întâia oară,
prin intermediul lui Edgar Papu, la Hotelul Bucureşti, şi
prietenia durează de aproape patru decenii. Prietenia
aceasta nu convine unora nici la Chişinău şi nici în Ţară.
dar, mă rog, fiecare cu ale sale. Primul titlu de „Cetăţean
de Onoare” al unei localităţi din România acordat lui
Mihai Cimpoi a venit de la Huşi, ca simbol al înlăturării
sârmei ghimpate de la Albiţa. De asemenea, la Huşi s-a
scris prima carte din Ţară despre opera lui critică: Mihai
Cimpoi: de la mitopo(i)etică la critica ontologică (două
ediţia, a doua în anul Centenarului Marii Uniri). 

M.S.V.: Ce ar trebui să înveţe şi să aştepte românii
de la Mihai Eminescu?

Th.C.: Prima condiţie: să înveţe carte, fiindcă
marea primejdie de azi este ceea ce Mircea Platon a
avertizat într-o carte îngrijorată cu titlul Deşcolarizarea
României, în vreme ce o politică mincinoasă vorbeşte
despre o „Românie educată”! Pandemia de-acum este
mană cerească pentru desăvârşirea deşcolarizării Româ-
niei, care ne va arunca în grotele semibarbariei, cum o
numea Eminescu, mai rea decât barbaria. Să sperăm că
biruitor va fi, şi de astă dată, Eminescu, iar nu turma de-
nigratorilor săi.

„Să sperăm că biruitor va fi, şi de astă dată,
Eminescu, iar nu turma denigratorilor săi”

dIALOG CU 
THEOdOR COdREAnU

luminița Zaharia
POEZII
ciorne
eşti ciudată, femeie
eşti o nevroză materializată
un motor cu ardere internă
pe care toţi îl cred perpetuum mobile
doar eu mă pricep să-ţi surprind
rarele momente de tihnă
de intimitate absolută
atunci cînd îndrăzneşti să respiri 
dar să nu mă mint
e de fapt doar o inspiraţie timidă
opreşti aerul nu se ştie pe unde 
nu mai vrei să-i dai drumul
de aceea nu deschizi gura niciodată

femeie hrăpăreaţă sfinx de femeie
cărăpăcioasa lumii
cuminţenia pămîntului
lasă-te şi tu o clipă a mea
numai o clipă îţi cer
nu te mai da frigider
ştiu că mă iubeşti în felul tău
ţi-am găsit ciornele sub pat
mîzgălite mototolite
te iubescul nu se-nchega
dar lacrima de sînge da

rău platnic în iubire
rău platnic în iubire
sufletul tău 
a fugit pe coclauri
eu nu ştiam că abandonul
pe pămînt se pedepseşte cu lauri

eu nu ştiam că cine fuge scapă
că uleiul nu e miscibil cu apă
că iubirea e o groapă
care tot creşte cînd carne smulgi din ea
că nu toţi oamenii au stea logostea
şi tot aşa
şi tot
aşa...

în fiecare zi aplic formula
dobînzii accelerate 
şi mi-e o teamă de moarte
că zerourile curînd vor umple universul
că din cea mai albastră carte
se va şterge fără regrete versul

muza îmi strigă iarăşi, ofensată:
mai poet ca poezia ta
nu vei fi niciodată!...
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Eleganţa 
inteligentă

• dumitru Avram

Trăim vremuri iconoclaste în care
se distrug modele, se sparg vitrine.
Nimic nu poate fi mai supărător decât
să-i auzi pe unii reprezentanţi
importanţi ai unor instituţii din vremea
socialismului dând vina otova, pentru
tot, pe Partidul Comunist şi, absolut
toţi, pe Nicolae Ceauşescu. Ei nu s-ar
fi subordonat niciodată până la capăt indicaţiilor venite
de sus. Probabil că atunci când se va lămuri situaţia
ofiţerilor acoperiţi infiltraţi, cu grade înalte, până la
conducerea ţării, vom putea vorbi concret şi în
cunoştinţă de cauză. 

