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salutări din unghiul mort
Când ai
venit

• Adrian Păunescu

Te-aştept de două veacuri şi ceva.
M-au însoţit mereu alte şi alte
Păsări şi stânci, şi tot mereu o altă stea
A măcinat peste sandaua mea
Secunde, fluxuri şi smaralde.

Te-aştept ca pe-o feudă-mprejmuită
Cu ziduri foarte groase şi clopote nervoase.
Şi între noi e-un drum de o ispită
Şi-un vraf de bătălii de vase.
Tu nici nu apăruseşi acum vreo patru ani.
Te căutam la mări, prin contrabandă,
Şi pietrelor li te ceream,
Şi te pândeam la fiecare plantă.

Şi ar fi fost să mor în zgomot şi în asurzire
De zeci de ori, dar rămâneam tăcut,
Căci neamul meu mi-a dat ca moştenire
Acest nărav, să te aştept oricât.

Nimic, decât această aşteptare
Nici numele nu mi l-au spus, să te regret,
Şi-acum venirea ta continuă, tulburătoare,
Şi nici nu ştiu dacă pe tine te aştept.
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Peisaj de vară - Pablo Picasso

Lumea fără ei: Ta t i a n a S T E PA ş i F l o r i a n P I T TI Ş .
August de remuşcare, neputinţă şi dor.
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Când nu mai
contează

• Ana-Maria Păunescu
Nici dacă unu plus unu fac doi,
nici dacă pronumele pe lângă
explicații mai au ecou,
nici dacă ambuteiajele de la
marginea marilor orașe
ne pot rupe din timpul normal
de așteptare,
nici dacă dorurile adunate în ani
se risipesc, prin neșansă,
într-o secundă,
nici dacă minusul de astă-iarnă,
din termometrele cu mercur,
mai face cu ochiul
spre imposibilul decembrie,
nici dacă valurile mari,
de oameni și mai mari,
lovesc cu tristețe altarul rugilor străine,
nici dacă poveștile pentru copii de patru ani
se amestecă,
perfid,
cu dramele pentru oamenii de peste șaizeci,
nici dacă difuzoarele de pe malul mării dau
din mâini, cu intenție,
ca să ciupească din domolul din alte secole,
nici dacă eu fără tine egal eu cu tine.

Când nu mai contează.
Când nu mai contează.

Decât visul pe care niciodată
nu-l visăm până la sfârșit.
Pe care nimeni, de fapt, niciodată,
nu l-a visat până la sfârșit.
Decât albul din ochii urșilor bătrâni care mai
crede, în naivitatea lui de alb citeț,
în culoarea care s-a stins pentru totdeauna.
Decât prefixul unei țări străine din care copiii
mai mari înțeleg ce nu trebuie,
tocmai în secunda
în care părea că
se
face
liniște
în
larg.
Când nu mai contează
Când nu mai contează.

Alfabet, abecedar, buletin de identitate,
carte de citire, virgulă și punct, predicat și
complement, om, vreasc, podea, pădure,
alarmă, conspirație, apă, aer, pământ,
autocontrol, neputință, ceas, timp,
netimp, poezie.

Când nu mai contează.
Când nu mai contează.

Nimic din ce a fost. Nimic din ce este.

E târziu în calendarele mayaşe.
Sfârşitul lumii a trecut deja.
Ne-a rămas acest început de lume
de consumat.
Doze mici. Lumină mică.
Şi să fie pace în lume.

♫

Cântecul săptămânii:

„Zece ani” Dinu OLĂRAŞU

flacăra lui Adrian Păunescu
De Ziua Înălțării și a Eroilor Neamului,
îndemnuri ferme la iubire de patrie, solidaritate și
unitate statală !

MINEL TURBURAN
și

NEVOIA DE ISTORIE ! (X)

*De la icoana obârșiilor, la săgeata Învierii și a Înălțării perene
*PATRIA – Catedrala ROMÂNIEI de azi, DACIA de ieri

• Dan Lupescu

Gândurile îmi zboară, apoi, spre motivația Premiului de
Excelență în Cultură pe care i l-am acordat, la 30 octombrie
2002, în numele Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Cultural Național: „Profesorului MINEL (Marin) TURBURAN,
directorul Bibliotecii Orășenești Filiași – unul dintre
profesioniștii autentici ai domeniului respectiv. Competența
sa incontestabilă este în permanență dublată de vocația managerială, pasiunea și responsabilitatea cu totul admirabile
puse în slujba promovării virtuților culturii scrise și ale lecturii publice. Pentru calitatea și multitudinea inițiativelor
privind educația permanentă, Domnul MINEL TURBURAN a
fost încununat cu Premiul „Elena Farago” acordat în decembrie 2001 de Direcția Județeană Dolj pentru Cultură și de Revista LAMURA. De atunci și până în prezent, directorul
Bibliotecii publice Filiași a continuat și continuă cu
perseverență aceeași inspirată activitate cu audiență certă
în orașul doljean. Toate acestea constituie doar câteva dintre
argumentele care ne îndreptățesc să propunem forurilor în
drept să-i acorde calificativul Excepțional pentru rodnica activitate desfășurată.”.
*
Mă întorc la grupajul de versuri inclus de Minel Turburan
în volumul său Nevoia de istorie. Și mă opresc, mai întâi, la
cel din urmă trei catrene/ basoreliefuri sculptate în piatra
eternizării de inconfundabila Doamnă a sclipirilor de spirit
românesc: Elis Râpeanu, profesor universitar doctor la Politehnica din București, autoare a zeci de volume, personalitate eclatantă, cu virtuți de unicitate. În sensul (și în sensul)
că este, la scară planetară, unica autoare a unei exhaustive
teze de doctorat, monografie de standard academic incontestabil, dedicată epigramei – specie lirică definită de G. Călinescu, cu malițiozitatea-i drăgăstoasă, drept „un strănut
literar”.
DA, dar ce „strănut” prețios, care NU aduce niciodată
vreun virus malefic, ci, dimpotrivă, zvâcniri de înălțare întru
spirit dinamic, spirit de argint viu.
Anin, în comentariul meu, aceste trei catrene aidoma
unor mărgele policrome, vibrând de semnificații multiple la
gâtul mândruței feerice din poveste – România, îmbrăcată în
ie de Muscel, precum Regina Maria:
*De 1 Decembrie 2018
„De Centenar se pun la porți
Drapele sfinte-ntru cinstire:
Christos a înviat din morți,
Românii-nvie prin Unire !” ;

ACADEMICIENII PRAHOVEI –

FII NATURALI SAU ADOPTIVI AI ACESTOR
MELEAGURI MIRIFICE DIN ROMÂNIA
(XLX)
• Ion Șt. Baicu

În perioada de după 1990, Basarab Nicolescu va relua
contactele cu România, continuând, totodată, laborioasa lui
activitate de cercetare în aria TRANSDISCIPLINARITĂŢII. Dea lungul răstimpului 1991-1996, savantul franco-român se va
implica intens în organizarea unor noi şi ample acţiuni şi manifestări de ordin ştiinţific: Congresul Ştiinţă şi Tradiţie: perspective transdisciplinare, căi spre secolul XXI – UNESCO,
PARIS şi primul Congres Mondial al Transdisciplinarităţii – în
PORTUGALIA cu participarea preşedintelui ţării gazdă, Mario
Soares şi a 76 de personalităţi din 17 state, care au adoptat
o Cartă a Transdisciplinarităţii; de asemenea, două SIMPOZIOANE INTERNAŢIONALE: primul – Arta Ştiinţei şi Ştiinţei în
Artă, dincolo de Două Culturi, la Sao Paulo în Brazilia şi secundul – Transdisciplinaritatea de Azi – la Paris cu UNESCO.
În anul 1997 a iniţiat şi organizat Congresul Internaţional cu
tema Care este universitatea de mâine? Către o evoluţie
transdisciplinară a UNIVERSITĂŢII – la ASCONA în sponsorizarea prestigioasă a UNESCO; în acelaşi an a avut loc o amplă
reuniune de specialitate la LOCARNO, unde s-a aprobat un
document de bază vizând rolul, în epoca contemporană, a
TRANSDISCIPLINARITĂŢII – vezi şi Basarab Nicolescu – căutător neobosit după adevăr, în 2012, de Liviu Dumitraşcu şi
Basarb Nicolescu: revoluţia transdisciplinară, în 2016, de
Marian Victor Buciu.
Încă din vremea studiilor bucureştene, Basarab Nicolescu se apropiase de personalităţi de talia academicianului
lingvist Alexandru Rosetti şi de cea a istoricului Mircea Ciobanu. În ţara cocoşului galic, el se va întâlni cu oameni de
seamă ai exilului românesc: Mircea Eliade, Vintilă, Horia,
Ştefan Lupaşcu; de asemenea, îl va cunoaşte şi pe Leonid Arcade - un conducător de cenaclu literar de la Neully. Una dintre personalităţile ce i-au marcat puternic itinerariul
spiritual a fost scriitorul şi filozoful francez Michel Camus.
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*
*Mihai Viteazul și Alba Iulia
„La Alba, cea cu zid înconjurată,
E-o catedrală cu un turn bătrân.
Și-n vârful lui, pe crucea luminată,
Sunt ochii Voievodului Român.”
*
*Mihai Viteazul și Mihai Eminescu
„Zodii sfinte înălțară
Aștrii-acestor doi Mihai:
Unu-ntregitor de Țară,
Altu-ntregitor de grai.”

În același grupaj din volumul Nevoia de istorie, polivalenta scriitoare Elis Râpeanu semnează un poem antologic –
veritabil gheizer de lumină cu piscuri crenelate de dor. Poemul este intitulat Ruga românilor rămași dincolo de hotar,
are cinci strofe și începe răscolitor:
„Întoarce-ți, Doamne, fața înspre Țară
Și-ajută-ne să ne-adunăm ACASĂ,
Să nu mai fim românii de afară
Împinși ca sluga la un colț de masă!
Fă, Doamne,-n clipa asta o minune,
Presară pe hotare busuioc,
Azi Timpul stă-n genunchi, la rugăciune,
Adună, Doamne, Țara la un loc!”

Paginat „în oglindă” - față în față, chip către chip – cu
Scrisoare din Basarabia de Grigore Vieru, poemul distinsei
Doamne Elis Râpeanu primește, astfel, prompt ecoul versurilor de foc ale regretatului confrate de la Chișinău:
„Din Basarabia vă scriu,
Dulci frați de dincolo de Prut.
Vă scriu cum pot și prea târziu,
Mi-e dor de voi și vă sărut.
Aflând că frate-mi ești, odată
Scăpai o lacrimă-n priviri
Ce-a fost pe loc și arestată
Și dusă-n ocnă la Sibiri.
Acolo-n friguroasa zare,
Din drobul mut al lacrimei
Ocnașii scot și astăzi sare
Și nu mai dau de fundul ei.”.

Înainte de a scrie frazele de final ale acestei fascinante
călătorii prin relieful atât de bogat al volumului Nevoia de
istorie de Minel Turburan, vă rog să-mi îngăduiți, stimați cititori și fermecătoare cititoare, să citez adnotarea autorului
de la pag. 19, plasată imediat după articolul foarte concentrat al profesorului Silvestru Moraru. Precizarea sună așa:
„Material apărut în publicația „OBSERVATORUL” (an XIII, 11
Decembrie 2003) – realizată la TORONTO, CANADA, sub
direcția d-lui Dumitru (Puiu) Popescu, un filișan de
excepție, care nu și-a uitat obârșiile. Lui îi mulțumesc și pe
această cale, pentru faptul că, în aceeași ediție, apare comentariul privitor la cartea d-nei Dora Petrilă Dincolo de limită – convorbiri cu chirurgul IRINEL POPESCU, filișanul
nostru de renume mondial.”.
(va urma)
Ulterior îşi va aduce aminte de frământările provocate de
contactul cu CALIFORNIA, unde a efectuat, în 1976, un stagiu
postdoctoral; el va preciza: California era, prin definiţie, un
fel de extrem occident, locul de naştere a ideii lui de transdisciplinaritate şi a rolului ştiinţei în societatea umană; în
context s-a produs germenele primei mele cărţi cu un titlu
semnificativ: NOI, PARTICULA ŞI LUMEA cu un capitol numit
Spre Noua Transdisciplinaritate, lucrare premiată, în 1985,
cu Medalia de Argint, de către Academia Franceză – îşi va
aminti Basarab Nicolescu: vezi online enciclopedia WIKIPEDIA
şi Membrii Academiei Române. 1866-2010, în 2010, de Dorina N. RUSU.
Grandioasa şi fascinanta operă a lui Basarab Nicolescu
avea să se răspândească pe toate meridianele lumii, concretizându-se în numeroase lucrări ştiinţifice de specialitate, în
mod prioritar vizând marea lui descoperire: TRANSDISCIPLINARITATEA. Încă în anul 1968 a publicat eseul Ion Barbu –
cosmologia Jocului Secund, iar în anul 1985 a pus în circulaţie intervenţia Noi, Particula şi Lumea, premiată de Academia Franceză; de asemenea, în ordine cronologică, numărul
cărţilor sale va creşte spectaculos sub titlurile: Ştiinţa, sensul şi evoluţia – eseu asupra lui Jakob Boehme, în 1988, care
a fost premiată cu distincţia Benjamin Franklin în S.U.A. şi
de către Uniunea Scriitorilor din România în 1993, apoi Teoreme Poetice în 1994 la Monaco şi LA TRANSDISCIPLINARITÈ
– manifeste în 1996. În continuare: Rădăcinile Libertăţii, în
2001, în colaborare cu Michel Camus, inclusiv Ce este realitatea, în 2009, În oglinda destinului: eseuri istoriografice,
în 2009, De la Isarlâk la Valea Uimirii, în 2011, From Modernity to Cosmodernity: science, culture and spirituality, în
2014, Light Within Light = Lumină în Lumină, în 2016, în colaborare cu Silviu Oravitzan. În sfera MEMORIALISTICII, savantul Basarab Nicolescu a lăsat prezentului şi viitorului
preţioase AMINTIRI ONLINE despre viaţa lui de elev la Ploieşti
şi despre cea de student la Bucureşti, inclusiv despre momentele unice petrecute în Franţa; în fine, recent a lăsat
moştenire o interesantă CORESPONDENŢĂ şi un valoros fond
de carte la Biblioteca Alexandru şi Aristia Aman din Craiova
- un nucleu al viitorului Muzeu al Exilului Românesc – informează istoricul ploieştean Traian D. Lazăr în nr. pe iulie 2016
al revistei ATITUDINI. Vezi biobibliografia lui Basarab Nicolescu în enciclopedia online WIKIPEDIA.
*
(va urma)

ȘTEFAN CEL MARE BATJOCORIT
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• Nicolae Dabija

În această lună s-au împlinit 516 ani
de la moartea lui Ștefan cel Mare.
La 2 iulie 1504 viteazul voievod a fost
înmormântat la Putna, sub o piatră de
mormânt pe care și-o pregătise din timp.
Lăsase numai loc gol pentru ziua și anul
morții. Loc necompletat până astăzi.
Dovadă că „…Ștefan-Vodă n-a murit”.
De atunci, candela de la mormântul lui arde neîncetat, fără să se fi stins vreodată, vreme de 516 ani.
Chiar dacă în toată această perioadă s-au găsit și
numeroși indivizi care să scuipe în ea.
Iată însă că recent o creatură a făcut ceea ce n-au
îndrăznit nici păgânii pe care-i învinsese câtă vreme
fusese viu: i s-a urinat pe mormânt de la distanță, iar
drept răsplată președintele Dodon l-a decorat imediat
cu unul dintre cele mai mari ordine ale statului.
Numele celuia care și-a desfăcut șlițul în fața mormântului viteazului domnitor e Mihai Conțiu.
Acesta publică în „Moldova suverană” din 13 mai
2020 un articol intitulat „Canonizarea lui Ștefan cel
Mare, una din marile diversiuni mistice românești de
după 1989”.
Acest tip fără de țară și fără de scrupule, după ce
timp de aproape două decenii și-a tot bătut joc de
Dumnezeu, de Iisus Hristos, de Eminescu, de România,
de Vieru, de Neam, de Adevăr etc., și i-a tot lăudat ca
să ni-i luăm drept modele pe Dodon, Scaraoțchi,
Federația Rusă, Iuda, Minciuna, etc. – era și de așteptat
să-și îndrepte jetul de urină și peste mormântul lui
Ștefan cel Mare.
El afirmă că în 1992, când România era stăpânită
de „securitatea criminală română”, aceasta l-a canonizat pe Ștefan. După mai vechile lui mărturisiri, pe
atunci el făcea parte din structurile acestor criminali,
fiind trimis la Chișinău, cum scrisese chiar dânsul, să
verifice „loialitatea lui Cimpoi, Dabija, Vieru față de
Statul Român”.
Spionul român de ieri, a „verificat” atât de subtil,
încât a trecut de la „criminalii” pe care i-a servit, cu
tot cu pistoale și bagaje, ca agent salarizat la FSB-ul
rusesc.
Și-a continuat „investigațiile” până a intrat în istorie
ca asasin moral al lui Grigore Vieru, scriind contra acestuia câteva sute de articole (citez din unul doar: „Când
era copil, Grigore Vieru a căzut de pe sobă în cap și de
atunci e tâmpit” etc.), pierzând de la Grigore Vieru și
subsemnatul peste 20 de procese, acum inventând că
ar fi câștigat și el unul de la mine (care? când? unde?).
M. Conțiu e revoltat, că înainte de a-l sanctifica
pe Ștefan cel Mare, Biserica Ortodoxă Română nu l-a
consultat pe el. Ca dânsul, omul fără de niciun Dumnezeu, să decidă.
Conțiu afirmă despre Ștefan: „Acesta nu a fost un
sfânt”.
De unde știe „expertul”? O fi deschis vreo carte?
O fi răsfoit vreo cronică? Mă îndoiesc. Pentru că dacă
le-ar fi deschis, n-ar fi improvizat din fuga condeiului
tocmai atâtea neghiobii.
Atunci când a decis să-l canonizeze pe Ștefan, Biserica Ortodoxă Română a ținut cont de mai multe
informații decât posedă spionul rus.
Unul dintre ele e că timp de cinci sute de ani de la
moartea lui, poporul i-a spus și Mare, dar și „Sfânt”.
Grigore Ureche va scrie în cronica sa: „Ce după
moartea lui, până astăzi îi zicu sveti Ștefan vodă (sfântul Ștefan vodă – n.n.), nu pentru sufletu, ca iaste în
mâna lui Dumnezeu, că el încă au fostu om cu păcate,
ci pentru lucrurile sale vitejești, carile niminea din
domni, nici mai nainte, nici după acéia l-au ajunsu”
(Grigore Ureche, Letopisețul Țării Moldovei, București,
Ed. Minerva, p. 70).
Solul polon Matei Stryikowski, care trecuse prin
Moldova în anii 1574-1575 adeverește și el acest lucru
în cronica sa: „Acest Ștefan voievod al Moldovei era iscusit și norocos, căci într-un rând a biruit o sută cincizeci de mii de turci. A alungat pe Matiaș, regele
Ungariei cel viteaz din Țara Moldovei, nimicind cu dânsul o mare oaste de unguri și rănind pe regele însuși cu
trei săgeți. Și pe tătari i-a biruit de câteva ori, de
asemenea pe regele Poloniei Albert l-a biruit în Bucovina. Orice istoric poate să-l preamărească pe drept cuvânt pentru acest slăvit noroc cu o țară atât de mică.
Când mergeam spre Turcia am văzut la București, la
curtea domnului Țării Românești, unde am fost la
ospăț, pe peretele iatacului domnului un chip, zugrăvit
pe lemn, după obiceiul vechi, arătându-l pe acest
Ștefan înalt de statură, șezând cu coroană regească pe
cap, moldovenii îl numesc de asemenea, Cara Bogdan
Ștefan (cara – drag). Din cauza nespusei lui vitejii îl socotesc ca „sfânt”.
Asta afirmă un polonez, și nu o față bisericească,
la șaptezeci de ani de la moarte.
Au existat mai multe tentative de a-l canoniza pe