Un influent ziarist american publica în 1963 mai
multe reportaje despre România. El remarca, între al-
tele, ţinuta deosebită a unui anume Nicu Şerban, direc-
torul adjunct al protocolului de la Externe. Şi când te
gândeşti că noi privim acele vremuri ca în bancul cu Ivan
Ivanovici. Uitat de timp într-o gubernie sovietică,
bătrânului i-a fost luat un interviu de un Ioan Korpoş al
acelor vremuri, în care i se cerea să spună cum trăia
înainte de Revoluţie şi cum o ducea la câţiva ani după
producerea acesteia. Numai că moşneagul tăcea
încăpăţânat. La un moment dat, dibaciul reporter l-a în-
trebat câte izmene avea înainte de 1917 şi câte după
aceea. În sfârşit, omul a răspuns: cinci înainte şi trei
atunci. Dar din ce erau făcute alea cinci şi din ce mate-
rial sunt astea trei? Păi astea trei sunt din alea cinci...

Ziaristul american despre care vorbim se numea
Drew Pearson. Se întâmpla aşadar în 1963 – ţinea să re-
marce că România nu mai bruia `Vocea Americii~ şi nu
mai împiedica vânzarea ziarelor din ţara sa. Jazz-ul
american, sublinia el, „poate fi auzit la toate hotelurile
bune şi românii au început să prefere dansurilor proprii
pe cele apusene, ceea ce este păcat”. Consemna şi
mărturisirile pe care i le făcuse Dej. Merită reprodusă
declaraţia acestuia legată de prezenţa sa şi a celorlalţi
lideri comunişti la sesiunea ONU de la New York şi de
aşa-zisul complot antioccidental de pe vasul „Baltica”,
traversând Atlanticul, spre metropola americană: „Toată
lumea a avut rău de mare. Toată lumea, cu excepţia
căpitanului, a lui Hruşciov şi a mea. Baltica, un vas de

9.000 de tone, era aruncat de valuri ca o coajă de nucă.
Noi nu am avut timp să facem nimic decât să-i sprijinim
pe ceilalţi pasageri. Nu era prevăzut ca eu şi Hruşciov
să bem, însă am tras câte o duşcă înainte de masă. Erau
doctori pe vas, însă noi a trebuit să avem grijă de ei.
Ziarele au considerat că am discutat strategia supremă,
însă nouă ne venise rău de mare”. Acest Drew Pearson
formulase în 1957 pe ABC acuzaţia că „Profiles in
Courage” - cartea la care Kennedy lucrase cu atâta
râvnă pentru a aduce la lumină personalităţi de vârf  -
ar fi fost scrisă de un anume Ted Sorensen, un colabora-
tor de-al său. Se ajunsese până acolo ca însuşi McNa-
mara, la care fostul preşedinte ţinea atât de mult şi pe
care voia să-l facă secretar de stat în locul placidului
Dean Rusk, să-l întrebe dacă el este autorul. În cele din
urmă, Pearson îşi retrăsese răutatea, venind acum la
Bucureşti să le vorbească românilor despre coexistenţă
ca politică naţională a Statelor Unite sub preşedinţia lui
Kennedy. 

Apropo de eleganţa inteligentă, Jaqueline Kennedy
povesteşte cum la soţul ei s-au prezentat trei diplomaţi
care urmau să reprezinte Washingtonul în Africa, în Ori-
entul Apropiat şi în Turcia. Purtau cu toţii cămăşi în
dungi, cu gulere şi manşete albe, aveau o înfăţişare
foarte englezească, cu umbrele agăţate de braţ, iar doi
dintre ei se făleau cu nişte accesorii ciudate la mână.
Enervat, preşedintele l-a sunat pe acelaşi Dean Rusk:
„Vreau să le trimiţi o înştiinţare tuturor celor din Servi-
ciul Extern că nici măcar unul dintre ei nu mai are voie
să poarte brăţări pentru sclavi” (nu era tocmai imaginea
cea mai potrivită pentru un diplomat al SUA, într-un mo-
ment în care ţara sa trecea prin frământări legate de
problema drepturilor civile, să amintească de negustorii
de sclavi nigerieni). Şi când te gândeşti că Jaqueline
abia aştepta să citească telegramele pe care celebrul
economist John Kenneth Galbraith, ambasador la New
Delhi, le transmitea către Casa Albă! 

Am avut ocazia să-i vedem pe câţiva dintre
diplomaţii de frunte ai României acelor vremuri. Remar-
cam eleganţa riguroasă a lui Mihai Ralea sau Valentin Li-
patti, ţinuta ireproşabilă a lui Corneliu Mănescu, dar şi
neglijenţa studiată a lui „nea Gică”, cum îi spuneau lui
Ştefan Andrei unii care credeau că-l ştiu de mult -
gulerul cămăşii ieşit uşor de sub haină, o parte de fular
scăpată pe deasupra paltonului, nodul cravatei căzut şi
fugit într-o parte. Mic de statură, George Macovescu se
îmbrăca perfect, totul intra parcă în armonie cu figura
lui numai în aparenţă atât de sobră. Cu puţin timp
înainte de molimă, invitat la o petrecere cam
îndrăzneaţă pentru vârsta mea, am văzut un bărbat dis-
tins, pe care băiatul meu îl cunoaşte. Ne-a prezentat şi
am aflat cu plăcere că era fiul lui George Macovescu,
adolescentul pe care îl vedeam cu mulţi ani în urmă în
salopetă pe culoarele Agerpresului (lucra la atelierul
mecanic). I-am spus lucruri pe care nici el nu le ştia şi a
rămas să ne revedem. 

Lucian Blaga a ajuns în diplomaţie dus de mână de
Veturia Goga - al cărei soţ era ministru de interne într-
unul din guvernele Averescu - la colegul acestuia, I. Mi-
tilineu. A fost trimis la Varşovia, iar telegramele sale de
presă intrau pe mâna italienistului de renume Alexandru
Marcu, mort în închisoarea Văcăreşti, de la care primea
şi unele dojeni. După vreo 15 ani de experienţă în afară,
rămâi aproape uluit să afli imaginea sa despre acele vre-
muri de dinainte de război: „Timp de ani de zile câte a
durat exilul meu prin diplomaţie, soarta nu mi-a prilejuit
măcar o singură discuţie interesantă cu vreunul din
«leii» saloanelor. Leii erau toţi de mucava. Conversaţia
între diplomaţi se face de pe discuri pe care le auzi
parcă sfârâind pe undeva în dosul frunţilor înguste şi in-
expresive. Internaţionala diplomatică era alcătuită din
zevzeci care la vârsta de 21 de ani începeau să dea
semne de ramolisment, iar la 50 erau complet
mumificaţi. Genul diplomatic se reduce la gest, la
siguranţa pasului pe parchet, la rolul domesticit şi prins
în forme”. Cu toată reverenţa pentru marele poet
„mistic şi metafizic”, trebuie să spunem că în diplomaţie
el a rămas mai mult un observator de situaţii şi de car-
actere decât un constructor de punţi. Greu de reprodus
portretul extrem de puţin măgulitor pe care Octavian
Goga i-l făcea lui Nicolae Titulescu în dreptul zilelor de
21 martie, 9 şi 15 aprilie 1931 din jurnalul său politic.

Dar ce oameni mari! Ministrul de externe părea
uşor incompatibil cu trabucul din care trăgea de zor în
biroul premierului pe aceste vremuri de pandemie…  

GâNDURILE CARE-MI FURă SOMNUL.
de Nicolae Nicoară

● Până la urmă şi nu peste multă vreme, va ieşi la
iveală, ca uleiul de măsline „obţinut prin prima pre-
sare la rece, numai prin procedee  mecanice”, că
Uniunea Europeană este o adunătură de neamuri
proaste.Ţările mari şi puternice îşi vor da arama pe
faţă iar noi – optimiştii Europei! - vom rămâne
mască!
● Românii transilvăneni nu au avut răgazul necesar
pentru a-şi ridica cetăţi fortificate, cetăţile fortifi-
cate ale românilor ardeleni au fost munţii!
● Austriecii intrând ca-n codru în pădurile noastre
seculare: „Spoliem România! Prietenul (nostru din
Hermanstadt) ştie de ce!
● Dacă ştim că un hectar de pădure purifică într-un