flacăra lui Adrian Păunescu

prin e-mail de la Chişinău

Ștefan cel Mare.
Dar România nu avea patriarhie ca să poată reuși.
A vrut s-o facă în 1954 Patriarhul Iustinian Marina.
I s-a reproșat că s-ar putea supăra rușii. Dar – și
ungurii, și polonezii, și tătarii, și turcii etc., urmașii
celora pe care Ștefan cel Mare i-a bătut , iar unii dintre
ei construiau pe atunci socialismul.
Omul medieval avea o altă concepție despre lume
și despre felul cum e orânduită.
Victoriile sale Ștefan cel Mare i le datora,
mărturisește el, Celui de Sus, iar când era bătut, afirma
că a fost pedepsit „pentru păcatele sale”.
Apela la forțele cerești, fiind convins că acestea îl
ajută.
A construit zeci de biserici și mănăstiri, care să-i
asigure legătura lui cu Divinitatea. Acestora le făcea
danii de moșii, de bani, dar mai ales de cărți, scrise la
porunca lui (în 1493 dăruise oștenilor din cetatea Hotinului, cum bani pentru tunuri nu-i ajunsese, un Tetraevanghel, ca acesta să-i ajute în lupte).
Martorii afirmaseră că în luptele sale Ștefan cel
Mare îi avuse în ajutor oștii sale mici cu care învinsese
oștiri de zeci de ori mai mari, pe unii sfinți – ostași.
Grigore Ureche povestește că în lupta de la Codrii Cosminului din 1497, când oastea lui Ștefan risca să piardă,
la un moment dat l-a văzut în fruntea oștii sale pe Sfântul Dimitrie. „Zic unii – povestește cronicarul – să se fi
arătat lui Ștefan Vodă în acest războiu Sfântul Mucenic
Dimitrie, călare și într-armat ca un viteaz, fiindu-i
întru ajutor și dând vâlhvă oștii lui” (Grigore Ureche,
pag. 115).
În semn de recunoștință pentru ajutor, Ștefan i-a
ridicat după această bătălie sfântului biserica Sf. Dumitru din Suceava.
Ce ar fi căutat sfântul Dimitrie alături de Ștefan
cel Mare, dacă acesta ar fi fost un păcătos?, așa cum
crede specimenul.
Un alt sfânt despre care scriu cronicile, care l-a
ajutat pe voievod să câștige o bătălie, a fost Sfântul
Mare Mucenic Procopie, care în bătălia de la 8 iulie
1481 de la Râmnic a luptat alături de el și căruia marele
domnitor avea să-i ridice biserica de la Badeuți.
Iată ce spune cronica lui Grigore Ureche:
„Zic unii să se fi arătat lui Ștefan vodă Sfântul
Mucenic Procopie, îmblând deasupra războiului călare
și într-armat ca un viteaz, fiind întru ajutor lui Ștefan
vodă și dând vâlhvă oștii lui, ci este de a și credere
acest cuvânt, că dacă s-au întors Ștefan vodă cu toată
oastea sa, cu mare pohvală, ca un biruitoriu, la scaunul
său, la Suceava, au zidit biserica pe numele Sfântului
Mucenic Procopie de la Badeuți (Grigore Ureche,
„Letopisețul Țării Moldovei”. B., 1916, p. 65). Lui i se
alăturau sfinți, care-i veneau în ajutor, așa cum lui
Conțiu i se arată draci, ca să-l ajute să fie cavaler al
minciunii și josnic până la capăt.
Un alt sfânt protector al lui Ștefan era Sfântul Mare
Mucenic și Purtător de Biruință Gheorghe. I-a ridicat
acestuia biserici de închinare la Hârlău, Baia, Voroneț,
a făcut danii importante de cărți, icoane, steaguri, bani
mănăstirii Zografu de la Sfântul Munte Athos, care îi
purta hramul (copia unei icoane făcătoare de minuni a
Sfântului Gheorghe pictate la Mănăstirea Zografu în Evul
Mediu, moștenite de la moșii și strămoșii mei, am donato acum câțiva ani mănăstirii Zloți, care are hramul Sfântului Gheorghe). Ștefan a fost și el un sfânt militar. Doar
că balaurul lui arăta un pic altfel.
Dar faptul că era ajutat în lupte de sfinți,
dovedește că era de aceeași stirpe, că făcea parte din
familia sfinților ostași.
Importanța domniei lui Ștefan cel Mare a fost una
crucială. Meritele lui față de credință sunt enorme.
Dacă și-ar fi pus sabia în teacă și s-ar fi resemnat cum o
făcuse Iskander-Beg al Albaniei, ca și albanezii, care
până în secolul XV fuseseră ortodocși, sau ca sârbii din
Bosnia, am fi fost trecuți și noi cu forța la Islam și
Moldova ar fi fost azi plină de moschei.
Datorită lui Ștefan moldovenii și-au păstrat
credința, limba, conștiința de neam, iar țara lui nu a
dispărut de pe harta lumii.
I s-au atribuit 44 de locașuri ridicate, după fiecare
bătălie câte una.
Unele sunt biserici-cetăți.
A dat poruncă să se scrie pentru ele cărți.
A creat școli de copiști, de protopsalți, de iconari,
de broderii.
Diversionistul de la „Moldova suverană” afirmă că
faptul canonizării lui Ștefan cel Mare de către români
este „o blasfemie” și crede că „moldovenii nu trebuie
să cadă în capcana eretică întinsă de Biserica Ortodoxă
Română”, și să nu i se închine lui Ștefan, ci doar țarilor
ruși… de care calendarul Mitropoliei Moldovei e doldora,
de la cneazul Vladimir care a ucis mii de creștini, la
Nicolai al II-lea, până la amiralul Ușakov, care a tras cu
tunurile în populații pașnice.

Criteriile prin care biserica acordă sfințenie unor
persoane, cu păcate ca orice muritor, sunt diverse și nu
noi ar urma să fim cei care să decidem.
Nu M. Conțiu ar trebui să stabilească dacă a fost
Ștefan cel Mare sfânt sau n-a fost.
Procesul canonizării este foarte laborios.
Sunt verificate toate aspectele.
Clericii au avut timp destul să le analizeze: tocmai
cinci sute de ani.
Desigur că Ștefan a fost om și a avut și păcate.
Dar meritele lui în fața Bisericii și Credinței au tras
mult mai greu.
E drept că a avut mai multe soții decât Conțiu, dar
spre deosebire de acest vântură-lume, Ștefan a fost cununat legal cu fiecare dintre ele.
Se mai știe că Evul Mediu avea altă părere despre
adulter, de vreme ce le deschidea odraslelor născute din
adulter drum către tronul țării.
Din păcate, istoria cunoaște un singur fiu născut în
afara căsătoriei lui Ștefan: pe Petru Rareș, unul din cei
mai străluciți domnitori ai Moldovei.
Dacă Ștefan ar fi avut mai mulți copii semănați prin
toată țara, cum zice legenda, poate că și țara era astăzi
alta.
Din păcate, călăii țării (conțiu în ungară înseamnă
„gâde”) au semănat cu mult mai mulți copii decât domnitorii viteji. Îi întâlnim la fiecare pas. Ei s-au făcut
între timp „procurori morali” și „purtători de păreri”.
M. Conțiu mai afirmă că Ștefan cel Mare era
conștient că este de naționalitate moldovean. Dacă ar
fi știut că e român, n-ar fi dus războaie „împotriva
românilor”, crede el.
Dar nici într-o cronică nu se menționează că el ar
fi vorbit cu mama lui, Oltea, care era olteancă, sau cu
soția lui, Maria Voichița, fiica domnitorului Munteniei,
sau cu verișorul lui, Vlad Țepeș, la curtea căruia a crescut, cu ajutorul unor traducători.
El era conștient, zice Conțiu, că mama lui, verișorii
lui, copiii lui sunt de „o altă entitate”.
Dar Ștefan știa că e român și că vorbește
românește.
Nicăieri, în niciun document păstrat, el nu vorbește
de moldoveni, ci doar de valahi, niciunul din ele nu
menționează „limba moldovenească” (ea a fost
inventată mult mai târziu, către anul 1600, ca un alt
nume pentru limba valahă folosită în Moldova și nu ca o
altă limbă), iar țării sale i-a spus de multe ori Valahia.
Românii de pe timpul lui Ștefan erau numiți toți cu
un singur nume: valahi, de la germanicul walch, care
înseamnă în limba germană „italian”, iar în documentele cancelariilor străine s-a folosit denumirea de
Valahia pentru teritoriile locuite de români, atât de cei
din Moldova, cât și de cei din Muntenia.
Țara lui e numită de mai multe ori Moldovlahia
(Земли Молдовлахийской, tis Moldovlahias).
Iată ce scrie un ungur, Ioan Czimor Deczi de Barania, care călătorește în Moldova în a doua jumătate a
secolului XVI:
„Valahia (ca să descriu Moldova pe scurt) este
mărginită la răsărit de Marea Neagră, la sud de Dunăre,
la apus de Transilvania, la nord de Rusia și se împarte
în Țara Românească și Valahia”. Valahia e numele
Moldovei în secolul XVI.
Un alt ungur, Lestar Gyula va scrie despre Moldova
în 1587: „Valahia se împarte în Țara Românească
(Transalpina) și Moldova”. Pentru el Valahia e o țară
mare compusă din cele două țări valahe.
Ștefan vorbea despre Muntenia ca despre „l’altra
Valachia” (Cealaltă Valahie). Zeci de informații în acest
sens se conțin în cele opt volume „Călători străini despre țările române” editate la București).
Ștefan i-a tras pe unii contemporani în țeapă, pentru că nu s-a putut altfel, așa cum, dacă ar fi trăit azi,
l-ar fi înfipt numaidecât cu fundul în ascuțișul unei țepe
pe Conțiu și pe alții ca el.
Acest ipochimen a venit aici ca într-o țară de
aborigeni, ca să ne explice lucruri pe care nu le pricepe,
de exemplu, ce e pamfletul, care e, în concepția lui,
gen literar ce-i permite să fie derbedeu oricât dorește.
Umblă nepedepsit, cu fruntea sus, chiar dacă mai
e scuipat pe stradă sau în studiourile de televiziune
(cum a procedat actrița Ninela Caranfil), asta nu-l
împiedică însă să fie mândru de porciile sale.
De vreo 5 ani nu obosește să fie spurcăciune.
Medicul D. Noroc i-a zis „drac cu pălărie”.
Poartă pălărie, și doarme fără s-o scoată, ca să nu
i se vadă coarnele, crede lumea.
Pentru că așa cum Cel de Sus lucrează prin oameni,
la fel procedează și cel-cu-cornițe. Conțiu e una dintre
uneltele acestuia. Individul se mândrește cu faptul că
nu i-a mai rămas nicio picătură de bun-simț, și-și poate
permite orice, inclusiv să urineze pe icoanele Neamului.
Se știe că după pierderea cetăților de la Dunăre și
Marea Neagră – Chilia și Cetatea Albă – în semn de
pocăință Ștefan cel Mare a dăruit în 1484 Mănăstirii
Putna o dveră care-l reprezintă pe hulitorul de la
catafalcul Fecioarei, căruia Arhanghelul Mihail i-a tăiat
mâinile.
Oricine poate vedea broderia pe internet, și se
poate convinge că chipul celui pedepsit seamănă leit cu
hulitorul de la „Moldova suverană”.
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avut din nou probleme de
cenzură, deși au fost apreciate de Edgar Papu, comparându-le cu fragmentele
lui Novalis.
În critica literară românească contemporană,
Theodor Codreanu se remarcă printr-o voce distinctă,
având o personalitate aparte, pronunțată; este un
„ideocritic” (Adrian Dinu Rachieru), adică creatorul unei
forme de critică totală, o critică de „frontieră” (Mihai
Cimpoi), diferită de cea a lui Adrian Marino, utilizând
mai multe metode de analiză critică, concepând o „poetică a oglinzii pluriperspectivistă și transdisciplinară”,
transmodernismul fiind abordat printr-o nouă paradigmă. Astfel a scris: Eseu despre Cezar Ivănescu (1997),
Complexul Bacovia (2002, 2003), Caragiale – abisal
(2003), Duminica Mare a lui Grigore Vieru (2004, 2010,
cu postfața lui M. Cimpoi), Transmodernismul (2005,
2011), A doua schimbare la față. O cercetare transdisciplinară a civilizației române moderne (2008, 2014),
Polemici incorecte politic (2010), Ion Barbu și spiritualitatea românească modernă. Ermetismul canonic
(2011), În oglinzile lui Victor Teleucă (2012), Valori din
două veacuri (2012), Cezar Ivănescu – transmodernul
(2012), Mihai Cimpoi: de la mitopo(i)etică la critica ontologică (2012), Lumea românească în zece prozatori
(2017), Anamorfoze (2017), Revizuiri critice (2019),
Scriitori basarabeni (2019), ultimele două la Editura
Academiei Române, Scriitori vasluieni (2019), Dumitru
Radu Popescu – Istoria absurdoidă (2020). O notă aparte
comporta lucrarea Istoria «canonică» a literaturii române (2009). Plecând de la apariția Istoriei critice a literaturii române („o reușită personală a autorului”) de
N. Manolescu (2008), Th. Codreanu invită la o dezvoltare
publică privind fundamentele unei astfel de istorie a literaturii naționale, el însuși ajungând la concluzia că reputatul critic, șeful obștei scriitoricești din România „s-a
lăsat sedus, ideologic, de mentalitatea postmodernistă
a distrugerii canonului occidental și, implicit, românesc, atacând chiar «centralitatea», eminesciană, sub
pretextul că sintagma «poet național» este o «aberație»
culturală!
Aflat în vecinătatea Basarabiei și în plinătatea
spiritualității ei, Th. Codreanu scrie cu sinceritate, deci
cu durere despre marile ei personalități (M. Cimpoi, N.
Dabija, Gr. Vieru, Victor Teleucă, I. Druță, E. Coșeriu
etc. ), despre drama ei istorică și sufletească („o
sfâșiere existențială, cu o față către patria-mamă și
alta către Moscova”), maladiile ei sufletești, mai ales în
cartea, ajunsă la trei ediții, Basarabia sau drama
sfârșierii (2003, 2004, cu o prefață a lui M. Cimpoi).
Cumpănit, statornic apărător al valorilor culturii
naționale și de aici vehemența sa critică, Th. Codreanu
apelează la argumente istorice, filosofice, sociologice,
teologice spre a demonta teoria corectitudinii politice
(„political correctness”), care amenință fundamentul
civilizației și culturii europene, ca reminiscență a marxismului cultural și marxologiei contemporane reînviate.
Judecarea valorilor culturii naționale, parte integrantă
și integratoare a culturii universale, adică a lui Eminescu, Iorga, Blaga, Noica, Cioran, Eliade, Brâncuși, Vintilă Horia, C.V. Gheorghiu etc., după teoria
„corectitudinii politice”, așa cum își doresc noii ideologi
planetari și cozile lor din Țară este extrem de periculoasă „Cum ar putea fi premiată Nobel o noțiune careși refuză valorile spre a fi, chipurile, pe placul
«corecților»”, se întreabă retoric, dar cu mânie
îndreptățită Th. Codreanu. La astfel de întrebări răspunde cu „seninătatea minții” Th. Codreanu în vol. A
doua schimbare la față (2008, 2013), Polemici incorecte
politic (2010), Eminescu „incorect politic” (2014).
Dar, domeniul în care Th. Codreanu dă întreaga măsură a vocației sale critice este eminescologia, el alăturându-se marilor specialiști întru Eminescu ai vremurilor
noastre (C. Noica, S. Paleologu-Matta, Rosa del Conte,
Zoe Dumitrescu-Bușulenga, D. Vatamaniuc, Eugen Simion, Mihai Cimpoi, N. Georgescu etc. Apreciat dintru

Un cărturar cu ținută academică

• Tudor Nedelcea

2020 nu este numai anul pandemiei covidiene; este și/mai ales anul
aniversării sau comemorării unor
personalități ale culturii umaniste:
centenarul nașterii lui Geo Dumitrescu (17 mai 1920), al Zoei Dumitrescu-Bușulenga (20 august 1920), al
Papei Ioan Paul al II-lea (cu origini
românești), devenit Sfântul Ioan Paul
cel Mare (18 mai 1920), al lui Dimitrie Vatamaniuc (25
septembrie 1920) , centenarul morții lui Al. Macedonski
(24 noiembrie 1920) și al lui A.D. Xenopol (27 februarie
1920). Dar, este și anul în care personalități contemporane împlinesc trei sferturi de veac: Theodor Codreanu
(1 aprilie 1945), Tudor Gheorghe (1 august 1945), Vasile
Tărâțeanu (27 septembrie 1945) și, cu voia dv. și subsemnatul (23 martie 1945).
Theodor Codreanu este, neîndoielnic, așa cum am
mai scris, una dintre marile personalități ale vieții culturale contemporane, cu înaltă ținută academică și cu
un pertinent spirit, critic și civic, de apărător îndreptățit
al valorilor naționale.
Critic și istoric literar, prozator, filosof al culturii și
civilizației, Theodor Codreanu s-a născut în localitatea
vasluiană Sârbi, de pa malul râului Bârlad, azi comuna
Banca, în familia Tincăi (n. Gheorghiu) și a lui Iordachi
Codreanu, țăran fierar. Încorporat în trupele de geniu în
timpul celui de Al Doilea Război Mondial, tatăl moare la
o deminare, în Dobrogea chiar în anul nașterii fiului său.
Este căsătorit cu profesoara Lina Codreanu, o apreciată
prozatoare, critic și istoric literar care i-a elaborat și o
excelentă bibliografie critică (în 2013). Au doi copii
realizați, Teolin și Dragoș ( Din prima căsnicie eșuată îl
are pe Theodor).
Copilăria și-o petrece în satul natal, unde frecventează clasele primare (1952-1956), cele gimnaziale urmându-le în localitatea vasluiană Unţești (1956-1959),
studiile liceale la Complexul Școlar din Bârlad (19591963), actualmente Liceul „M. Eminescu”. Este student
la Iași, la Universitatea „A.I. Cuza”, Facultatea de Filologie (1964-1970), pe care o absolvă cu teza de licență
Critica eseistică a lui Mihai Ralea, iar teza de doctorat
cu Complexul Bacovia și bacovianismul (2001). Urmează
o lungă carieră didactică, ca profesor de limba și literatura română la școlile generale din comunele vasluiene
Orgoești (1970-1972), Dodești (1973-1975), apoi la Liceul
agroindustrial din Huși (1975-1978), încheindu-și cariera
didactică la Liceul Teoretic „Cuza Vodă” din Huși, liceu
devenit, între timp, colegiu naţional.
Vocația scriitoricească datează din școala elementară, dar adevăratul debut în critica literară se va produce în 1969, în revista „România literară” (nr.
21/1969), cu articolul polemic: Moștenire culturală
sau... dezmoștenire?, iar ca prozator cu un fragment din
romanul Marele zid, în noua serie a revistei „Convorbiri
literare”, 1970, cu același roman debutând editorial, în
1981, la Editura „Junimea”. Este istoria unui profesor
nonconformist. În 1980, câștigase, de fapt, concursul
editurii ieșene cu romanul Varvarienii, dar este oprit de
cenzură, fiind publicat abia în 1998. Malefica putere a
Marelui Duh vrea să transforme locuitorii satului Varvara
în „homo varvarus” precum liderii de la Kremlin cu
„homo sovieticus” („Personajele sunt «oglindiri» prin
simetrii și identități”, scrie Marian Popa, în monumentala Istoria literaturii române de azi pe mâine).
Theodor Codreanu colaborează, și este solicitat să
colaboreze la cele mai importante reviste din țară și din
străinătate: „România literară”, „Convorbiri literare”,
„Cronica”, „Ateneu”, „Tribuna”, „Steaua”, „Luceafărul”, „Viața românească”,
„Adevărul literar și artistic”,
„Contemporanul”, „Bucovina
literară”, „Pro Saeculum”,
„Curtea de la Argeș”, „Literatura și arta”, „Viața Basarabiei”, „Origini”, „Portal
Măiastra”, „Limba română”
(Chişinău), „Lumină lină”,
„Noua revistă română”, „Vremea”, „Flacăra lui Adrian
Păunescu”,
„Literatorul”,
„Hyperion”, „Express cultural” etc., etc. Face parte din
conducerea unor reviste.
Cu aforismele, scrise în
tinerețe (Fragmentele lui
Lamparia (2002) și Numere în
labirint (4 vol., 2007-2014) a
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început și recomandat de Edgar Papu și G. Munteanu,
Theodor Codreanu publică, în 1984, prima sa carte despre „omul deplin al culturii românești” (C. Noica), intitulată Eminescu – Dialectica stilului, în care îmbină
armonios erudiția și polemica, ca și în următoarele cărți:
Modelul ontologic eminescian (1992), în care amplifică
ideea arheității, considerând „gândul ontologic izvorul
întregii creații eminesciene și chitensența modelului
cultural național”. Dubla sacrificare a lui Eminescu,
apărută în mai multe ediții succesive (1997, 1999, 2000,
cu prefața Zoei Dumitrescu-Bușulenga și cu o scrisoarepostfață a lui G. Munteanu), pune în discuție drama eminesciană a ultimilor ani de viață. „28 iunie 1883 – afirmă
Th. Codreanu în consens cu Ovidiu Vuia și N. Georgescu
– este cheia hermeneutică pentru istoria românească
modernă și ea marchează înlăturarea lui Eminescu de
la făurirea destinului românesc”. Considerat „coloana
de susținere a culturii naționale”, Th. Codreanu are un
adevărat și meritat cult pentru „românul absolut”
(Petre Țuțea). Apelând la opiniile unor psihiatri contemporani privind noua concepție despre nebunie, Th. Codreanu nuanțează ideea „dublei sacrificări”, aducând
în discuție drama existențială a Poetului, ca a oricărui
mare creator, dar și dramatismul conjunctural al celor
din jurul său, lansând „metoda dublului referențial” în
Mitul Eminescu (2004), Eminescu în captivitatea «nebuniei» (2011, 2013), Eminesciene (2012), Hyperionice
(2019).
Deranjat de afirmațiile lui H.-.R. Patapievici privitoare la Eminescu („ca poet național, Eminescu nu mai
poate supraviețui, deoarece noi azi ieșim din zodia
naționalului”, și ca atare „cadavrul din debara” trebuie
aruncat la coșul de gunoi al istoriei), sau ale celor de la
„Dilema”, nr. 265/27 feb.-5 mart. 1998 (Cezar Paul Bădescu, T.O. Bobe, Cristian Preda, Z. Ornea, Moses Rosen,
I.B. Lefter, Mircea Cărtărescu, Radu Pavel Gheo etc.),
Theodor Codreanu folosește benefic erudiția și spiritul
polemic, devine imbatabil în combaterea „noii sperietori ideologice numită political correctness”, care, neacceptând dialogul, „sfârșesc triumfători prin a pune
etichete”, în ultimele decenii Eminescu fiind „supus
unui veritabil bombardament de către cei atinși de
sminteala beției de cuvinte”; în zadar însă, căci „Eminescu este peste mode și timp”, concluzionează Th. Codreanu în Eminescu „incorect politic” (2014). Idei
pertinente găsim și în alte cărți pe aceeași temă: Controverse eminesciene (2000), Eminesciene (2012), Basarabia eminesciană (2013, 2018), Fragmente despre
Eminescu (2017), Hyperionice (2019), îndreptățind
afirmația lui Mihai Cimpoi despre Th. Codreanu: „un
hermeneut modern, dotat cu un instrumentar nou, pe
potriva textului descifrat. Spiritul polemic se aprinde
cu o forța nimicitoare când e vorba de apărarea adevărului și punerea Poetului în lumina adevărată a documentului și interpretării etice și valorii juste”.
Aprecieri similare au mai exprimat: Adrian Marino,
E. Todoran, Ioana Em. Petrescu, Al. Piru, Solomon Marcus, Constantin Cubleșan, Val. Condurache, Al. Dobrescu, I. Filipciuc, acad. Petru Soltan, Cezar Ivănescu,
Dan Mănucă, Nicolae Rusu, Gr. Vieru, Nicolae Dabija,
Adrian Dinu Rachieru, Ion Rotaru, Viorel Dinescu, M. R.
Iacoban, Marian Popa, Ion Beldeanu, Nicolae Mecu, Ana
Bantoș etc.
Este, cred, inutil, să enumerăm premiile și
distincțiile primite de Theodor Codreanu; ele sunt numeroase și sunt emanate de reviste, instituții sau organisme naționale și internaționale de prestigiu. Voi
menţiona, totuşi, Premiul „Titu Maiorescu” pentru Istorie şi Critică Literară al Academiei Române, pentru cartea Ion Barbu şi spiritualitatea românească modernă.
Ermetismul canonic (2011, acordat în 2013), dar şi două
premii ale Uniunii Scriitorilor, Filiala Iaşi. Îi lipsește, în
opinia noastră, doar un titlu academic, binemeritat pentru întreaga sa operă literară, numeroasă cu reale și pertinente contribuții întru apărarea neamului și al valorilor
culturii autohtone, cu spirit critic și obiectiv, uneori
chiar polemic când e cazul.

P.S. Am vizitat recent mormântul Veronicăi Micle de la Mănăstirea
Văratec
și
Casa
memorială „Mihai Eminescu” de
la Ipotești. Mormântul muzei Poetului îți dă impresia de un „oarecare” loc, de singurătate, blazare
și uitare, totul din jur fiind de o
banalitate strigătoare. Un trandafir plantat îi acoperă textul Veronicăi de pe cruce. La Ipotești,
parcul este dezolant; un furtun cu
apă ar înviora verdeața (vestejită
deja) și ar crea o imprersie mai
optimistă, cum este la Casa memorială „Ciprian Porumbescu”. În
acest sens, noi suntem încă
descoperiți față de Poetul
național, cum ar zice C. Noica.
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Marele scriitor

D.R.Popescu
la 85 de ani

Addenda la cum am
„vânat” Leul albastru
• Dumitru Constantin
În volumul „D.R. Popescu - Leul albastru”, apărut acum cinci ani la Editura Academiei, când marele nostru
scriitor a împlinit 80 de ani, am fost
prezent cu un text în care relatam cum
am participat la o „vânătoare” a numărului 26 (184), din 13 noiembrie 1965,
al revistei LUCEAFĂRUL, în care, la
pag.4-5, se publicase a treia parte a
nuvelei sale „Leul albastru”. Acum,
când, la 19 august, această impunătoare personalitate a culturii române
împlinește 85 de ani, revin cu o Addenda la textul amintit, dat fiind că
nuvela respectivă a strârnit mari valuri
în epocă. Pentru a înțelege faptele ne
întoarcem în timp.
Sâmbătă, 13 noiembrie 1965,
părea să fie o zi obișnuită pentru mine
și ceilalți colegi studenți ai Filologiei
bucureștene. La prânz, după terminarea cursurilor ( cum se știe, pe atunci,
sâmbăta erau ore până la 20,00), am
mâncat la cantina aflată în demi-solul
pasajului dintre vestita cofetărie Albina de pe strada Academiei, și Palatul
Telefoanelor, de pe Calea Vuictoriei,
după care, cum nu aveam televizor în
cămin și nici la clubul facultății, care
să ne tenteze cu ceva, alături de alți
colegi căminiști m-am regăsit la Facultate, la celebra „holistică”. Când
agitația s-a mai terminat, a apărut un
vicepreședinte al Asociației Studenților
din Centrul Universitar București, pe
care-l cunoșteam.Destul de agitat, a
strâns vreo 10-12 dintre noi și ne-a dus
la Secretaritul Facultății, unde, fără
prea multe detalii, ne-a înmânat câte o
sută de lei fiecăruia, după care ne-a
pus să ne alegem un traseu de la Universitate pănă la periferie și să mergem la fiecare chioșc de ziare pentru a
cumpăra numărele nevândute din „Luceafărul” . Nu ne-a spus motivul insolitei operațiuni, destul de riscantă din
două motive: mai întâi, în acei ani, oricât ar părea de paradoxal, înclusiv revistele de cultură erau cumpărate la
primele ore; apoi întrucât telefonul
fără fir funcționa bine, chioșcarii aflau
repede că revista X sau Y are un articol
cu „schepsis” și fie o doseau ei, fie făceau publicitate pe lângă clienții și o
vindeau repede. Ca urmare, erau
puține șanse să mai găsim multe numere nevândute ale acelui număr din
„Luceafărul”.

Ce se întâmplase ? Cum am spus,
în acea zi apăruse a treia și ultima
parte a nuvelei „Leul albastru” semnată de D.R. Popescu, care împlinise 30
de ani. Cum a trecut ea de dura cenzură de atunci, nu mi-am explicat nici
eu și nici dânsul când, peste decenii, lam întrebat. Era o extraordinară parabolă care, prin finalul ei, a deranjat
vigilenții „ochi” ai proletcultiștilor și
nostalgicilor bolșevismului, deranjați
de celebra, de acum, Declarație din
aprilie 1964, care impunea o delimitare
clară de dictatura „centrului”, recte a
Kremlinului, dar și de amnistia generală de mai devreme, în urma căreia
mii de deținuți politici, inclusiv mari
intelectuali ai țării, au devenit liberi.
Or, în acele posibile noi orizonturi,
bolșevicii intrați în conservare și
proletcultiștii pândeau la colț și făceau

flacăra lui Adrian Păunescu

reclamații la „vârf” cum li se ivea ocazia sau forțau ei înșiși nota. Iar numărul de sâmbătă, 13 noiembrie 1965, al
„Luceafărului” a fost folosit ca pretext. Spre seară, când fiecare am revenit de pe traseu am constatat că, fără
să fi fost vorbiți cumva, „recolta” numerelor recuperate era mică. Eu am
adus trei numere, unul îl revândusem
chiașcarului, care mi-a dat cinci lei
(revista costa un leu), altul îl dădusem
prodecanului Romul Munteanu. Cele
mai multe reviste au fost găsite, firesc,
la Gara de Nord.Șeful de la Asociație a
trecut în revistă totul, apoi ne-a zis să
scriem fiecare un proces verbal în care
să precizăm cât am cheltuit pe troleibuz, tramvai și autobuz ( pe atunci
erau prețuri diferite), apoi de restul
sumei să scriem că am cumpărat numere de revistă. În fine, ne-a îndemnat
că cu suma rămasă fiecăruia - circa 75
de lei- să ne ducem la berăria Gambrinus. În final, s-a făcut un proces verbal
potrivit căruia toate numerele cumpărate au fost predate fochistului
Facultății, care (în schimbul unei sticle
de țuică), le-a „ars” în crematoriul
instituției.

„Vânătoaea” Leului albastru nu s-a
oprit aici. Peste câteva zile, la „holistică”, un amic mi-a arătat în ziarul
„Scînteia tineretului” nr 5.136 un articol cu un titlu șocant: „Hîrtia rabdă
orice, opinia publică-nu!” Într-un limbaj dur, violent chiar, era atacată nuvela din „Luceafărul”, care prezenta o
„imagine deformată, în contradicție cu
realitățile din care se inspiră (scriitorul-n.n.) cuprinsă în ÎNSEMNĂRILE JURNALISTICE (subl. mea) publicate recent
de către autor în revista Luceafărul sub
titlul Leul albastru”. I se reproșa autorului că el „creează o viziune deformată, întunecată despre școală, despre
profesorii și elevii din acei ani ( …); cititorului îi este înfățișat un cortegiu de
întâmplări obscene, o aglomerare de
tipuri cu reacții lipsite de demnitate,
ilogice”. În pur stil stalinist se invocă
„indignarea legitimă” a „numeroși cititori”, care au protestat vehement „în
scrisori trimise ziarului cu rugămintea
de a fi publicate”. „Există o abundență
de înjurături și expresii murdare, care
produc dezgust și repulsie (…).Cuvintele folosite sunt de o vulgaritate excesivă, contribuind la crearea unei
atmosfere deprimante, sporind și mai
mult confuzia unor situații și personaje”. Evident este criticată și revista,
care „a publicat cu o regretabilă
ușurință o asemenea lucrare denigratoare”. Articolul era semnat Mihai Costea, un pseudonim folosit adesea de
redacția ziarului. Lucrurile nu s-au
oprit aici. La 24 noiembrie 1965, pe jumătate din pag 2-a din „Scînteia” a
apărut un articol semnat de Al. Piru,
care preda Literatura Română Veche
studenților din primul an la Filologie.
Anunțat încă de pe prima pagină, articolul „Pentru calitate în literatură”
avea o clară tentă programatică,
evidenția „proza noastră actuală (care)
se află într-un proces de efervescență
creatoare”, într-un context „de fertile
căutări”, în care „opinia publică și
presa noarstră au primit nefavorabil –
cum era și firesc- unele lucrări apărute
în revistele literare în ultima vreme”.
Din această perspectivă, Al. Piru analizează: o schiță semnată în revista „Orizont” de tânărul scriitor D. Țepeneag și
o alta publicată în „Gazeta literară” de
Sânziana Pop, după care scrie că „o
opinie deosebit de nefavorabilă în rândurile cititorilor a stârnit nuvela Leul
albastru a lui Dumitru Radu Popescu”.
„Ceea ce șochează în mod deosebit pe
cititorii nuvelei lui D.R. Popescu este
faptul că (…) autorul folosește un limbaj vulgar, care culminează cu
trivialități și înjurături”. De remarcat
că, spre deosebire de articolul din
„Scînteia tineretului”, Al. Piru a folosit
un ton mai ponderat, dar cu aceleași

invocări ale „opiniei publice revoltate”.
Pe aceeași temă, a avut loc o
ședință la Uniunea Scriitorilor despre
care avem ecouri verbale târzii de la
unii particpanți. Mai întâi că Eugen
Barbu, red. șef al revistei „Luceafărul”, a dat dispoziție ca nici un membru al conducerii redacției să un
participe, iar aceștia s-au conformat.
Apoi, scriitorul Ion Lăncrănjan a avut
un discurs foarte dur, în care l-a apărat
pe autorul nuvelei incriminate. În fine,
ședința a durat două zile și, până la
urmă, nu s-a decis nimic, revista „Luceafărul” şi conducerea ei în frunte cu
redactorul șef EUGEN BARBU nu au
primit vreo sancţiune, ca şi autorul. De
remarcat că, ulterior, nu a mai apărut
niciun articol demascator, nici în reviste literare şi nici în ziare precum
„România liberă” sau „Munca” (pe
atunci cotidian).Totuşi, unele dintre
ele s-au înscris în hora denunţurilor de
la cititori „revoltaţi” sau „indignați”
de publicarea nuvelei respective, horă
pe care o lansase „Scînteia tineretului”, chiar a doua zi după apariţia articolului iscălit „Mihai Costea”. Grupajul
său apărea sub titlul „Vulgarităţile nu
au loc în scrierile literare” şi are un
şapou făcut în redacţie, el înscriinduse pe linia demascării lui D.R.P. din
cauza „caracterului eronat al viziunii”
sale „asupra unor personaje”, „precum
şi faţă de trivialitatea limbajului, vădită în tot cuprinsul acestor însemnări”. El începe cu un ins ce spune că
este profesor, fără a-şi preciza specialitatea, dar se pretinde „colaborator al
Luceafărului şi al ziarului Scînteia tineretului”, susţinând că e director de
şcoală, fără a da detalii în ce oraş ; urmează studentul filolog Aurică Olteanu,
care vorbeşte atât în nume propriu,
„dar şi al colegilor săi”. Era coleg de
facultate cu subsemnatul, însă din anul
al V-lea, ulterior devenind asistent la
catedra de Folclor de la Facultate,
unde nu a făcut purici, după stagiatura
de trei ani a fost trimis la un liceu din
Capitală ; urmau Borza Mircea, elev în
clasa a XI-a la liceul „Gheorghe Lazăr”
din Capitală, şi Radu Păduraru, „redactor”, care nu comunică nici el locul de
muncă.În toamna lui 1968 am intrat în
presă, la LUMEA, dar nu am auzit niciodată de acest ins! Nici alţi colegi pe
care i-am întrebat ulterior nu auziseră
de un atare „redactor”. Concomitent,
în mai multe numere, săptămânalul
„Gazeta învăţământului” (numită ulterior „Tribuna școlii”) a găzduit „scrisori de la cititori” - îndeosebi cadre
didactice - în toate exprimându-se „indignarea” faţă de apariţia prozei, autorul fiind şi el criticat violent. V.A. şi
C.G., colege de vârstă cu mine, redactoare la revistă, cu care împărţeam
acelaşi culoar la etajul al IV-lea din
corpul de deasupra Oficiului Poştal 33
de la Casa Scînteii, mi-au relatat, după
1968, dar în trecere, că epistolele „indignaţilor” erau fabricate în redacţie la
ordin superior, existând însă şi destule
cozi de topor prin diferite şcoli şi instituţii de învățământ. În ce-o privește,
nuvela „Leul albastru” nu a putut fi pomenită ani la rând de criticii literari.
Apoi ea a apărut într-o carte abia în
1981 (după 16 ani!) într-un volum cu
același titlu din colecția BPT.
Dumitru Constantin
P.S. Participarea mea la „vânătoarea” Leului albastru mi-a adus noroc:
autorul atât de incriminat atunci mi-a
devenit „naș” al volumului de debut în
proză, căruia i-a scris și prefața. Drept
pentru care, acum, când DRP
împlinește 85 de ani și va ieși din rezerva de la Otopeni îi voi face cadou
„Scînteia” din 24 noiembrie cu articolul lui Al. Piru, găsit în podul unei case
de la țară, însoțit de strămoșeasca
urare La mulți ani!