an 18 milioane de metri cubi de aer, şi reţine pe
frunzele  arborilor peste 8o de tone de praf, să se
afle de câte sute de miliarde de metri cubi de aer
curat ne-a jefuit Austria numai în ulimii 25 de ani – îi
dăm la dracu pe habsburgi! – şi cu câte miliarde de
metri cubi de praf  ne-a acoperit ea sufletele!

(va urma)

Marele premiu al Festivalului
Internațional de poezie Seul (Coreea de
Sud) i-a fost acordat în acest an poetu-

lui Nicolae Dabija

Ziaristul Mihai Vicol într-un articol din presa
românească menționa că basarabeanul Nicolae Dabija
este scriitorul român cel cu cele mai multe premii
internaționale, între acestea enumerându-se: Marele
Premiu al Festivalului Internațional de Poezie de la Tri-
este (Italia) în 2014, Marele Premiu „Dulce Maria Loy-
naz” la Festivalul Internațional de Poezie de la Havana
(Cuba) în 2017, Premiile „Sceptrul Poeziei” (Macedo-
nia) în 2015, „Danubius” (Ungaria) în 2018, „Bogdani”
(Albania) în 2018, „Giacomo Leopardi” și Premiul pen-
tru Poezie la Festivalul Internațional de Poezie de la
Fontana i Liri (Italia) în 2015, Premiul „L'amour de la
Liberté” (Franjța) în 2018, Premiul Internațional al Lit-
eraturii (Coreea de Sud) în 2019 ș.a.

La acestea în acest an se mai adaugă o înaltă
distincție: Marele Premiu și medalia de aur ale Festi-
valului Internațional de Poezie de la Seul (Coreea de
Sud), care s-a desfășurat on-line cu peste 300 de
participanți din diferite țări ale lumii în perioada 26-
27 septembrie 2020.

Un juriu format din cinci poeți, profesori universi-
tari de la diverse instituții din Coreea de Sud au decis
să-i acorde acest cel mai înalt Premiu literar în valoare
de 5000 de dolari pentru „sensurile profunde” ale
creaței sale, „pentru ineditul metaforei, care „de-
schide ferestre în zidul cotidianului” (trimitere la dis-
tihul poetului „Doru-mi-i de Dumneavoastră / Ca unui
zid de o fereastră”, devenit celebru în lume. 

În discursul de acceptare poetul nostru a
menționat: „Prin acordarea acestui Premiu, nu e
apreciată doar creația mea, ci și cea a tuturor creato-
rilor de cultură din Republica Moldova, o țară mică cu
istorie milenară”. 

La ediția din 2019 a Festivalului de Poezie de la
Seul, unde a fost prezent poetul nostru i se acordase
Premiul Internațional pentru Literatură, susținând cu
această ocazie la Universitatea din Seul conferința
„România și Republica Moldova – cele două Corei ale
Europei”.

În acest an, în cadrul ceremoniei de premiere care
s-a desfășurat în orașul Changwon, patria poetului Dal-
jin Kim, clasic al literaturii coreene, Nicolae Dabija a
rostit în on-line conferința „Schimburile culturale – ca
niște transplanturi de vise”, transmisă și de televiziu-
nile din Coreea de Sud și publicată în presa literară.

nicolae ROIBU, 
Moldpres

Pe diploma de câștigător al Festivalului
Internațional de Literatură se consemnează:

„Lui Nicolae Dabija –
, Republica Moldova

Suntem onorați să îi
prezentăm această placă
comemorativă lui Nicolae
Dabija, câștigătorul celei
de-a 11-ea ediții a Festi-
valului Internațional de
Literatură Changwon KC.
Ca poet de renume vă
urăm să contribuiți și-n
continuare la dezvoltarea
literaturii și a culturi
mondiale. 26 septembrie
2020.