Vorbe în
vânt
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• Ovidiu Ioanițoaia

Probabil cunoașteți
că firma care deține drepturile TV pentru Liga 1,
eAD, vrea să penalizeze
LPF cu un milion de euro
pe considerentul că din
campionatul 2019-2020 nu
s-au disputat 7 meciuri.
Cum ele, 7 din 268,
reprezintă un procent de
numai 2,6%, eventuala pagubă ar însemna sub
700.000 de euro. eAD vrea însă mai mult, estimând că, programate în finalul sezonului, partidele nejucate ar fi stârnit un interes special. Ca
atare, și o audiență sporită. Oamenii gândesc comercial, e dreptul lor.
Să zicem că nu asta ar fi problema. Mai ales
că suma amintită n-ar fi reținută dintr-odată, ci
pe parcurs. Atât că, element ce-a încins spiritele, eAD a refuzat până în acest moment renegocierea și mărirea contractului, deși în
2020-2021 numărul meciurilor în L1 va crește cu
50, consecință a adoptării sistemului cu 16
echipe. În mod logic, actualul contract, valabil
până în 2024, ar trebui rediscutat.
Altceva a contrariat LPF și cluburile, iritate
de hotărârea eAD de a nu mai plăti în august, la
startul campionatului, jumătate din valoarea
contractului anual, deci un avans important. De
teamă ca nu cumva pandemia să bulverseze și
noua stagiune, firma condusă de Orlando Nicoară
a anunțat că intenționează să plătească în
tranșe, pe parcurs. Pe măsură ce se va juca.
Faptul că fiecare grupare va pierde 130.000
de euro, căci aceeași sumă se va împărți la 16,
nu la 14, a încins și mai tare spiritele. Inițial indiferent, nederanjat de atitudinea eAD
(„Prestează munca ta și apoi îți dau banii!”), Gigi
Becali a luat foc. A venit cu o falcă-n cer și unan pământ la LPF și a făcut spectacol.
Întrucât n-a putut susține o partidă și a terminat pe locul 5, nu pe 3, unde-ar fi ajuns dacă
o bătea pe Astra, FCSB ar urma să ia 350.000 de
euro mai puțin! Perspectiva l-a scos din pepeni
pe latifundiar.
Reclamând „Se încearcă batjocorirea
noastră”, Becali a ridicat tonul, a inculpat
federația, „Să plătească ea, că ea a înghețat
campionatul!”, dar l-a și amenințat pe șeful LPF
cu tribunalul.
În aceeași idee, dar vizibil de partea FRF,
pentru care a lucrat timp de 6 ani, s-a trezit vorbind Ciprian Paraschiv. Președintele lui Poli Iași
și-a îndreptat atacul, firește, către Liga
Profesionistă, că doar nu era să se lege de idolul
și protectorul său de la Federație, de Răzvan
Burleanu.
Încordându-și mușchii că „Nu înțeleg nimic
din ce se întâmplă în sediul LPF, for care oprește
două milioane din drepturile TV pentru salarii și
alte cheltuieli”, îngrijoratul CP s-a dovedit prost
informat. Ca să nu-l suspectez de rea-credință.
Dincolo de mirarea că, foarte atent cu banii
LPF, nu pare deloc preocupat de cei aproape 6
milioane de euro repartizați FRF de UEFA (4,3) și
FIFA (1,5), nu-i strica lui Paraschiv să afle, el și
toată lumea, care e situația reală. Dacă cerea
explicații, descoperea, putând să și verifice, că
LPF reține din drepturile TV exclusiv ce prevede
legea.
În ciuda unor recomandări legislative, actuala administrație nu percepe niciun procent
din vânzarea biletelor, din reclamă și publicitate.
Ba și cedează integral veniturile din titlesponsor,
cifrate la 500.000 de euro. În condițiile în care
n-a încasat, ca până în 2013, vreun comision
pentru încredințarea drepturilor, suma destinată
cluburilor e azi cu 900.000 de euro mai mare
decât înainte.
De aici, concluzia că insinuările lui Paraschiv sunt vorbe în vânt. Pure invenții.

SPORT
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FUȘEREALĂ DE VARĂ

flacăra lui Adrian Păunescu

• Cristiana Crăciun

Nimic nu e pe bune, nu e așa cum se spune... Eu
sper că v-ați prins de nuanță și că vă bucurați liniștiți
de vacanță, că ați înțeles cum stă treaba cu „poartă
mască” – pe sub barbă, la șmecherie, de formă, să-ți
iasă nasul afară ca o țoghie și numai dacă e rost de ceva
poliție; în rest, atitudine guvernamentală: de mântuială! și ca atare vă doare la bască de tot ce vi se recomandă! Cel puțin eu așa am văzut că e la modă... La
munte sau la mare, în orice-mprejurare, totul ține de
aparențe! Poate că de-aia nici nu ne mai sperie cifrele
care anunță infectările, decesele, cazurile grave: dacă
nu le iau în serios nici măcar oficialitățile, de ce near apăsa pe noi conștiințele?!? De râsul Evropei eram
oricum, nu se pune problema să ne reabilităm imaginea
taman acum.
Ne-am obișnuit: ora 13.00 a sosit, comunicatul
negru a venit!... Se trâmbițează date alarmante prin
vocile prefăcut grave ale sclaveților guvernului, așa,
pentru impresionarea auditoriului, dar dincolo de poza
de grup cu îngrijorații de serviciu, explicații... ciuciu:
nici cât reprezintă în acest moment proporția infectărilor, nici care e pericolul real al transmiterilor și care
e presiunea asupra medicilor din serviciile de urgență
sau anestezie și terapie intensivă, nici calcule lucide și
comunicări decente despre motivul pentru care numărul testărilor oscilează de la o zi la alta precum în
vânt girueta! Măsurile paleative din epoci medievale,
turuite în reclamele idioate cu care ne intoxică televiziunile – mască, distanțare, o bună igienă – nu țin
locul testărilor, respectiv al izolării bolnavilor!!! Și nu
se poate ca astfel, GuWernerul să ne determine la infinit
la un comportament isteric și stupid, să nu ne întâlnim
părinții și amicii din pricina fricii, când mai simplu ar
fi să aflăm dacă avem au nu să ne temem! Ca să nu mai
zic că și românul e dat în Paște și face pe deșteptul când
nu trebuie, reacționează din ambiție: de când mă știu
eu pe lume și merg la mare nu am văzut hore și sârbe
stradale, ca acum, în pandemie!... Nu mai zic că poliția
se face că plouă și fugărește câte-o băbuță, două, dar
în rest ia poziția „ochii în tavan”!, ca la priveghiul lui
Pian. Cum nu înțelegeți care e treaba: trăiască superficialitatea! E tot ce le-a rămas oamenilor lui maniVela,
care au au ținut de șase să se înghesuie fără număr
maneliștii prin curți și prin case, să-l plângă pe măritul
interlop, pentru care famiglionul a dat un show cu grătar cu escalop, în vreme ce elicopterul survola, iar la

A dispărut știrea
oficială?

• Ovidiu Marian

Zilnic, suntem bombardați cu o mare varietate de
declarații ale politicienilor, ale conducătorilor de
instituții centrale și locale, care, mai de care mai
pretențioase, dar lipsite de conținut în marea lor majoritate. Ba mai mult, unele informații se bat cap în
cap pentru simplul motiv că de la o singură instituție
de rang înalt, poți citi pe Facebook două sau chiar trei
opinii diferite pe o temă dată anunțate de membrii din
conducerea acesteia. Legat de învălmășeală instalată
cam de multișor in domeniul credibilității informațiilor
am trăit să auzim și lucruri trăsnite. Un demnitar din
actuala guvernare a încercat pe un post de televiziune
și la o oră de maximă audiență să ne lămurească pe
noi privitorii micului ecran că un comunicat oficial al
unei Direcții Județene de Sănătate Publică, nu este
oficial!
Rămâi blocat, nu alta. Cinci invitați aflați în studioul TV, nu au reușit să-l lămurească pe zâmbitorul
demnitar că susține o mare aberație. Nu și nu. Pentru
domnia sa oficial este numai ce spun mai marii săi,
adică președintele țării și Prim-Ministrul. Doamne,
unde s-a ajuns cu slugărnicia astfel încât să afirmi tu
ca reprezentant al Guvernului, să susții că documentele, actele și comunicatele emise de o instituție publică nu sunt oficiale.
Parcă a venit, am venit de pe altă lume. Poate
demnitarul respectiv este absolvent a două, trei
facultăți de prin străinătățuri și deține măcar un doctorat în comunicare ca să poată susține așa ceva în

sol poliția veghea să nu care cumva să-i deranjeze cineva, mai exact se interpunea ca, scuzați, proasta:
când să scăpăm și noi pe cale naturală de această
pegră care ne sufocă, se băgară cei de la ordine publică! Să nu își regleze conturile clanurile – cum pompos
sunt numite, deși, credeți-mă, nu au nimic în comun cu
cele mafiote. Singura acțiune cu adevărat eficientă și
mai ales decentă era nu să vegheze nu să nu se
omoare interlopii, între ei - DĂ, DOAMNE! -, ci să vadă
ca nu cumva să fie vreun cetățean onorabil între „pagubele” colaterale! Câtă vreme bâta, toporul, maceta,
cuțitul, șișul, briceagul, fie și pistolul cu bile, lucrează
în folosul societății, care e problema?!? Oricum, am
auzit numele lui Pian mai des decât al oricărui mare
academician, prompteristele și reporterașii jubilau că
bat pe burtă post-mortem, cu Mototolea, cum de fapt
îl chema, și, printre clișeele verbale parcă întrezăream
și-o lacrimă pe obrazul fardat cum curge: nu au să pupe
curând așa subiecte grase, să facă transmisii nocturne
pe ritm de manele, printre zeci de mașini de lux și de
colecție, de care mulți nu văzuseră nici în poze! Vă dați
seama ce întristare îi cuprinsese, la gândul că, dacă
rămân și fără „mandolină”, după ce a amuțit pianul,
o să se lase o liniște și-or să se gate și paralele care li
se dau pentru laude deșănțate la adresa acțiunilor guvernamentale... Nu am auzit nici măcar pe unul să se
întrebe, logic, „din ce, cu ce bani se cumpără limuzinele”, ca să nu mai zic că, din poliție, numai niște sindicate s-au arătat revoltate că au fost cadrele
transformate în infirmiere care împart publicului
măștile medicale... Restul, cadre fericite, au luat
parte la circotecă, la fel de selectă ca aceea cu
împărțitul pistoalelor, în care Vela le dădea „Beretta”,
pentru filmare, și ulterior, când nu se mai înregistra pe
camere, le lua înapoi, pe motiv de... neinstrure, de
parcă nu erau și astea arme ca toate celelalte, ci de prin
filme, cu „laser, frate”. Zău, ar trebui să primească
provincialul în mentalitate, Vela, o decorație:
„fățărnicie și superficialitate”, că tot a șters de pe
mașinile de poliție rebrenduite tricolorul românesc și
deviza „siguranță și încredere”. (Nu am uitat, v-am promis și voi reveni cu datele despre „acțiunea de recolantare” de zeci de milioane în plină pandemie, când nu
sunt bani să crească alocațiile și pensiile! Sunt în plină
documentare, că noi ne facem temele, nu acționăm
milițeienește, „jalnic și fără legalitate”, cum declară
sindicatele din Poliție.)
Sigur, rebrenduitul mașinilor de poliție va fi un subiect mărunt, la „și altele”, că acum vin alegerile...
Avem teme... cu carne!, cum se zice, mai ales dacă as-

fața a milioane de privitori. Este o școală înaltă pe
care noi n-am învățat-o, nu o știm. Ce se știe până
acum, în acest domeniu, este că instituțiile centrale
începând cu Președinția și Guvernul până la cele private dispun în schema lor organizatorică de o structură
aparte și anume de Biroul de presă, structură capabilă
să asigure în mod permanent informarea promptă și
corectă a reprezentanților mass-media și prin intermediul acesteia opinia publică. Ce-i drept în ultima
vreme aceste birouri de presă nu mai sunt în prim-planul comunicării încet, încet fiind înlocuite cu Facebook-ul. Pe Facebook, însă, întâlnim numai declarații
și opinii personale care nu au caracter oficial. Pe când,
un comunicat al Biroului de presă, încă din prima frază
precizează : „ În legătură cu cele afirmate de x persoană, Biroul de presă al ministerului x este împuternicit să declare următoarele: și curge textul
(motivatia)”. Comunicatele emise de Biroul de presă
au în spate acceptul conducerii respective, nu a unui
singur membru, și sunt redactate pe hârtie cu antetul
instituției. Deci, după cum se vede au un caracter oficial. Din păcate, pe măsura trecerii timpului atibuțiile
Biroului de presă s-au mai restrâns, chiar dacă personalul a crescut simțitor. S-a dus vremea când șeful
instituției era informat la prima oră a zilei de muncă
cu cele mai importante știri interne și externe și, mai
cu seamă cu articolele și comentariile cu referire directă la activitatea propriei instituții. Și încă ceva ce
era foarte important pentru conducătorii de instituții.
Pe baza informațiilor primite și inserate în Revista presei, șeful organizației avea posibilitatea să-și aleagă
anumite teme sau subiecte de interes pentru instituție
și apoi transmise consilierilor personali pentru a analiza în mod amănunțit problemele sesizate. În cazul în
care instituția respectivă devenea un subiect al unui
comentariu apărut în presă, conducătorul instituției
cerea pe loc Biroului de presă să redacteze un drept la
replică și transmis publicației în aceeași zi în care au
apărut aprecierile în cauză. Din nefericire, astăzi, tot
mai multe instituții au renunțat la a redacta Revista
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cultăm cum înjură unii candidatura matroscănitului Băsescu, alias Petrov!, turmentatul smardoi cu priviri
împrăștiate, un picuț gârbov, ținut în vitrină de putere
ca să ne sperie, exact cum își pun unii bunicii decedați
în fereastră, pentru pensie! De ce altceva credeți că
„Justiția” nu i-a dat „definitiva” într-un proces în care
sunt de netăgăduit probele privind colaborarea sa cu
fosta securitate?!? De ce un ins care a comis acțiuni de
poliție politică, din care alții au avut să pață, și cu fiece
declarație de necolaborare, câte un sperjur, e lăsat să
zburde liber?!? Simplu: ca să le iasă blatul la tort, să
dea ceva (Capitala!) și mărețului PSD, să aibă și ei
pace... Vorba ceea: nimic nu place românilor mai mult
decât lucrul prost făcut! POT SĂ-I ÎNȚELEG PE POLITICIENII DE DREAPTA, PÂNĂ LA UN PUNCT, DE VREME CE
ÎI VEȚI VOTA! Dumneavoastră l-ați auzit vorbind de curând pe candidatul unic Mucușor Dan, cel cu fața și atitudinea de șoldan?!? Ca și iepurele de fricos, în
declarații alunecos, de o sinceritate dezarmantă, ba
pentru „dreapta” chiar alarmantă! (a slobozit prin
fanta ce ține loc de gură atâtea nerozii cât nu putea
toată presa rămasă pesedistă să scornească!); s-a văzut
destul bine că e... puțin la minte, că, luat mai pe repede, spune și ce nu trebuie, dă în vileag toate învârtelile și dezvăluie strategiile presupus secrete, încât, dacă
intenția opoziției era să îl facă de rușine, a reușit, lea ieșit! Dar nu e Mucușor un caz unic, ci, mai degrabă
unul cronic, de vreme ce „băieții” de la USR nu fură în
stare nici să completeze corect fișele de înscriere în
diversele consilii locale!... Cum așa ceva, să te dai tu
„forța motrice”, tineretul care cu viziune proaspătă
vine și, în realitate, să nu știi să scrii niște amărâte de
hârțoage?!? Ce naibilor încredere să mai aibă în voi sărmana lume? Nu că i-ar fi mai bine cu „ciuma roșie”, dar
măcar aparatul ăleia știe să scrie! Și are și lipici la „balamale”: apăru Firea înconjurată de tot soiul de „angarale”, de ale trecutului belele, de la Petrică om cănit
la Mitică Dragomir cel cu pielea de... om hârșit, la ciopor
de doamne, domnițe și actrițe plus Tata Puiu, ghinăralul
de grabă pupător de iconițe. Doamne, ferește, dar
acum parcă îl înțeleg și pe Rareș Bolovan, că nu mai
cârtește, că nu mai amenință cu demisia din PNL, vâzând atâta... infuzie de confuzie și uriașa migrație de
la „ciuma roșie” la liberali, unde devin brusc din
„comuniști” urmași de Brătieni! Sigur, nu ei strică: noi,
că tolerăm „foșgăială” neobosită, că acceptăm ca
traseiștii să ne ia ochii și să ne fluture reinventate biografii. Și nici în materie de cinste lucrurile nu stau mai
bine prin USR – avem pe țeavă niște subiecte!... – deși
despre ancheta privind învârtelile lui Barna nu se mai
aude; bunăoară, Stelian Ion a pus-o de-un veritabil bulion: un apartament luat de la ANL, cu un certificat de
handicapat inventat... (Am aflat pe surse că mama domniei sale e mai tare ca Mazăre!)
MAI PERICULOS, MAI LETAL DECÂT VIRUSUL COVID
pare să fie LUCRUL FUȘĂRIT, care lovește neamul la
temelie și transpare și prin „pepsiglasul” lui Anisie...
presei sau chiar dacă apare, aceasta este întocmită de
o firma oarecare fără o structură strictă care să satisfacă interesul instituției în cauză. Eficiența unei asemenea reviste a presei este aproape de zero, ca să nu
spun că sunt bani dați degeaba unor „ specialiști” în
comunicare. Păi numai simpla întâlnire zilnică a sefului Biroului de presă cu șeful organizației, instituției
sau companiei devenea un act de informare reciprocă,
de îmbunătățire a comunicării cu mijloacele de informare în masă, cu structurile similare din alte instituții,
de mare interes. Cum să mai întocmească azi cineva
un comunicat, o știre oficială, când birourile de presă
sunt înesate de tot mai mulți funcționari fără ca
aceștia să fi avut tangențe cu presa, să fi lucrat efectiv, măcar o perioadă în redacția vreunei publicații.
Totuși, în final doresc să revin la știrea oficială
și la modul cum era văzută de corespondenții straini
acreditați la București. Începutul anilor ‘90 ai secolului
trecut. Conduceam redacția de știri, evenimente din
cadrul Agenției Naționale de presă Agerpres. În acea
perioadă, știrile oficiale din partea Guvernului, mai
ales in ceea ce priveste ședintele acestei instituții, le
primeam destul de târziu. Corespondenții străini,
acreditați la București, mă sunau în permanență. Cel
mai insistent dintre toți era de departe Gian Franco
Veniner, corespondentul agenției italiene de știri
ANSA. Cu o voce gravă, dar plăcută, îmi cerea mereu
știri mai ales cele referitoare la activitatea Guvernului. Îl asiguram că pe măsură ce le primesc, le transmit
neîntârziat beneficiarilor, iar pentru că el este decanul
de vârstă al corespondenților străini, va fi primul servit. Replica lui a fost: „ eu pot să-mi procur informații
și pe altă cale de la Guvern, dar pentru mine comunicatul de la Agerpres este cel oficial. Pe baza acestuia
mai pot îmbunătăți știrea și cu alte informații.” Astăzi,
după un sfert de veac aveam să aflăm de la un reprezentant al actualului Guvern că știrea oficială vine
numai de la palatele Cotroceni și Victoria!!!