C o p r e ș e d i n ț i i
Comitetului de acordare
a Premiului literar
Internațional Changwon,
KC Song Moo Hung, pri-
marul orașului Chang-
won, Jae Kyu Park,
rectorul Universității
Kyungnam”.



• dumitru Constantin
În fața acestei reveniri în forță a virusului Covid-

19, fenomen pe care autoritățile române de resort l-au
cam ignorat, nu pot să nu-mi amintesc reacția lor abso-
lut halucinantă de la sfârșitul lunii februarie și începutul
lunii martie. Era perioada în care Adrian  Streinu-Cercel
vorbea nonașalant, dar aberant, la fel ca în cazul gripei
porcine ori al celei aviare, de „un punctuleț pe harta
Chinei”, iar Klaus Iohannis, ultraprins în marea problemă
a vieții sale, convocarea neapărată a anticipatelor, glă-
suia fizicește despre „o banală gripă”, deja OMS-ul și
marea presă a lumii dădeau știri în cascadă despre noua
epidemie provocată de coronavirus. Eu însumi, în pagi-
nile on-line ale unui cotidian, scrisesem știri și trei arti-
cole, între care un amplu documentar, pe aceeași temă! 

Pe 11 martie, când și la UE, mahării se treziseră din
pumnii dați de mass-media și de realitatea tot mai crudă
din unele țări membre - precum Italia, Spania sau Franța
- OMS declara oficial pandemia de coronavirus. Abia
după câteva zile, și ținând seama îndeosebi de recoman-
dările exprese venite de la Bruxelles, autoritățile de la
București și-au schimbat radical discursul, adoptând la
repezeală măsuri.

Omenirea s-a trezit confruntată cu prima mare pan-
demie a acestui secol ( SRAS din 2002-2003 nu se com-
pară cu ea!) și a trebuit să-și reamintească faptul că,
de-a lungul istoriei, civilizațiile au mai fost afectate grav
de atare cartaclisme sanitare. Prima dintre ele, cunos-
cută azi, a fost consemată în 430 I.H., în timpul războ-
iului Peloponezului. Au urmat altele, cu uriaș impact
asupra vieții și societății, provocând decesul unei mari
părți a populației și obligând oamenii să-și pună  tot mai
multe probleme asupra vieții și destinului lor. 

Pornind de la un amplu documentar publicat zilele
trecute de „Busines Insider” am crezut  de cuviință să
prezentăm cititorilor sinteza celor 11 mari pandemii,
care, cum arată publicația citată, au schimbat cursul is-
toriei lumii, ultima dintre ele fiind cea de coronavirus,
care ne amărăște zilele azi.

CIUMA LUI  IUSTINIAN (541-750 după I.H.). Iusti-
nian I (483-565 după I.H.) a condus Imperiul Bizantin
(sau Imperiul Roman de Răsărit), domnia sa fiind grav
afectată de pandemia de ciumă bubonică. Cunoscută azi
sub numele de „Ciuma lui Iustinian”, ea a provocat de-
cesul a 30-50 de milioane de persoane, ceea ce, potrivit
estimărilor, echivala cu  jumătate din populația de
atunci. Ciuma lui Iustinian a izbucnit acum 1.500 de ani,
dar cercetătorii continuă să analizeze probele privind
amploarea ei. Se spune că a blocat total comerțul, vital
în acele vremuri, și a slăbit serios imperiul, ceea ce a
făcut ca alte civilizații să recucerească fostele zone bi-
zantine din Orietnul Apropiat, Africa de Nord și unele
părți ale Asiei. 

Iustinian era pe cale să reunească jumătățile orien-
tale și occidentale ale Imperiului Roman atunci când a
izbucnit ciuma. Ea a fost considerată ca fiind vinovată
de sfârșitul acestei epoci. Pe scurt, s-a reținut că a avut
efecte devastatoare, jumătate din populația lumii de-
cedând, Imperiul Roman nu a mai fost refăcut niciodată,
și a debutat Evul Mediu. 

CIUMA NEAGRĂ (1347-1351). Bântuind doar patru
ani, ciuma bubonică  s-a răspândit în toată Europa, uci-
gând circa 25 milioane de persoane. A fost nevoie să
treacă două secole pentru ca populația Europei să
ajungă din nou la nivelul  dinainte de 1347. Probabil că
ea a ucis și numeroși oameni din Asia, îndeosebi din
China, unde se crede că ar fi apărut. Printre alte
consecințe ale pandemiei cunoscute mai târziu sub nu-
mele de „Ciuma neagră”, se află debutul declinului io-
băgiei. 

Imagine din Biblia  de la  Toggenburg (1411) cu vic-
time ale ciumei cu furuncule  imense

Dat fiind că numărul moților era atât de mare,
muncitorii au avut mai multe posibilități de a lucra, mo-
bilitatea socială a crescut, fiind adoptat un moratoriu
de scurtă durată privind îngrijirea bolnavilor. Pe plan
cultural, cataclismul a condus la o creștere a misticis-
mului, dat fiind că suferințele grele au pus problema
dominației religioase a Bisericii Romano-Catolice.
Reacțiile la acest flagel s-au tradus, totodată, printr-o
recrudescență a fanatismului și țapilor ispășitori, cu o
accentuare a prejudecăților și chiar a pogromurilor con-
tra minorităților, îndeosebi evreii și romii. 

VARIOLA - VĂRSATUL ( sec. XV-sec.XVII). Atunci
când au revenit de pe continentul american, în 1492,
europenii au adus cu ei și microbii unor boli. Una dintre
ele a fost variola, cunoscută la noi și sub numele de văr-
sat, o boală contagioasă care a ucis circa 30% dintre per-
soanele infectate.În perioada respectivă, din cauza ei
au decedat circa 20 de milioane de oameni, adică
aproape 90% din populația Americii. Pandemia a ajutat
europenii în colonizarea  unor noi zone și a modificat is-
toria Americii. Exploatarea bogățiilor minerale ale
„Lumii Noi”, sub formă de bani și de aur provenind din
America Latină a antrenat, de pildă, inflația masivă în
cadrul vastului imperiu spaniol. Specialistul în Economie
John Maynard Keynes a scris, în 1930, că această
„revoluție a prețurilor” a reprezentat în moment crucial
în apariția capitalismului modern.

HOLERA ( 1817-1823). Prima pandemie de holeră
a izbucnit la Jessore, India, și s-a propagat în cea mai
mare parte a regiunii, apoi în zonele învecinate. Este
vorba de prima dintre cele șapte mari pandemii de ho-
leră care au ucis milioane de oameni. Un medic britanic,
John Snow, a fost inspirat în legătură cu felul în care
poate fi împiedicată propagarea ei și, în 1864, a împie-
dicat epidemia, izolând sursa sa de la o pompă de apă
particulară din cartierul londonez Soho. OMS a calificat
holera ca „pandemia uitătă” și a declarat că a șaptea
epidemie de acest fel, care a debutat în 1961, continuă
și azi. 

Anual, 1,3-4 milioane de persoane sunt infectate
de holeră, numărul deceselor fiind între 21.000 și
143.000.Cum holera este cauzată de alimente sau apă
cantaminate de o anumită bacterie, ea bântuie îndeo-
sebi în țările caracterizate de inegalități extreme, ne-
dezvoltate. Holera  continuă să afecteze lumea, lovind
în zonele cel mai puțin dezvoltate, în vreme ce țările
dezvoltate  nu prea se sinchisesc din cauza ei. 

GRIPA SPANIOLĂ SAU H1N1(1918-1919).A fost o
epidemie a virusului H1N1care a afectat ccirca 500 mi-
lioane de persoane, adică o treime din populația lumii,
de la începutul secolului XX. Ea a provocat decesul a
peste 50 milioane de persoane din întreaga lume. Primul
război mondial s-a încheiat în timpul ei, iar autoritățile
din domeniul sănătății publice nu aveau decât puține
(sau deloc) protocoale oficiale pentru a face față pan-
demiei virale, ceea ce a contribuit la bilanțul ei mare
de tot. În anii urmatori, cercetările privind felul cum a
apărut pandemia și cum ar fi putut fi evitată au dus la
ameliorarea  sistemelor de sănătate publică și la ate-
nuarea impactului  epidemiilor care au urmat.