Demonizaţi, demolaţi, demascaţi!
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• Nicolae Dan Fruntelată

Toată tinereţea mea a trecut sub semnul unor
formule pe care socialismul le impunea crezând că
numai aşa pot fi mobilizate masele, pot fi convinse să
muncească mai mult, mai bine, pe bani mai puţini şi pe
elan revoluţionar cât încape. Celebrele formule ale
stahanoviştilor copiate de la fraţii bolşevici, adică ale
spărgătorilor de norme, formulele întrecerii socialiste,
cincinalu-n patru ani jumate etc. etc., cei trei R,
recuperare, refolosire, recondiţionare, şi altele şi altele
în care, în final, nu mai credeau nici ei, inventatorii lor
şi le tratau în băşcălie. Îmi aduc aminte o secvenţă din
timpul când lucram la ziarul tineretului şi participam la
şedinţele de la comitetul central al U.T.C. Un tânăr lider,
de prin părţile Tulcei mi se pare, s-a lăudat că el a găsit
formula ideală pentru a-i angaja pe tineri în creşterea
animalelor. A declamat mândru: „Acţiunea se cheamă
Fiecare tânăr, un porc!”. În sală s-a lăsat o tăcere grea.
Ministrul tineretului, care era un tip deştept, dar şi
coleric, pe nume Ion Traian Ştefănescu, a urlat:
„Imbecilule, cum adică, fiecare tânăr un porc?!? Mă,
dacă sunteţi proşti, staţi dracului acasă!” Şi toată sala a
râs minute în şir. Dar asta era o excepţie. Acolo unde
şefii nu erau deştepţi, tot felul de formule idioate
funcţionau în voie şi otrăveau viaţa.
Dar asta a fost în regimul de tristă amintire. Acum
e altceva. Trăim inteligent, ne conducem după nişte
principii noi, avansate, care exclud şabloanele, prostia,
stupiditatea.
Acum da, e cu totul altceva. Avem, de pildă,
formula celor 3D pe care o aplicăm în viaţa politică, în
campaniile electorale, cu predilecţie. Cei 3D, adică
demonizare, demolare, demascare.
Se aplică simplu, folosindu-se din plin tribuna
publică, mass media de orice fel, străvechea bârfă
balcanică. E luat un cetăţean care a ieşit în faţă prin
ceva, un grup de partizani ai unei idei, un partid, o
doctrină şi se tăvălesc în dejecţii de tot felul. Nu
polemică de idei, Doamne fereşte, bârfă nenorocită,
inventare de dosare dubioase, scormonire în biografii

LOCURI CARE TREZESC AMINTIRI

Șercaia

(acasă la Ecaterina Varga și Alexandru Ciurcu)

• Dimitrie Sorin Pană
Poziționată - din punct de vedere geografic - la
granița dintre Țara Făgărașului și Țara Bârsei, pe valea
râului care-i poartă numele, comuna brașoveană Șercaia
- cu ale ei sate, Șercaia, Hălmeag și Vad - reprezintă tipicul transilvănean de localitate a cărei istorie, ce include și cele câteva obiective cu valoare de patrimoniu,
este păstrată (la loc de cinste) de către oamenii locului.
Prima mențiune documentară apare într-una din Diplomele Papale ale lui Grigorie al IX-lea, de la 1235, în care
se vorbește despre existența a doi sacerdoți la Sarcam
(nume sub care era cunoscută localitatea), fapt care
întărește afirmația legată de prezența în zonă a unor
comunități mult mai vechi. De-a lungul timpului a purtat
diverse statute, în funcție de cei care au avut-o în stăpânire, coborâți din rândul voievozilor valahi, a
brașovenilor ori a maghiarilor. Apogeul pare să-l fi atins
la 1736, odată cu desemnarea Sarcaiei (cum era cunoscută, pe atunci) drept capitală de ocol - titulatură de
care
s-a bucurat până la finele celui de-Al Doilea Război
Mondial.
Cel mai vechi edificiu (ajuns până la noi) este Biserica evanghelică-luterană fortificată din Hălmeag (com.
Șercaia) - a doua ca vechime din Transilvania, după biserica fostei mănăstiri Cârța - ridicată sub influența cisterciană între anii 1170-1230, ce a funcționat ca biserică
romano-catolică până în 1542, anul Reformei. De acest
lucru au profitat sașii, rămași încrezători luteranismului,
precum și etnicii maghiari aflați sub îndemnul parohului
Debreținului, care au îmbrățișat calvinismul, mișcare religioasă oficializată la 1564, în urma Dietei de la Turda.
În curtea bisericii, pomenită în actul de donație înaintat
comunității locale în anul 1211, se află bustul împărătesei Elisabeta (Sisi) a Austriei, căreia un sculptor necunoscut i-a închinat alte nouăzeci și cinci de busturi - în
numele populației maghiare din Transilvania, beneficiară
a unei donații primite în timpul Revoluției pașoptiste,
tocmai din partea împărătesei. O altă biserică care se
bucură de aprecierea turiștilor, dar în special a
comunității săsești, este biserica evanghelică din Șercaia
(1429), reconstruită în stil gotic, între anii 1868-1875,

flacăra lui Adrian Păunescu

Boabe de piper crud

până la a şaptea spiţă, înjurătură băloasă, calomnie cu
toată gura, vânare de păcate cu săgeata muiată în venin.
Mici adevăruri amestecate cu mari minciuni, aruncate
pe piaţă fără niciun fel de milă şi iertare. Veţi auzi
despre lideri trimişi acasă că au nevasta canceroasă,
despre amanţi şi amante adevărate ori inventate. Dacă
nu merge, introducem trădări fioroase, până la trădarea
de ţară, furturi epocale, origini etnice dubioase, orice,
oricât, în orice cantitate şi gravitate.
Demonizarea trebuie susţinută prin metoda
chinezească a picăturii. Reluată în diverse locuri, la
intervale regulate, cu o tehnică verificată de serviciile
secrete de la noi şi de aiurea.
Demolarea are în vedere crearea unui spaţiu
adecvat în jurul duşmanilor politici, aşa încât ei să nu se
mai poată sprijini pe nimic. În primul rând, se cer
demolate instituţiile neconvenabile. De exemplu,
avocatul poporului. Dacă în funcţie nimereşte un om
inteligent şi corect care chiar vrea să servească un
popor, trebuie ras cu instituţie cu tot. Apoi, instituţia
care veghează asupra corectitudinii magistraţilor. Adică
de ce să nu putem noi să „băgăm jos” pe cine vrem şi
când vrem, de ce să ne dea ei peste balanţa dreptăţii?!?
Apoi chiar această Curte Constituţională, acest garant
al constituţiei, e altă instituţie care ne dă peste mână
tocmai când ne-am căţărat în şa!
Mai sunt şi alte instituţii (nu încă multe) care ne
stau nouă, puternicilor zilei, ca sarea în ochi. Evident,
trebuie demolate.
Cursul lumii actuale, trendul, cum se zice pe limba
modernă, ne ajută enorm prin mişcările mondiale din
ţările supradezvoltate. America îşi dărâmă statuile
luptei pentru independenţă, în numele discriminării
pozitive, marii patrioţi americani sunt căutaţi la dosar,
sunt dovediţi rasişti, antihomosexuali, contralesbiene,
numele lor sunt scoase din nomenclatorul străzilor, se
dărâmă muzee, în curând se vor scoate şi se vor arde
cărţi din biblioteci ca în vremurile ciumei lui Goebbels,
se interzic filme etc.

după planurile inginerului brașovean Samptek. În interiorul așezământului, al cărui turn a fost zidit la 1691, se
păstrează și astăzi orga Wegenstein, construită la începutul secolului al XX-lea la Timișoara. Cel mai vechi lăcaș
de cult ridicat pentru românii ortodocși din Șercaia - edificiu care astăzi aparține bisericii greco-catolice - a fost
inaugurat la 1702, de către un anume negustor venit din
Muntenia, pe numele de Slavostaicovici. Acestuia i-a
urmat, peste mai bine de un veac (1808) - în vremea pe
când mulți confrați de rit ortodox treceau la unitarism,
doar pentru a putea primi pământ din partea
autorităților - o mică bisericuță (dispărută cu trecerea
timpului), a cărei icoană poate fi admirată în actuala biserică „Sf. Nicolae“ din Șercaia, construită între 19251928, prin grija protopopului Vasile Stoicanea.
La începutul secolului al XIX-lea, la Hălmeag, sat
aflat în componența comunei pe raza căreia se găsește
unica rezervație de narcise din Europa, cunoscută sub
numele de „Poiana Narciselor“ - întinsă pe mai bine de
trei sute de hectare - se năștea, într-o familie de țărani
maghiari, Ecaterina Varga (1802-1852), cea care avea să
fie angrenată, de-a lungul vieții, într-o permanentă luptă
cu oficialii imperiului austro-ungar, pentru apărarea
drepturilor iobagilor români transilvăneni. Zecile de
petiții adresate guvernului Transilvaniei, de la Sibiu, precum și nenumăratele memorii înaintate Curții de la Viena
- prin care a făcut cunoscute abuzurile autorităților transilvănene îndreptate împotriva țăranilor, dornici a se lepăda de împovărătorul statut - aveau să ducă la nașterea
unui scenariu (din partea acestora), al cărui scop consta
în „eliminarea“ Ecaterinei, catalogată drept factor destabilizator al societății. Este arestată, în ianuarie 1847,
pe când se afla la o plimbare cu sania, împreună cu viitorul mitropolit al Ardealului, Andrei Șaguna - care a
atras-o într-o cursă pusă la cale de către autorități, în
urma unei înțelegeri secrete avute cu acesta. Exilată în
satul de baștină, după cei patru ani petrecuți în închisorile de la Aiud și Alba Iulia, Ecaterina Varga sau „Doamna
noastră“ - cum era numită de către iobagii Transilvaniei
- pleacă la Domnul, după numai un an, din pricina unei
boli de plămâni contractată în închisoare.
O altă familie, ce nu ține doar de istoria Șercaiei,
este cea a revoluționarului pașoptist, Neculai Ciurcu și a
soției acestuia, Polixenia, în casa cărora (la 29 ianuarie
1854) s-a născut inventatorul și publicistul român, Alexandru Ciurcu. Acesta se trăgea din neamul
Chirculeștilor, același neam care l-a dat istoriei noastre
pe medicul Sterie Ciurcu, cel care din 1886 și-a
desfășurat activitatea la Viena, unde a militat pentru
cauza națională a românilor din imperiu. Acesta a fost și
motivul care i-a grăbit sfârșitul, petrecut într-una din închisorile în care fusese întemnițat de către autoritățile
habsburgice, în 1916. Tot la Viena, ulterior absolvirii Gimnaziului latino- german din Brașov, condus de către Iacob
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În Franţa, la fel, gonim catolicismul din şcoli ca să
nu-i deranjeze pe fraţii noştri cu cealma, îi vânăm pe
naţionaliştii francezi, în curând De Gaulle va ajunge un
sinonim al lui Hitler. Nu vă mai zic de Germania ori de
Marea Britanie.
Nu vă spusei de trend? Păi, noi, „maimuţoii estici”,
cum ne numea un politolog occidental, ce mai aşteptăm?
Să lovim temeinic în statui. Cu statuile
comunismului am terminat, le-am executat la grămadă,
dar cu statuile oamenilor de cultură şi de artă care au
fost, fatalmente, naţionalişti, ehei, mai e mult de lucru.
Cu Eminescu, Sadoveanu, Mircea Eliade, Mircea
Vulcănescu, Rădulescu-Motru, Drăghicescu etc. Trebuie
plivite toate buruienile conştiinţei naţionale. Îl vom
aranja şi pe Brâncuşi, nu vă temeţi. Ori îl declarăm
sculptor minor de monumente funerare ori îi dăm
paşaport irlandez sau franţuzesc şi scăpăm de el!
Demolarea trebuie să fie completă, să facem
curăţenie în ţara unde va trăi noua generaţie liberalomarxistă pe care eu o numesc generaţia puilor de cuci.
În final, ca o cireaşă pe tort ori ca o bomboană pe
colivă, cum vreţi, veni-va Demascarea. Demascarea
înseamnă punerea anatemei peste tot ce nouă nu ne
place. Aici avem un termen absolut, un exemplu suprem,
însuşi marele nostru lider venit pe căile transhumanţei
politice din poienile Sibiului, Klaus Werner Iohannis,
bărbatul taciturn care vorbeşte rar şi printre dinţi,
împărţind lumea românească, viaţa românească, în
două: noi şi pe-seedeul, bunii de tot şi răii de tot. Ni se
impune o vendetă politică fără sfârşit, aplicarea finală
a unei formule pe care o inventase în urmă cu vreo
douăzeci de ani un cirac de-al lui Emil Constantinescu,
un prăpădit care a murit între timp de propria răutate:
Noi, la putere, ei, la puşcărie.
S-a străduit să facă asta şi un tip cu mai dezvoltate
organe (ca să nu spun cuvântul ruşinos) politice, anume
Matrozul Naţional, dar a eşuat lamentabil după ce a
brăzdat ţara cu necazuri şi cu sechele de ciumă.
Asistăm astăzi la un nou pariu. Noi aşa trăim: din
pariu în pariu, un popor aproape viu.
Vom vedea...
Mureșianu, avea să ajungă (în 1873) și Alexandru Ciurcu,
care a urmat în cadrul Universității, Facultatea de Drept
(1873-1876). În calitate de membru al societății
studenților români din capitala Austriei, frecventează
adunările de la „România Jună“ și devine unul dintre
apropiații profesorului Nicolae Teclu, cel care pare a-i fi
insuflat pasiunea pentru invenții. Pierderea proprietății
de la Șercaia a condus la întreruperea studiilor și întoarcerea la București, unde a optat pentru cariera jurnalistică, începută la „Uniunea Democratică“, ziar de
orientare liberală, al cărui corector era I.L. Caragiale. În
1877 ajunge, pentru scurt timp, la „România liberă“ și
mai apoi la „Românul“ lui C.A. Rosetti, publicație aflată
în opoziție față de „Timpul“ lui Mihai Eminescu, publicist
pe care îl va cunoaște personal. În perioada războiului
de independență (1877-1878), în calitate de corespondent de război (pentru L’Orient, publicație înființată de
ziaristul francez Emile Galli), a avut oportunitatea să-i
întâlnească pe frontul bulgar, pe medicul Carol Davila și
pe pictorul Nicolae Grigorescu. După război l-a cunoscut
pe Just Buisoon, corespondentul Agenției „Havas“ la
București, alături de care - ulterior expulzării sale din
România (1885), produsă în urma cererii înaintată de
Pesta guvernului Brătianu, ca protest la campania antiungurească din „L’ Independence Roumaine“ - avea să
obțină primul brevet pentru construirea unui motor cu
reacție. Este, de fapt, o continuare a proiectului început
în 1882, pe când se aflau la București. Experimentarea
motorului cu reacție a avut loc în prezența unor
personalități de prim rang din cadrul Ministerului Francez
de Război, în august 1886, când, urmare a montării acestuia la o barcă, s-a putut naviga pe apele Senei (împotriva curentului), vreme de aproximativ cincisprezece
minute. Până la revenirea în țară (1890), Ciurcu trăiește
drama morții prietenului Boisson (decembrie 1886), produsă în timpul experimentării unui al doilea motor (mult
mai puternic), care însă a explodat. Este achitat, cu
toate că inițial fusese incriminat de ucidere din culpă.
Reușește, încurajat fiind de către un alt inventator francez, Gaston Tissandier, care avusese parte de un eveniment similar cu ocazia unui experiment științific (zbor
cu un balon), să treacă cu bine peste neplăcutul eveniment, astfel că, în 1888, împreună cu Emil Sarrau și Paul
Vieille, montează motorul pe o drezină de cale ferată în cadrul unui experiment desfășurat în incinta unei baze
militare din apropierea Parisului. Odată întors în țară se
dedică profesiei de jurnalist, timp de zece ani aflânduse la conducerea ziarului „Timpul“ - vechiul organ de
presă al Partidului Conservator. În prima lună a anului
1922, Alexandru Ciurcu - în care scriitorul N.D. Cocea îl
descoperise, în 1913, pe românul ce „... n-a rămas nepăsător în fața nici uneia dintre manifestările infinite ale
geniului omenesc“ - încheia socotelile cu viața, la
București, la doar șaizeci și opt de ani.
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Măcar în

CALENDAR

7 august 1911: se stingea Badea Cârțan, țăran român,
luptător pentru independența românilor din Transilvania
(n. 1849)
7 august 2009: se stingea Tatiana Stepa, cântăreață
română de muzică folk (n. 1963)
7 august 2018: se stingea Dumitru Fărcaș, taragotist de
muzică populară (n. 1938)
8 august 1924: se năștea Mircea Crișan, actor și regizor
român (d. 2013)
9 august 1969: se stingea Constantin I. Parhon, om de
știință român, medic endocrinolog și neuropsihiatru,
fondatorul școlii românești de endocrinologie (n. 1874)
10 august 1927: se năștea Barbu Cioculescu, poet,
memorialist și publicist român
10 august 1929: se năștea Tamara Buciuceanu-Botez,
actriță română de teatru și film (d. 2019)
11 august 1961: se stingea Ion Barbu (pseudonimul literar al lui Dan Barbilian), poet și matematician român
(n. 1895)
12 august 1816: se năștea Ion Ghica, om politic, prozator și economist român (d. 1897)
12 august 1933: se stingea Alexandru Philippide,
lingvist și filolog român (n. 1859)
13 august 1917: se stingea Alexei Mateevici, poet
român (n. 1888)
14 august 1996: se stingea Sergiu Celibidache, dirijor
și compozitor român stabilit în Franța, membru de
onoare (1992) al Academiei Române (n. 1912)
15 august 1714: se stingea Constantin Brâncoveanu,
domn al Țării Românești (n. 1654)
15 august 1992: se stingea Anda Călugăreanu,
cântăreață și actriță română (n. 1946)
15 august 2009: se stingea Florin Bogardo, compozitor
și interpret român de muzică ușoară (n. 1942)
16 august 1920: se năștea Virgil Ierunca, critic literar
și publicist român stabilit în Franța (d. 2006)
16 august 1921: se năștea Ovid S. Crohmălniceanu,
prozator, critic și istoric literar român (d. 2000)
16 august 1956: se stingea Theodor Pallady, pictor
român (n. 1871)