GRIPA DIN HOG KONG SAU H3N2 (1968-1970). La
50 de ani după gripa spaniolă un alt virus al geripei-
H3N2- s-a răspândit în lumea întreagă. Lui i se impută
circa un milion de decese din toată lumea, dintre care
circva 100.000 în SUA. Pandemia din 1968 a fost a treia
pandemie de gripă din secolulul XX celelate două fiind
cea de gripă spaniolă din 1918 și cea de gripă asiatică
din 1957.Se crede că virusul  gripei asiatice a evoluat și
a reapărut zece ani mai târziu sub forma a ceea ce s-a
numit gripa din Hong Kong, antrenând pandemia H3N2. 

În secolul XXI  au continuat să apară epidemii de
gripă. Mai puțin mortală decât cea din 1918,  gripa
H3N2 a fost extrem de contagioasă: 500 milioane de
parsoane au fost infectate în cele două săptămâni
care au urmat descoperirii primului caz în Hong
Komg.Pandemia a ajutat comunitatea medicală mon-
dială  să înțeleagă rolul vital al vaccinurior în preve-
nirtea viitoarelor epidemii.

SIDA/HIV (1981 până azi). Deși primele cazuri
cunoscute de SIDA au fost semnalate în 1981, boala
continuă să se propage și să ucidă și azi.După 1981,
75 de milioane de persoane au fost infectate de vi-
rusul imunodeficienției umane (HIV) și circa 32  de
milioane au decedat. Ca boală sexuală transmisibilă
pentru care nu există nici un remediu, HIV este o epi-
demie persistentă ce continuă să  afecteze milioane
de persoane în fiecare an. În pofida absenței unui
leac contra SIDA, medicamentele și terapia antire-
trovirală pot controla HIV și încetini considerabil pro-
gresia, permițând unei persoane să trăiască mult
timp. Superstarul jucător de baschet Magisc Johnson

a intrat în istorie când, în 1991, s-a retras din activitate,
devenind cea mai mare celebritate a epocii care a re-
cunoscut că este seropozitiv. 

Azi, el este un om de afaceri foarte important și
face parte din grupul care a cumpărat  echipa de basball
Dodgers din Los Angeles, în 2012. Influența negativă a
SIDA asupra  economiei mondiale este în studiu încă, în-
deosebi în Africa, continentul cel mai afectat de mala-
die. În anii1980 și 1990, comunitatea LGBTQ din lume
și-a făcut auzită vocea, căpătând  vizibilitate fără pre-
cedent ca urmare a impactului  dsproporționat al
HIV.„Philadelphia” a fost unul dintre primele  filme ar-
tistice care au tratat subiectul și homofobia. El a primit
un Premiu Oscar în 1993.

SRAS (2002). SRAS sau sindromul respirator ascuțit
sever  este o boală  provocată de unul dintre cei șapte
coronaviruși ce pot infecta omul. În 2003, o epidemie
care a apărut în provincia chineză Guangdong a devenit
pandemie mondială. Ea s-a extins rapid în 26 de țări, in-
fectând peste 8.000 de oameni și ucigând 774.
Consecințele pandemiei de Sars din 2003 au fost serios
limitate datorită unui răspuns intens al autorităților
mondiale în materie de sănătate publică, îndeosebi prin
intrarea în carantină a zonelor afectate și izolarea per-
soanelor infectate. Oamenii de știință care studiază
Covid-2019 au descoperit că compoziția genetică a aces-
tuia este identică în proporție de 86,9% cu cea a virusu-
lui Sars. In prezent, responsabilii compară cele două
virusuri pentru a vedea dacă guvernele pot reproduce
cu succes una din procedurile de izolare din 2003. Epi-
demia de Sars a permis o mai mare conștientizare a
necesității prevenției transmiterii bolilor virale, îndeo-
sebi în Hong Kong, unde suprafețele publice sunt dezin-
fectate în mod regulat de atunci și unde măștile au
devenit un lucru obișnuit.

GRIPA SAU H1N1 (2009-2010). O nouă formă a vi-
rusului gripal a apărut în 2009, care a infectat aproape
60,8 milioane de persoane în SUA, cu decese în lumea
întreagă cuprinse între 151.700 și 575.400 persoane. De-
numită și „gripă porcină” pentru că ea pare a trece de
la porc la om, gripa H1N1 diferă de epidemiile de gripă
„clasice” în sensul că 80% dintre decesele legate de
acest virus au afectat persoane sub 65 de ani. Într-ade-
văr, între 70 și 90% din decesele legate de epidemiile de
gripă survin la persoanele de peste 65 de ani. Gripa
H1N1 a arătat cu ce viteză se poate propaga o pandemie
virală în secolul XX, ceea ce indică faptul că vor fi ne-
cesare pregătiri suplimentare care să permită
comunității mondiale să reacționeze mai rapid în viitor.
Gripa porcină a demonstrat vulnerabilitatea a nume-
roase țări dotate cu sisteme de sănătate avansate în fața
unei epidemii gripale cu evoluție rapidă.

EBOLA (2014-2016). Virusul Ebola, denumit după
râul din apropierea epicentrului epidemiei, s-a propagat
puțin în raport cu majoritatea pandemiilor moderne, dar
a fost deosebit de mortal. A fost descoperit într-un
orășel din Guineea, în 2014, apoi s-a propagat la o serie
de țări vecine din Africa de Vest. El a ucis între  11.325
și 28. 600 de persoane infectate, majoritatea cazurilor
producându-se în Guineea, Liberia și Sierra Leone. Unul
din opt americani, care au contractat virusul Ebola, a
murit, potrivit autorităților sanitare americane CDC. Se
apreciază că virusul Ebola  a costat în total 4,3 miliarde
de dolari, investițiile străine scăzând în mod spectaculos
în cele trei țări cele mai afectate. Ca și „pandemia ui-
tată” de holeră, virusul Ebola a distrus țările mai puțin
dotate pentru a-i face față. 

CORONAVIRUSUL SAU COVID - 19 (din 2019 până
azi). Pandemia cu noul coronavirus, care a provocat
boala cunoscută sub numele de Covid-19, a dezvăluit
modul slab de reacție a comunității mondiale la epide-
miile virale. La 11 martie 2020, OMS a declarat epidemia
drept pandemie.La 8 octombrie 2020, cazurile confir-
mate în lumea întreagă au depășit 306 milioane, cu un
milion de decese.Centrele americane pentru controlul
și prevenția bolilor au recomandat păstrarea distanței
sociale. Parcurile de distracții și muzeele au fost închise,
iar marile evenimente din lumea întreagă au fost fie
anulate, fie amânate pe o durată nedeterminată. 

În șase luni, mai mult de 60 de milioane de ameri-
cani au făcut cereri de ajutor de șomaj, număr mai mare
decât cererile depuse în cele 18 luni, cât a durat Marea
Depresiune. Sectoare precum turismul, Horeca și servi-
ciile au fost serios afectate de concedieri. La 29 sep-
tembrie, Disney a anunțat că va suprima 28. 000 de
locuri de muncă în parcurile de distracții.Grupul ar fi
pierdut deja 3,5 miliarde de dolari datorită închiderii
parcurilor.Alte mari întreprinderi, precum Ralph Lauren,
Dell sau United Airlines au procedat la concedieri. În
Franța, PIB-ul a cunoscut o cădere vertiginoasă în primul
semestru 2020, necunoscută vreodată de la sfârșitul
celui de Al Doilea Război Mondial. 

Și planurile sociale s-au înmulțit de la începutul
pandemiei.Din păcate, pandemia nu s-a oprit, în pofida
eforturilor fiecărei țări în parte, iar semnalele nu sunt
deloc liniștitoare. Specialiștii străini vorbesc de al doilea
val, mai grav decât cel de până acum. 

Doamne ferește!

cum au schimbat 11 pandemii
cursul istoriei lumii