Luminița Zaharia

POEZII
un om absurd

un om absurd mergea pe stradă
şi strada n-avea niciun sens
bolborosea ca pentru sine
sano corpore in (prea!) sana mens

un om absurd își declama povestea
iar în poveste nu părea absurd
pe strada fără sens umblînd aiurea
a fost călcat, pe inimă, de smurd

un om absurd planta un bulb de suflet
și îl stropea cu sînge ozonat
confuz difuz mofluz gîndea în sine
că și absurdul este tot păcat
era un om fidel – un tăiețel!
și n-aveți dreptul să îl judecați
că, vorba aia, cî-cî-cîți ca el
în curtea lumii cutre n-or fi frați

... și mut, și invizibil, și banal
un filament fragil în bec
o strapontină pizmuind un stal
un om absurd... tot trec, tot trec...

oamenii sunt ce-ţi inspiră

oamenii sunt ce-ți inspiră
de la prima vedere ai certitudini
și le pui eticheta
cum să admiți mai apoi
că veta e tanța și tanța e veta?!

vezi în profilul lor istorii
faci conexiuni cu basmele copilăriei
baba cloanța avea nasul coroiat
cosînzeana cosițe de aur
tot ce stătea cu solzii la vedere
trebuia să se numească balaur

dacă o voce gravă îți amintea de bunic
purtătorul ei era, musai, om bun

17 august 1872: se năștea Traian Vuia, constructor de
avioane român, pionier al aviației mondiale (d. 1950)
17 august 1925: se stingea Ioan Slavici, scriitor român
(n. 1848)
17 august 1953: se năștea Herta Müller, scriitoare și
traducătoare germană originară din România, laureată
a Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 2009.
17 august 1963: se năștea Ruxandra Cesereanu, prozatoare română
18 august 1916: se năștea Neagu Djuvara, istoric român
(d. 2018)
19 august 1881: se năștea George Enescu, compozitor,
violonist, pedagog, pianist și dirijor român (d. 1955)
19 august 1891: se stingea Theodor Aman, pictor
român, membru al Academiei Române (n. 1831)
19 august 1999: se stingea Mircea Sântimbreanu, scriitor, publicist, scenarist și producător român de film (n.
1926)
20 august 1864: se năștea Ion I. C. Brătianu, politician
român, prim-ministru al României (d. 1927)
20 august 1872: se stingea Dimitrie Bolintineanu, scriitor și publicist român (n. 1825 sau 1819)
20 august 1920: se năștea Zoe Dumitrescu-Bușulenga,
istoric literar român (d. 2006)
21 august 1925: se năștea Toma Caragiu, actor român
de teatru și film (d. 1977)
21 august 1927: se năștea Jean Constantin, actor român
de teatru și film (d. 2010)
21 august 1941: se năștea Ilinca Tomoroveanu, actriță
română de teatru și film (d. 2019)
21 august 1972: se stingea Nichifor Crainic (Ion Dobre),
scriitor, ziarist și politician român (n. 1889)
21 august 1991: se stingea Eugen Jebeleanu, poet și
traducător român (n. 1911)
21 august 2016: se stingea Marin Moraru, actor român
de teatru și film (n. 1937)
22 august 1456: A început a doua domnie a lui Vlad
Țepeș în Țara Românească (până în noiembrie 1462).
22 august 1884: se năștea Panait Istrati, scriitor român
(d. 1935)
22 august 1917: se năștea Alexandru Piru, critic și istoric literar român (d. 1993)
22 august 1917: se stingea Ecaterina Teodoroiu, eroină
română din Primul Război Mondial (n. 1894)

un pas ezitant, un găgăuț turmentat
devenea în imaginația ta
carne de tun
azi un cerșetor după canoanele tale
urît
te-a salvat dintr-un accident de
mașină
cineva ți-a strigat din prăsele:
să-ți fie, începînd din clipa asta,
lumină!

spune, cînd ți se rupe în suflet și ultima spiră
oamenii sunt ce-ți inspiră?...

eu scriu gînduri

clipele frumoase nu ne mai ajung
dăm share amintirilor
ce minunat era odată
ce supererou eram eu
ce fapte mari săvîrșeam
fără efort
ah, acum trei ani
uite, nu eram mort
acum doi ani mă prezentam în poză
fără un rid
pînă și ieri mai așteptam
în gara de vest, trenul meu
decorul nu era arid
sufletul nu se mințea lejer pe sine

albumul doldora de amintiri 2D
în viață încă ne ține
fărîmițăm clipa prezentă pînă la
cenușă
cenușa o ascundem avari
după ușă
va fi și mîine o zi
de postat amintirile celei de azi
ilustrată cu munți și cascade și brazi
de tezaurizat, la nesfîrșit...
și fac pariu că ați citit deja printre
rînduri
eu nu scriu poezii
eu scriu gînduri

21-27 august 2020

22 august 1985: se stingea Octavian Cotescu, actor
român (n. 1931)
23 august 1944: Al Doilea Război Mondial: România a
ieșit din alianța cu Puterile Axei, trecând de partea
aliaților. Mareșalul Ion Antonescu, conducător al statului, a fost arestat în urma loviturii de stat organizate de
regele Mihai I al României și s-a format un guvern condus de Constantin Sănătescu.
23 august 1948: se năștea Andrei Pleșu, filosof, scriitor
și eseist român
24 august 1820: se stingea Ion Budai-Deleanu, scriitor
român (n. 1760)
24 august 1865: se năștea Regele Ferdinand I al
României, al doilea rege al României (1914-1927) (d.
1927)
24 august 1868: se stingea Costache Negruzzi, prozator,
poet și dramaturg român (n. 1808)
24 august 1884: se stingea Carol Davila, medic român
de origine franceză (n. 1828)
25 august 1873: se năștea Lucia Sturdza Bulandra,
actriță română (d. 1961)
25 august 1907: se stingea Bogdan Petriceicu Hasdeu,
scriitor și filolog român (n. 1836)
25 august 1936: se năștea Sebastian Papaiani, actor
român de film, teatru, radio și televiziune (d. 2016)
26 august 1947: se năștea Nicolae Dobrin, fotbalist
român (d. 2007)
26 august 1955: se năștea Emil Hurezeanu, poet, eseist, jurnalist român
27 august 1918: se năștea Leon Levițchi, lingvist,
filolog, shakespearolog român (d. 1991)
27 august 1928: se năștea Mircea Zaciu, critic și istoric
literar român (d. 2000)
27 august 1943: se stingea Constantin Prezan, mareșal
român (n. 1861)
27 august 1972: se năștea Horia Brenciu, cântăreț și
prezentator român de televiziune
27 august 1989: Marea Adunare Națională de la Chișinău
a decis oficializarea limbii române și trecerea la alfabetul latin.

Sursă: wikipedia.org
Selecție: CB

“Din poemele Clarei”

Pe 4 august a.c. a avut loc spectacolul poetico-muzical “In memoriam Clara
Mărgineanu”, dedicat apreciatei poete și jurnaliste, dispărută la numai 47 de ani.
Gazda ineditului dialog poetico-muzical a fost Biserica „Sfântul Andrei” din localitate.
Intrarea a fost liberă, în limita locurilor disponbile și a măsurilor de distanțare impuse
în contextul pandemiei de coronavirus. Inițiatoarea
acestui eveniment
a fost doamna Martha Mocanu, directorul general al
firmei BES România, cea care i-a
fost aproape reputatei textiere în finalul teribilei și
inegalei confruntări cu destinul.
Evenimentul
este parte a proiectelor culturale
inițiate cu regularitate de inimoasa
Martha Maria Mocanu, reunite în
perspectivă
sub
egida „Societății
de Arte și Fapte
Frumoase – Martha
Maria Mocanu”.
La Concursul
național de recitare a poeziilor
scrise de Clara
Mărgineanu, inițiat
de Casa de Cultură
municipală „I.L Caragiale” s-au înscris nu puțini
împătimiți ai acestui gen literar,
aceștia urmând să fie premiați în cadrul unei reuniuni ulterioare.
Dialogul muzelor a fost susținut de Luminița Tucă, Florin Nan, Maria Gheorghiu,
Radu Crăciunescu, Lamia Beligan, Dana Florian, Alexandru Turcu, Vanghele Gogu,
Walter Ghicolescu, Ovidiu Mihăilescu, Martha Maria Mocanu și Sorin Duduială.
Manifestarea s-a încheiat cu un recital susținut de interpreta Maria Gheorghiu.

Sorin Bocioacă

21-27 august 2020
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Bancnota de 10 bani emisă în anul 1917 de România -

Cea mai mică bancnotă din lume

• George V. Grigore

Emisă la începutul anului 1917 de Ministerul de Finanţe al României, bancnota de 10 bani este declarată
a fi cea mai mică bancnotă din lume ca mărime (potrivit
World Records Academy - Cartea Recordurilor), măsurând 33 x 44 milimetri, totodată fiind și bancnota cu cea
mai mică valoare emisă vreodată în România. Bancnota
a fost concepută de desenatorul Horațiu Sava Dimitriu şi
a fost tiparită pe hârtie albă. Aceasta cuprinde pe avers,
pe un fond brun-verde-galben, cu desen floral şi cercuri
cu valoarea „10”, inscripția frontală „ROMANIA”, dedesupt „MINISTERUL FINANTELOR” și în părți: „1917”. În
câmp, în medalion rotund, se găseşte efigia Regelui Ferdinand I flancată de cifrul regal. Dedesubt, valoarea nominală de „10
BANI”. În stânga și dreapta valorii
funcțiile și semnăturile. Toate de culoare cenușiu-verde.
În afara chenarului st. jos: H. SAVA DIMITRIU INV. Nu are
serie, număr și nici filigran. Pe revers, pe un fond de
hașuri verticale de culoare brun-verde, apare inscripţionată frontal valoarea „ZECE BANI”, în câmp, stema țării,
iar jos, textele: „penalității”, dispus pe opt rânduri, şi
SERVICIUL GEOGRAFIC AL ARMATEI. Bancnota de 10 bani
din 1917 a înlocuit moneda de 10 bani care circulase anterior pe teritoriul României, începând cu anul 1867, bătută prin comandă în Anglia. Pe lângă bancnota de 10
bani Ministerul de Finanțe emitea în același timp și bancnotele de 25 și 50 de bani. Înlocuirea monedei de 10
bani cu bancnota cu aceeași valoare s-a efectuat chiar
la începutul anului 1917, când România nu mai deținea
ca teritoriu decât Moldova, restul țării fiind ocupat de
trupele germane și bulgare. Înlocuirea din 1917 a monedelor cu bancnote este explicabilă pe de o parte prin
faptul că nichelul (din care se băteau monedele după
anul 1900) era un metal folosit și de industria armamentului, deci din lipsa materiei prime, iar pe de altă parte
datorită nevoilor populației de monedă cu valoare mică.
Tot din cauza eforturilor de război se poate explica și dimensiunea mică a bancnotei, în modul acesta folosinduse cerneală și hârtie puțină. Bancnota este de

Ce n-au mai văzut rădăuțenii
• Kolea Kureliuk

Trecând prin fața Galeriei de Artă din Rădăuți, mia atras atenția un afiș frumos colorat, care anunța o
nouă expoziție cu un titlu foarte interesant, dar și incitant. Cine n-ar reacționa când ar citi „Expoziția Arome
tămăduitoare și ispititoare”. Avea și-o precizare: „În
lumea semințelor”. Cum nu mai văzusem așa ceva, normal c-am reacționat.
Am intrat în sală și, din discuția purtată cu doamna
Ana Sfârnaciuc, custodele galeriei, am aflat următoarele: „ După cum observați, pe peretele galeriei și pe
simeze sunt expuse mai mule picturi. Este o expoziție

dimensiunile unei mărci poștale (timbru). Cu o bancnotă
de 10 bani, un român din 1917 putea cumpăra aproximativ un sfert de kg de pâine. În muzeele din România

colectivă a artiștilor plastici din București. Ea se va încheia săptămâna viitoare. Pe masa cea mare din mijlocul
sălii sunt expuse eșantioane de semințe. Din câte mi s-a
spus, sunt peste 100 de specii de plante , și nu numai.
veți putea afla mai multe de la organizatoarea
expoziției, care va veni pe la prânz. Deschiderea
expoziției s-a făcut într-un cadru restrâns, așa cum prevede legislația în vigoare referitoare la pandemie. Zilnic
am avut câte câțiva vizitatori, aceștia anunțându-se unii
pe alții.”
N-am putut rezista tentației și-am rămas până la
prânz. Iar discuția cu domnișoara dr. biolog Florentina
Oleniuc de la Muzeul de Științe Naturale din Suceava a
fost foarte interesantă, mai ales că mi-a răspuns cu amabilitate la toate întrebările pe care i le-am pus. În plus,
am trecut pe la toate eșantioanele, de fiecare spunândumi câte ceva. N-aș putea spune că m-a interesant anumite semințe. Despre toate a fost foarte interesant.
„Aici, la Rădăuți, este a doua expoziție cu această
temă. Normal că prima dată am deschis-o la muzeul la
care lucrez. De fapt expoziția este un proiect pe care lam propus Consiliului Județean Suceava, și conducerii
muzeului, cu care au fost de acord, l-au finanțat, și lam pus în practică.
După cum puteți observa semințele sunt puse în farfurioare și la fiecare farfurioară am scris pe-o bucată de
hârtie denumirea acesteia , mai als că unel nici nu sunt
cunoscute de rădăuțeni. Astfel am expus semințe din următoarele categorii de plante: leguminoase. Oleaginoase, rădăcinoase, sâmburoase, textile, furajere,
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publicul doritor se va putea bucura de această bancnotă,
declarată a fi cea mai mică din lume ca mărime, dar și
bancnota cu cea mai mică valoare emisă vreodată în România.

Surse: mediafax.ro; historia.ro; adevarul.ro; zf.ro;
stirileprotv.ro; wikipedia.org; romania-actualitati.ro; romanialibera.ro; agerpres.ro; romfilatelia.ro; identitatea.ro

mediteraneene. Acestora le-am adăugat, ca o curiozitate semințe de plante sedative, de arbuști cu fructe
compuse și de cereale.
Cetățenii trebuie să știe că sămânța este un amalgam de informație genetică, provenită de la un individ
mascul și o femelă. Toate semințele le-am achiziționat
și colectat timp de patru ani Expun peste 100 de specii
de semințe.
Am răspuns la toate întrebările vizitatorilor și am
rămas entuziasmată că mi-au pus multe întrebări, ceea
ce înseamnă că expoziția le-a suscitat interesul.
Ce m-a determinat să organizez așa o expoziție ?
Nevoia de cunoaștere, dar și să duc la îndeplinire și una
din sarcinile ce le am prin fișa postului,
urmărind și îmbunătățirea permanentă a patrimoniului muzeului unde-mi desfășor activitatea. N-am
colecționat semințe de plante toxice și cred că știți motivul.
Expoziția de semințe am completat-o, spun eu că
în mod fericit, cu un număr mare de postere colorate (
2,30 x 1,50 m), pe care sunt prezentate plante ale căror
semințe le expun. Ele sunt afișate pe trei pereți mari,
sub picturile afișate.
Expoziția a fost amenajată și cu ajutorul mamei
mele ( doamna dr. AdrianaOleniuc), care mi-a asigurat
transportul de la Suceava la Rădăuți ( bineînțeles și
retur), precum și amenajarea exponatelor. Și, după cum
observați, estre prezentă alături de mine. Sper să le
placă rădăuțenilor, care o vor vizita. Păcat că perioada
în care a fost organizată nu permite să fie vizitată și de
elevi, mai ales de cei de la clasele cu profil de biologie din colegiile rădăuțene.”
Am plecat încântat de la această expoziție. Eu
o consider o magie în lumea semințelor. Și, după
ce-o asculți pe domnișoara organizatoare, îți dai
seama de importanța primordială a semințelor de
orice fel în viața noastră. Organizarea expoziției la
Rădăuți o consider că este o nouă minune.Sper să
nu mă contrazică nimeni.
Am reținut că expoziția a fost organizată de
Muzeul Național al Bucovinei din Suceava, în colaborare cu Primăria municipiului Rădăuți. Printre
partenerii media, și sunt foarte mulți, se numără
cotidianul „Crai nou”, Cromtel TV Rădăuți, Intermedia TV, Bucovina Tv și altele. Este foarte bine
când mai multe instituții își dau mâna pentru a realiza ceva în folosul oamenilor.
Text-prof. Gh.Dolinski,
foto-Ana Sfârnaciuc

flacăra lui Adrian Păunescu

10

EMISIUNILE TRECE, PERLELE RĂMÂNE

AFORISME DE
VASILE GHICA

Şi totuşi, trebuie preţuiţi şi infanteriştii speranţei.
*****
Există poeţi care ies din adolescenţă cu bateriile lirice aproape
descărcate.
*****
Unele romane actuale sunt atât de
„ieftine”, de parcă ar fi de furat.
*****
Artistul vede lumea prin fanta de
lumină dintre realitate şi ficţiune.

țOPELI
POLITICE

de Pompiliu Comșa

-Povestea haiducului s-a modificat
niţeluş: ia de la bogaţi să le dea
celor săraci cu duhul.
-Mulţi scriu pentru eternitate. Alţii
citesc pentru ea.
-Presa scrisă are viitor, atâta timp
cât vor mai fi geamuri de şters şi
muşte de omorât pe perete.

Epigrame de

GHEORGHE GH. POPESCU

Democraţie, azi

Comuniştii ca-n exil a ţinut
Cum ni se spune – un întreg norod,
Acu-n democraţie s-a trecut
De la exil la marele exod!

Murdar-curat!

Se culcă legea la picioare
Şi şterge pete din dosare,
Când se-nfrăţeşte infractorul
Cu judele şi procurorul!

DE TOATE CULORILE

de Nicolae Dragoș

Urgenţa

În ierarhie-i unul din „mai marii”,
Din acest rol, solemn a decretat:
„Tot ce nu-i bun să fie curăţat!”
Şi s-a-nceput firesc cu adversarii.

Epitaf

Trecut prin viaţă, clipă efemeră,
Săracul chiriaş, grăbit,
Doarme sub glie, liniştit
În mica lui garsonieră.

Mereu în frunte
Nu e-n conflict dramatic el
Deloc cu statul paralel,
Că doar pe state s-a aflat
În frunte, ca slujbaş… la stat.

Epidemia COVRIG 19 •
Iohannis: fake-news
dezmințit de Franța, Jó
napot kívánok, PeSeDe,
șparangheliștii liberi
pentru pretenii germani
și alegeri în pandemie •
Orban: deplasări care le
vom permite •
Îndulceascăcarantina •
Pe-al meu nu se duce •
Uriașă somitate •
Aparent pare •
Trupulacasă •
Omenește și uman

• Andrei Păunescu

• „Am dorit și să aflăm ce
se întâmplă acolo unde
experimental s-au deschis
școlile. Avem un exemplu
din Franța, unde într-o
provincie s-a deschis experimental școala, și experimentul nu a decurs
foarte bine. După puține zile, zeci de
elevi au fost testați pozitiv și mai mulți
dascăli au ajuns, în doar câteva zile, la
terapie intensivă. Deci, lucrurile nu sunt
absolut deloc simple.” (Klaus Werner Iohannis, TVR 1, 27 aprilie 2020)
Afirmația e una dintre marile minciuni
năucitoare ale perioadei și un uriaș exemplu de inducere în eroare a publicului, chiar
din gura președintelui țării. Spre rușinea
noastră, Ministerul Educației din Franța a
lămurit lucrurile imediat: „Sunt informații
false. În Franța n-a fost deschisă nicio
școală ca experiment... Școlile, așa cum
a spus președintele Franței, se vor deschide pe 11 mai. Așadar, nu sunt deschise școlile în Franța. Repet:
Informațiile sunt false.” Consecvent, însă,
cu aberația sa, președintele K.W.I. nu s-a
lăsat înduplecat de adevăr și, cu
încăpățânarea-i cunoscută, transformată
într-o jenantă auto-contrazicere și într-un
nou neadevăr, a perseverat apoi, doar ca să
nu-și recunoască greșeala, sancționată deja
de francezi și de presa normală la cap.
Când un jurnalist i-a spus că Franța i-a
dezmințit spusele, Klaus Iohannis a afirmat
în conferința de presă din 28 aprilie 2020
că totul e, de fapt, cum a spus el, întorcând-o ca la Ploiești, via Sibiu, fără a clipi:
„Informația este corectă. Cred că s-a dat
cam multă atenție acestui exemplu….
Unii dintre dvs. au cerut informația și
colegii mei de la departament o să vă dea
linkul. Este un studiu făcut de Institutul
Pasteur și alții, care au ajuns la această
concluzie. Este verificabil și nu m-am
referit la situația de ieri sau de alaltăieri
din Franța, ci am spus că există un exemplu care ne arată că situația în școli este
complicată. Atât. Însă decizia de a nu deschide școlile din România nu s-a bazat pe
acest exemplu.” Care exemplu? Nimeni na primit linkul promis și date despre studiul
invocat, așa că rămâne cum au spus
francezii, oficial: informațiile sunt false!
Și, pentru că subiectul aberației
prezidențiale deja ținea prea mult prima
pagină, Klaus Iohannis, probabil sfătuit de
către specialiștii în diversiuni mediatice, a
inventat o criză și a dat o șocant-agresivă
declarație de presă în 29 aprilie 2020, care
să-i acopere fake-news-ul: PSD dă Ardealul
ungurilor:
„Bună ziua, dragi români! Jó
napot kívánok, PSD! Este incredibil, dragi
români, ce se întâmplă în Parlamentul
României. PSD a ajutat UDMR să treacă
prin Camera Deputaților o lege prin care
dă autonomie largă Ținutului Secuiesc.
Este incredibil unde s-a ajuns cu acest
PSD! Este incredibil ce înțelegeri se fac în
Parlamentul României! În timp ce noi, eu,
Guvernul, celelalte autorități ne luptăm

pentru viețile românilor, ne luptăm ca să
scăpăm de această pandemie, PSD,
marele PSD, se luptă în birourile secrete
din Parlament ca să dea Ardealul ungurilor. Jó napot, Ciolacu! Oare ce v-a
promis liderul de la Budapesta, Viktor
Orbán, în schimbul acestei înțelegeri?
Vedeţi, dragi români, asta înseamnă o majoritate toxică, majoritatea toxică
pesedistă. De aceea, dragii mei, se
înțelege acum poate mai bine de ce am
vrut alegeri anticipate. Eu nu mai vreau
ca problemele importante ale națiunii să
fie hotărâte de PSD. Eu nu mai vreau ca
această majoritate toxică pesedistă să
hotărască împotriva României și împotriva românilor…”
Ne-a umplut de emoție și
admirație pseudo-pamfletul patriotard,
conceput fără talent, dar cu bogate accente ridicole și cu vădit scop partizan
electoral (PNL să ia voturi). Interesant e că
problema proiectului de lege, adoptat tacit
în Camera Deputaților (desigur, prin incalificabila contribuție a PSD, care nu știm ce
a arătat mai mult lăsând să treacă tacit
mostruosul proiect: ignoranță, prostie, interes politic iresponsabil de moment sau
trădare conștientă), dar respins de Senat,
era veche, din martie 2020. Așadar, fie
președintele păstrează subiecte tari ca să
le scoată la vedere când face gafe și are
nevoie să distragă atenția, fie are o prea
mare întârziere în a lua atitudine față de
problemele majore. Metoda diversiunii și a
pietrei ținute în buzunar a fost folosită și la
destituirea doctorului Adrian Streinu-Cercel, al cărui proiect din februarie 2020 care
a fost pus în practică de guvern a fost invocat și demascat în aprilie, de către executiv, ca țap ispășitor pentru seria de limitări
ale libertăților cetățenilor.
• „Oamenii care pleacă, sezonieri, majoritatea pleacă fiind sub contract din
partea unor agenți economici, nu sunt
organizați de stat, cum se spune. Este
alegerea lor…” (Klaus Werner Iohannis,
conferință de presă, TVR 1, 28 aprilie 2020)
Sigur că nu e doar alegerea oamenilor, în
zile de stare de urgență. Sigur că statul a
știut bine de miile de sparangheliști, lăsați
să plece la muncă în Germania și Austria.
Președintele, obsedat de alegeri (anticipate), n-a scăpat prilejul să spună cuvântul
„alegere” nici când nu putea fi vorba de
așa ceva pentru cetățeni, în starea de
urgență. Răspunsul fals inocent al
președintelui ne-a revoltat, când un jurnalist l-a întrebat fără echivoc dacă știa de
miile de români înghesuiți, fără măști, cică
neobservați de autoritățile care, altfel,
dădeau amenzi în toată țara dacă ieșeau
cetățenii din casă. Doar pe sucevenii
plecați din județul lor super-carantinat,
până la aeroportul din Cluj (spațiu militarizat), poliția nu i-a văzut, cale de sute de
kilometri, când era interzisă circulația pe
șoselele țării, altfel decât cu aprobare, în
zile de interdicții stricte pentru cei mai
mulți români, nu și pentru cei solicitați de
Germania, aflată în criză de forță de muncă
brută.
• „Stați acasă de sărbători! Nu mergeți în
vizită la preteni și familie!” (Klaus Werner
Iohannis, Digi 24 TV, 17 aprilie 2020)
Voi, românii de rând, stați acasă, sub
amenințarea
sancțiunilor,
transmite
președintele, mâncând în continuare „i”-ul
(peroadă, preteni etc.). De ieșit, au dreptul să iasă (chiar din țară) doar cei care
sunt duși, pe furiș și neprotejați, la muncă
în Germania și Austria, ca să culeagă
sparanghelul nobililor nemți, ce refuză
munca de jos. Ce rol să aibă săracii români,
decât să fie mână de lucru ieftină și expusă
bolii?
• „Noi am reacționat imediat și vă amintesc că noi am reacționat la începutul
lui februarie când, în Europa, lumea nu a
crezut că se întâmplă ceva. Noi am
reacționat, Guvernul a început să facă
primele proceduri. A emis ordonanță de
urgență specială pentru a putea face
achiziții pe materiale, pe medicamente
care ar fi trebuit să existe în stoc, dar din
grija PSD-ului nu a existat nimic. Totul a
fost gol, zero.” (Klaus Werner Iohannis,
conferință de presă, TVR 1, 28 aprilie
2020)
Avem încă o minciună pe față, cum că în
februarie Klaus Iohannis și guvernul său se

Din puţul fără fund, dar cu telecomandă (415)
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ocupau de COVID și nu de anticipate, când
știm cu toții că președintele, în 11 martie,
încă „demitiza boala” și cerea urgent
alegeri anticipate.
• „Tipurile de deplasări în afara
localităților care le vom permite.” (Ludovic Orban, TVR 1, 29 aprilie 2020)
În vreme ce președintele Iohannis duce singura luptă care-l pasionează, cea cu
PeSeDe-ul, premierul e mai complex:
rămâne fidel cauzelor iohanniste, dar duce
și o luptă personală cu limba română. Aici,
e eterna problemă cu prepoziția pe, furată
pronumelui care, la Acuzativ. În plus, ciocoismul celui aflat la putere se vede din
pofta cu care alcătuiește formule prin care
arată că poate tăia, spânzura, elimina sau
permite drepturi cetățenești fundamentale, prin decizii neconstituționale.
• „Când or să îndulcească carantina…
Oricum, pe-al meu nu se duce… Epidemia
COVRIG 19.” (Mircea Badea, Antena 3, 28
aprilie 2020)
Furios pe autorități pentru că iau măsuri restrictive grosiere, în loc să ia măsuri eficiente de combatere a pandemiei, Mircea
Badea a contribuit la episodul nostru cu lucruri memorabile: o dulce cacofonie, un
strâmb dezacord-hibrid-anacolut (caz și
persoană) și o gustoasă poreclă, dată bolii
COVID - 19. Dezacordul-anacolut merită
puțin detaliat. Realizatorul vorbea de
închiderea școlilor și grădinițelor și spunea
că pe fiul său oricum nu-l va duce la ore.
Numai că a început propoziția la cazul
Acuzativ, cu tot cu prepoziție (pe-al meu),
dar a continuat construcția ca și cum
subiectul subînțeles ar fi fost în cazul Nominativ (copilul nu se duce), deși copilul fusese deja pus în rolul de complement direct
(pe-al meu). Corect era fie „al meu nu se
duce”, fie, dacă tot a început la Acuzativ:
„pe-al meu nu îl duc/ducem”. Singura
variantă corectă care ar permite formula
folosită de Mircea Badea ar fi ceva de felul:
pe-al meu (copilul) nu se duce țânțarul sau
pe-al meu (balconul) nu se duce ploaia. Dar
nu e cazul în exemplul citat.
• „Domnule academician, sunteți o uriașă
somitate!” (Mihai Gâdea, Antena 3, 3 mai
2020)
Pleonasmul uriaș și gigantic, dar imens și
colosal i-a fost spus ca o laudă marelui
medic militar farmacolog, Victor Voicu. Ne
întrebăm, însă, cum ar arăta o somitate
pitică, dacă ar exista așa ceva.
• „Aparent pare că am trecut vârful pandemiei în România. Eu, cel puțin, personal cred că din 15 mai se vor porni
motoarele economiei.” (Antena 3, 3 mai
2020)
Analistul economic o sta bine la meseria
lui, dar la limba română ar trebui să rămână corijent, după acest festival al tautologiei și exprimării deficitare.
• „Familia trebuie să ia trupul acasă întrun sac.” (România TV, 4 mai 2020)
Singura idee folositoare nouă din această
perlă e că rezultatul ligamentului falic rostit (pul+a) în legătură cu o situație de familie ar trebui să și rămână o chestiune de
familie, care să nu fie pomenită în public,
pentru că sună indecent.
• „De ce nu ne lasă să-l ridicăm omenește
și uman?” (România TV, 4 mai 2020)
Tautologia ne obligă să ne întrebăm dacă o
faptă umană ar putea fi, totuși,
neomenească. N-am reușit să găsim exemple inatacabile, oricât am încercat să
considerăm neomenescul și inumanul drept
incalificabile, criminale, incredibile,
revoltătoare, nici când vorbim de chestiuni
precum crima, trădarea, războiul, cruzimea. Oricât ar fi de inumane, de bestiale,
tot de om sunt făcute, adică sunt rele
omenești neomenești.
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Pamflet de criză

Eșecul programat
al „României
educate”?!

Motto: „O națiune în ascensiune poate profita
de mediocrități, o națiune în declin nu mai știe să-și
folosească geniile.”
Neagu Djuvara

• Ion Predoşanu

Prim-ministrul PNL-Orban, cu încăpățânarea-i caracteristică, consideră că Moțiunea de cenzură este
neconstituțională. Iar PSD îl amenință, totuși, cu citirea, dezbaterea și votarea Moțiunii de cenzură. Bașca
cu un dosar penal împotriva Guvernului PNL-Orban!
Șansele ca Moțiunea de cenzură intrudusă, luni,
de PSD să treacă la vot au crescut vertiginos, după ce
informațiile apărute în spațiul public dau ca sigură
susținerea ei și de către parlamentarii Pro România.
Care, se zice, nu s-ar fi lăsat impresionați și speriați de
negocierile cu numitul Orban Ludovic, prim-ministru

Istorie netrucată

Războiul toxic
• Mihai Sultana Vicol

Motto: „România a devenit o țară înfrântă de politică” M. S. Vicol

România este în zona Zoster, politic, economic și
sanitar. Avem o propagandă ostilă sănătății. Servitorii de
serviciu slujesc minciuna politica PNL-istă. Lor li se fac
concesii și primesc bonificații din partea Guvernului
Orban. Un oarecare medic de țară nu cel al lui Balzac
sau Cehov, pe nume Nelu Tătaru amintește de un doctor
nazist Mangele prin comportamentul său care, aproape
zilnic, se produce ostentativ pe sticla televizoarelor, inventând cifre fantasmagorice cu așa – zișii bolnavi de
Covid-19.
Nașul lor este vorbitorul de limbă română cu obstacole, malul de lut, Klaus Werner Iohannis total depășit
atât din punct de vedere intelectual, dar, mai ales ca
om politic. Este jenantă prestația lui la Bruxelles. Dovadă este acea geantă pe care o purta la întâlnirea cu
șefii de stat, amintind de funcționarii CAP-urilor. Ideea
sinistră de eliminare a istoriei României aparține prezentului politic care, pe zi ce trece, vrea să desființeze
viitorul românesc. Guvernul Orban prin tot ceea ce face
pregătește o Noapte a Sfântului Bartolomeu, mai ales că
am sînii mici
mă pot numi femeie
n-am trecut prin mastectomii
nici prin despărțiri dezastruoase fără margini
n-am afecte

privirea glacială-i de la bibliotecă
am împrumutat ochii albi de pe-un raft
îmi place cafeaua
o sorb din priviri
și-o vărs ca tăntăloaica pe tricou
se udă

văd sînii mici prin umezeala țesăturii de bumbac
am sînii mici
însă mă numesc femeie
copiii au avut parte de bucurii de crăciun
din tinerețe-am adorat machiajele
stridente
genele false
și înmormîntările
nu, n-am trecut prin mastectomii

devin tînără cînd mă sună dentistul
și mai ales cînd revine poștașul cu facturile

spăl haine la mînă
muncesc la departamentul filosofic al matematicii
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de conjunctură COVIDiană și trimisul Dumnezeului
Klaus Werner Iohannis pe pământul României, cu capitala pe malul Dâmboviței. În plus, Eugen Orlando Teodorovici, singurul senator social-democrat care nu a
semnat moțiunea, a scris, pe contul său de socializare
că va vota pentru plecarea Guvernului Orban.
Nu mai reluăm motivele multe și grave pentru
care PSD a introdus Moțiunea de cenzură:
incompetența Guvernului LuCOVID, proasta gestionare
a epidemiei de COVID-19 și furtișagurile din vreme de
pandemie, numeroase fiind descoperite de Curtea de
Conturi. La ilegala rectificare bugetară a Guvernului
Iohannis-Orban-Cîțu, „vinovata” Curte de Conturi precum și Camera Deputaților(condusă de președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu) au fost printre cele
mai jumulite de „genialul” Cîțu. Ce ,nu știți care Cîțu?
Acela care-a îndatorat România, cu 1.000 de auro pe
secundă, ducând-o în coada datornicelor din Uniunea
Europeană. Are România zilelor noastre prost administrate de cel mai nevolnic guvern din ultimii 30 de ani o
datorie de care nu va scăpa timp de trei generații, ce
vor fi obligate să trăiască și muncească într-o sărăcie
lucie!
Dar înaintea alegerilor locale din 27 septembrie,
pe care PNL-Iohannis-Orban e pregătit să le fraudeze,
va începe noul an școlar. Și al cărui debut se anunță a
fi un dezastru!
Lupta Ministerului Educației împotriva școlii
românești continuă. Debutul anului școlar incert este
marcat de un nou val de improvizații, incompetență
managerială la vârful sistemului plasând răspunderea
la nivelul autorităților locale și al școlilor!

ne aflăm și în luna august, lună fatidică nu numai pentru
Franța (24 august 1572),dar și pentru țara noastră pentru care luna august a însemnat fatidicul Pact Ribentropp-Molotov, 23 august 1940 și un alt 23 August 1944
când România își pierde suveranitatea.
Astăzi suntem o națiune plină de decepții și prea
puțini români mai sunt naționaliști. Naționalismul este
condamnat și este dus în fața instanțelor fără niciun fel
de judecată. Trăim înfrânți de o brutală realitate. Noi,
ca popor, cu tot optimismul său am devenit o țară înfrântă de un destin infernal.
România trăiește politic într-o perioadă demonica
care, pe zi ce trece, ne distruge. A existat cândva în anul
1918 miracolul românesc. Acel miracol a avut puterea
de a reface Dacia. Astăzi ne este interzis să visăm la
fosta Românie Mare. După cum aminteam într-un articol
anterior democrația, prin vot, este fraudarea libertății.
Mihai Eminescu este pus la zid și poezia „Doina” ne este
interzisă pentru a fi recitata, chiar și de 1 Decembrie,
Ziua Națională a României. Comunismul, din punct de
vedere a naționalismului este superior politicii actuale.
România are o falsă integrare în Europa. Țara a devenit
o subcolonie a celor de peste Ocean, pierzându-și identitatea națională. Mai știu politicienii zilelor noastre
poezia „Doina” (de la Nistru pân’ la Tisa...) a lui Mihai
Eminescu? Niciun politician al prezentului nu aduce niciun argument politic de revendicare a teritoriilor
românești aflate sub incidența Tratatului Ribentropp-Molotov, tratat dezavuat chiar de Moscova încă din anul
1990.
Prezentul politic românesc aduce a sclavagism european. Suntem poate unica țară care spălăm picioarele
străinilor.
nasc idei
cresc copii

trag fumul trabucului în piept, în piept

mă clatin în bătaia vîntului
mă spovedesc luminii la apus
o dată la două săptămîni
nu-mi voi pleca urechile mari înaintea urechilor mici
numa’ atunci cînd le voi asculta secretele
ideile
moștenirile
dar nu mă aplec
eu doar zăbovesc cu mintea printre fagi
printre cafele
printre nori de espresso
nasc copii
cresc idei
și n-am trecut prin mastectomii
de aceea mă numesc femeie

Miruna Carp

Continuaţi să trimiteţi poeme
spre publicare:
adrianpaunescuro@yahoo.com
În urma selecţiei, ele pot fi
publicate la rubrica POEZIILE SE
ÎNTORC SPRE FLACĂRĂ
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Scenariile vehiculate, care cică au scopul de a
proteja elevii și cadrele didactice, sunt, de fapt, o
perdea de fum în care să dispară total răspunderea
politică și profesională a conducerii Ministerului
Educației și Cercetării, ajunsă pe mâna unei echipe de
marionete analfabete. De genul ministrului Anisie –
soață de mare general de Poliție -, botezată după propria-i expresie scoasă pe gurița ei (Madam) PEPSIGLAS!
Cum analfebeții nu suportă geniile, Madam PEPSIGLAS
l-a demis pe directorul general de la Măgurele, un distins și reputat academician, de talie mondială, datorită căruia avem la Măgurele cel mai mare proiect
european – Laserul cel mai mare din lume.
Dar să revenim la temă. Președintele Iohannis, cel
care a lansat cu tam-tam proiectul abandonat numit
pompos „România educată”, este și el direct responsabil de degradarea abruptă și comandată de Vestul Europei a sistemului școlar românesc. Un sistem de
învățământ devenit teatrul unui teren de dispute ideologice, dar și un teren în care la fel ca în sistemul sanitar – alt domeniu prioritar eșuat! – mișună clientela
politică liberală abonată la bugetele publice.
Despre segregarea școlilor din mediul rural mai
avem timp de vorbit. Mai ales că inepții din fruntea
MEC și a Guvernului LuCOVID au anunțat că elevii și
părinții vor afla despre deschiderea anului de
învățământ numai cu patru zile înainte de 14 septembrie. Curat murdar!, Coane Fănică, cum spune un
personaj al marelui Ion Luca Caragiale.

Proces-verbal

Existența mea este atestată
De un dosar penal și de mărturia
Sinceră a unei guri duhnind de alcool

Am depus mărturie în scris
Că am recitat Doina lui Mihai Eminescu
Într-o zi de cinsprezece ianuarie pe statuia
Lui Ștefan cel Mare din Vaslui

Milițienii pe atunci forța reactiva
A partidului comunist au reacționat
Folosindu-se de bastoanele lor ultrasensibile
În procesul-verbal au scris
Negru pe alb că sunt un
Dușman al regimului comunist

Astăzi am statut de persoană indezirabilă
În regimurile social-democrat și liberal
Învinuit de aceștia că le cer să recite poezia Doina

GÂNDURILE CARE-MI FURĂ SOMNUL.
de Nicolae Nicoară

● Atraşi ca un magnet de nemaipomenitul program
de relansare economică al „Guvernului meu” după
pandemia de coronavirus, atâţia investitori străini
cu mare greutate vor veni în ţara noastră încât tare
mă tem că România se va scufunda...
● Cu cât se descoperă mai mult pe sine omului modern ar trebui să i se facă tot mai frig...
● O vorbă-n vânt, ecumenismul: pentru catolici,
capul bisericii este Papa de la Roma, pentru ortodocşi capul bisericii este Hristos. Împacă-i, drace!
● O ţară în care toată lumea scrie şi nimeni nu citeşte este ca o ţară în care toţi ar vrea să citească
dar nimeni nu scrie...
● Dacă te lasă inima, donează-mi mie ficatul şi rinichii...
● Tot mai neînfricaţi, tot mai temerari, românii:
acum nu se mai tem nici de coronavirus, nici de
moarte, nici chiar de bunul Dumnezeu, singura lor
teamă este pentru ziua de mâine.
● De Paşti 2020, Dumnezeu Bunul ne-a trimis coronavirusul pentru ca oamenii – obligaţi să stea în
casă! – să facă o pauză în activitatea lor iresponsabilă, bezmetică de distrugere a Naturii. Şi după doar
trei luni fără poluare rezultatul s-a văzut. Iar acesta
a fost unul de-a dreptul extraordinar: Natura a înviat!
- Adevărat a-nviat!
● Dacă ar fi să-mi acopăr sufletul cu voalul ţesut din
clipele de bucurie pe care mi le-ai oferit de-a lungul
anilor pierduţi împreună, o bună parte din suflet
mi-ar rămâne cu picioarele afară...
● De ţinut minte: atunci când a spus: „Înmulţiţi-vă,
faceţi copii”, Dumnezeu nu a dat o poruncă, a făcut
o recomandare. Aşa că fiţi drăguţe, domnişoarelor,
şi nu mai daţi vina pe El!
● Este adevărat, Vasile Alecsandri a spus că „românul s-a născur poet”, dar el n-a făcut imprudenţa să
afirme că fiecare român s-a născut poet. Ce părere
aveţi, domnilor editori?
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Amprenta unui gând

Învingătorul
se mărturisește
• Ion Andreiţă

Rareori mi s-a întâmplat – în cei 40 de ani bătuți pe
muchia cuvântului scris – ca vreunul din
personajele/eroii reportajelor mele să mă tragă de
mânecă și să-mi zică: Ei, nu-ți mai aduci aminte de
mine? – și eu chiar să nu-mi aduc aminte. Tocmai de
aceea, din când în când, poveștile lor de viață și de
muncă le-am strâns între copertele unor cărți. Scrisul,
s-a spus, i-a fost hărăzit omului ca să se apere de multe:
de dureri, de urât, de suferințe, dar mai ales de uitare.
Mai ales, de uitare. M-am gândit cu emoție dacă nu
cumva oamenii aceștia despre care am scris eu cândva
își vor fi uitat ei înșiși propriile fapte, propriile gânduri,
propriile întâmplări. Și le-am transcris atunci mai febril,
mai pătimaș, tocmai pentru a-i feri și pe ei, ca și pe
mine, de pâcla uitării. Și, totuși, astăzi, o pățesc eu însumi, într-un fel, pentru prima dată.
…O voce la telefon: „Sunt Gheorghiță Țarălungă,
sper că vă mai aduceți aminte de mine”. Cotrobăi scurt,
în tăcere, prin memorie: Gheorghiță… Gheorghiță… – nu;
Gheorghe, da; Țarălungă, da, există o importantă scriitoare-critic literar Ecaterina Țarălungă, chiar și o poetă
Eugenia Țarălungă – dar de Gheorghiță Țarălungă n-am
auzit. „De la Brăila, domnu` Andreiță... de la Brăila...
erați pe teren... sunt medicul veterinar care v-am dat o
carte scrisă de mine... nu se poate să nu vă amitiți”...
La mine, tabula rasa. „Ați scris despre cartea mea în revista „Magazin internațional”... Uimire totală. „Lăsați...
că vă trimit eu revista... împreună cu alte cărți ale
mele, apărute între timp, că eu am scris mereu... de
când mă știu”...
Peste o săptămână, îmi bate la ușă o doamnă tânără și frumoasă, cu o copiliță de mână. Îmi întinde un
pachet cu cărți: „Din partea domnului Gheorghiță
Țarălungă... sunt fiica lui”.
...Și astfel îl re-descopăr pe medicul veterinar,
brăilean și scriitor, Gheorghiță Țarălungă. Caut mai întâi
revista, o deschid – și devin, momente lungi, melancolic:
n-o mai răsfoisem de 25 de ani. Da, la pagina 15, penultima, a săptămânalului „Magazin internațional”, nr. 117
din 23-29 noiembrie 1995 (al treilea an de apariție!) la
rubrica nelipsită „Cartea”, este publicat articolul
„Șoapte din labirintul destinului” (însoțit de reproducerea copertei cărții „Evadarea din labirint”, de
Gheorghiță Țarălungă) – semnat de Ion Andreiță, subsemnatul uituc. Spre a mă convinge o dată în plus, dar
și spre informarea cititorilor, și mai ales spre neuitare,
îl reproduc aici – și ca un preambul a ceea ce va urma:
„Cartea lui Gheorghiță Țarălungă – „Evadarea din labirint”, Editura Geneze, 1995 – bănuită rod al unei trude
îndelungate, este un act de cultură temerar, în această
tranziție bântuită de himere (azi, aceeași tranziție, bân-

flacăra lui Adrian Păunescu

tuită de coronavirus – n. n.). Căci cine mai are răbdare
acum să șlefuiască slova până la translucidul aforismului? Tocmai asta face Gheorghiță Țarălungă – și
izbutește. El adună între coperți 188 de pagini, iar pe
fiecare pagină o medie de 10 maxime. Așadar, apropape
2000 de „cugetări și aforisme”, pe care le-a forjat întro meditație profundă și solitară. E drept, unele trimit
cu gândul la exprimări analoage – dar nu-i nici un păcat
să-ți fie alăturată inspirația de cea a marilor gânditori
ai lumii. Pentru că și acele ziceri (analoage) au un iz
proaspăt, o sclipire nouă, aparținând numai lui
Țarălungă. Cele mai multe frizează însă ineditul – și
multe dintre ele au însușirea de replici (adeseori tăioase) prezentului amorf. / Ordonate după alfabet, cugetările lui Gheorghiță Țarălungă cuprind domenii dintre
cele mai diverse: adevăr, bunătate, caracter, cinste, datorie, demagogie, eroism, faptă ideal, justiție, libertate, modestie, prejudecată, putere, revoluție,
sacrificiu, timp, zâmbet. Iată și câteva mostre de
înțelegere a lumii de către autor: „Binele îți cere să
gândești, rău n-are nicio pretenție”; „Diavolul a cutezat
întâi împotriva lui Dumnezeu, a doua oară a inventat comunismul”; „Dreptatea amânată este trădare premeditată”; „Veșnicia a rămas în România îndrăgostită de
Eminescu”; „Proza e o grea și nesfârșită poezie”; „Și
revoluțiile pot fi iluzii cumplite, tâlharii de idealuri pândesc învolburările istoriei”. / „Drumul pe care îl alegem
în viață este un labirint al destinului” – spune undeva
autorul. „Evadarea din labirint” este un arpegiu de aur
din simfonia destinului. Compozitor, interpret și dirijor,
Gheorghiță Țarălungă este așteptat cu noi astfel de arpegii”.
...Și, iată, Gheorghiță Țarălungă vine astăzi, după
25 de ani, cu 13.000 de cugetări și aforisme, în cartea
(ediție definitivă) „Cristale de cuget”, (Editura LUCAS,
Brăila, 2020 – format mare, 640 de pagini). Sigur, este
greu să alegi dintr-un imens lan de grâu cu spice frumoase, care ar fi spicele cele mai arătoase. De aceea,
mă mulțumesc să citez din Postfața autorului o adnotare
care dezleagă multe din cele ce se întâmplă în lanul de
cugetări: teme, subiecte, valoare, eficiență, priorități.
Zice – și știe el, Gheorghiță, ce și cum și de ce zice: „Primele cinci mii de reflecții s-au născut în ascunzișurile
vremurilor, înainte de marea regăsire a poporului român
din 1989. (...) Entuziasmul care a urmat descătușării spirituale, ca și imensa dezamăgire produsă de deturnarea
sensurilor Revoluției Române, cât și instaurarea în ultimii ani a unui regim dictatorial, au constituit puternice
motive de înflăcărare a cugetului, întrezărind nu doar
noi idealuri și credințe, ci și nemulțumiri și acuzații” –
totul constituind, în consecință, „hrana” celorlalte
8.000 de cugetări și aforisme. Aș adăuga, ca o posibilă
concluzie asupra naturii acestor cugetări (și nu numai)
o opinie aparținând colegei de condei Monica Miu, brăileancă și ea: „Văpaia de spirit, capabilă să aprindă
lumea cu idealurile sale, a Domnului Gheorghiță
Țarălungă, este o însușire marcată, în primul rând, de
obiectivitate, pe care, ca orice muritor de rând, nici
dumnealui nu o poate poseda cu prisosință”.
În ultimul timp, ajuns la o vârstă venerabilă (a împlinit, pe 3 iulie, 86 de ani) Gheorghiță Țarălungă s-a încumetat să-și scrie o parte din memorii – deși,
mărturisește, în deschiderea volumului „Amintiri
răzlețe” (Editura LUCAS, Brăila, 2018): „Nu știu dacă
este un obicei de a se scrie memoriile, dar eu sunt, cum
se spune, la frumoasa vârstă de a putea înfăptui așa
ceva. Aș începe a le expune, dar o întrebare cu alură
alarmantă mă și interoghează: ce fapte deosebite m-ar
îndreptăți să purced la o atât de dificilă misiune?”. Dacă
nu l-aș intui serios, aș zice că se răsfață. Cartea cuprinde viața unui copil de la țară (comuna RacovițaBrăila) trecând printr-un avatar de privațiuni, piedici
(învinse) lupte (câștigate) în atingerea destinului
(uneori în forță) – acela de a fi întâiul în profesie, întâiul
în omenie. N-o voi povesti, desigur. Voi semnala, însă,
o descoperire: între oamenii care poartă numele
Țarălungă („nume cu aură națională”) din Racovița, se
află însăși amintita scriitoare Ecaterina Țarălungă
(„fiica fratelui mijlociu al tatei, Radu”). Ea este cea
care îi oferă câteva informații aducătoare de
satisfacție: „Despre acest nume, verișoara mea Ecaterina îmi comunică vestea că în anul 1475 doi frați cu
acest nume din Bucovina l-au ajutat pe domnitorul
Ștefan cel Mare și Sfânt în luptele de la Podu Înalt.
Drept mulțumire, voievodul i-a împroprietărit cu patru
sate în zona Bacăului (nu departe de Racovița – n. n.).
Dintr-un asemenea sat provin Ștefan Zeletin, fost
Țarălungă, de profesie economist, unul dintre fondatorii
Școlii de Comerț, și medicul C. D. Zeletin, după mamă
Țarălungă, fost redactor șef la Convorbiri literare”.
Dar latura care mi se pare cea mai semnificativă și
mai realizată artistic din opera lui Gheorghiță
Țarălungă, din această ultimă perioadă de timp a vieții
sale, este cea închinată iubirii pentru ființa de alături,
femeia de o viață. Rămas singur – prin moartea soției –
lira poetului capătă sunetul îndurerat al elegiei. Nu, nu
în maniera „Elegiei pentru floarea secerată”, a lui
Eugen Jebeleanu (carte determinată de moartea pre-
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matură a soției sale, graficiana Florica Cordescu) – în
care acesta primește (și privește) drama bărbătește,
tratând-o ca atare, cu sobrietate și distanțare sentimentală. Poezia lui Gheorghiță Țarălungă (din volumul „Am
rămas singur...”, Editura LUCAJ, Brăila, 2020) este o
plângere sfâșietoare după fiina pierdută. O jelanie disperată, filtrată ca o otravă dulce în versuri care nu te
pot lăsa nepăsător. Un lamento de zece mii de versuri,
cântate, plânse, strigate spre toate zările lumii, în căutarea ființei iubite, răpită nedrept de soartă. Din acest
unghi de vedere, l-aș alătura pe Gheorghiță Țarălungă
lui Conachi și Petraca. Conachi? – parcă aud reproșul.
Da, Conachi, cel care – deși iubita-i nu era moartă, dar
nici accesibilă – se lamenta, oriental și sincer: „Plâng,
oftez, suspin, mă vaiet!”. Tânguirea sa lirică – se apreciază – este plină de o solemnitate filozofică, fiind considerat drept un precursor al lui Eminescu (ochii iubitei:
„Năvălesc cuprinși de gene / Săgetează din sprâncene”).
George Călinescu vede în el un frate mai mic al lui Stendhal și Benjamin Constant. Acesta este adevăratul poet
Constantin Conachi. Petraca, trăitor cu aproape cinci
sute de ani înaintea lui Conachi, cântă în stilul timpului
său întâlnirea cu iubita unică, dar cu aceleași puternice,
sfâșietoare sentimente: „Lumina blândă-a soarelui, cernită / de mila lui Cristos, plângea-n țărână, / în ziua
când de ochii tăi, stăpână, / legat am fost, ca pasărea
momită”. La aflarea morții Laurei, poetul nu găsește
răspuns durerii sale și nici rost existenței: „Cum să trăiesc? Ce sfat îmi dai, Iubire?” – în vreme ce „în lacrimi
bucuria se preface, / de când făptura-i sub țărână
zace”.
Iată și replica peste timp – și cu mijloacele sale specifice – a lui Gheorghiță Țarălungă, în drama trăită la
cea mai înaltă tensiune: „Sunt negre stelele pe cer, ziua
este-ntunecată, / Viața nu mai e frumoasă – de tristeței sufocată!”; „Soarele nu se ivește, e o zi îngândurată,
/ Plânge cu lacrimi mărunte, niciun zâmbet nu-și
arată”. În acest decor lugubru, poetul aleargă, se zbate,
își caută iubita (aidoma lui Orfeu) de-a lungul și de-a
profundul a zeci, sute de versuri: „Ca într-un pustiu te
caut, nu exiști în lumea largă, / Nici prin casă, nici peafară, oriunde gându-mi aleargă”. La un moment dat,
privindu-se într-o oglindă a timpului, poetul se întreabă:
„Ce e cu bătrânul care zilnic drumul îl parcurge? / Parenstrăinat de lume, timpu-i trece, viața-i curge”. Tot el
găsește răspunsul care, pare-se, i-ar mai ogoi durerea:
„Eu nu știu bine unde ești și nici nu am închipuiri, / Căci
tu în mine viețuiești ca semn al unei mari iubiri!”.
Într-o altă carte a sa – „Odiseea umană” (Editura
LUCAS, Brăila, 2020) Gheorghiță Țarălungă are o valoroasă reflecție despre viață: „Viață, cât ești de frumoasă! Așa cum ești tu, ca o străfulgerare în Eternitate,
omul te iubește cu o învăpăiată pasiune, se poate jertfi
oricând pe sine însuși spre a te ști neprihănită! Îți închină ode de iubire, imnuri de slavă și creații care să înfrunte trufia Timpului și nepăsarea vremelniciilor”.
Întrebarea care se pune este: Oare vor reuși astfel de
reflecții să îmblânzească mistuitorul foc al iubirii pentru
floarea secerată?
Răspunsul îl deține numai poetul. Și poate nici el...
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ROMÂNIA DE
LÂNGĂ DUNĂRE (XXVII)

CULTURA ȘI ISTORIA
SUB LACĂT (1)

• Geo Ciolcan

După ce, în episodul anterior al
acestu serial jurnalistic nu ne-am
putut apropia de Cetatea Romană
Axiopolis – vechi centru militar, economic și politic de lângă Cernavodă –
din cauza secretomaniei exagerate a
capilor Armatei Române, care țin sub
obroc două milenii de Istorie ”apărate” de bombe și proiectile marine,
în reportajul de azi vom cunoaște
alte fațete ale obstrucționării (interzicerii) românilor
de a-și cunoaște trecutul istoric sau de a se bucura de
frumusețile artei poporului nostru. Din păcate, trecând
pe lângă obiective arheologice, istorice, economice sau
culturale, care sunt pe cale de dispariție, indiferent de
contextul în care au intrat, nu poți rămâne pasiv, mai
ales când aceste probleme sunt generate fie de instituții
ale Statului, fie de anumiți indivizi, și amplificate de
niște legi vetuste sau neclare.
Într-un astfel de cadru vom poposi astăzi, în cea dea doua zi de când ne aflam pe tărâmul mirific al Dobrogei, pentru a prezenta o situație dureroasă, cu impact
negativ asupra Istoriei și Culturii noastre naționale,
poate, cei îndriduiți să rezolve cazul se vor trezi din
amorțeala ruginită și îl vor rezolva .
...Trecând pe sub podurile de la Cernavodă, Dunărea are chef de joacă, luând-o când spre nord-est, când
spre nord, pentru ca apoi, să-și orienteze cursul spre
nord-vest, într-o buclă generoasă ce pătrunde ca lumea
în misterioasa Baltă a Ialomiței. Când, brusc, se îngustează, după ce trecem prin localitatea Dunărea (se
putea nume mai adecvat ?), zărim pe partea stângă a
drumului o ridicătură ciudată, din perimetrul căreia se
înalță nori alburii de praf plutind ca un fum dens, la
mică altitudine, până când se pierde sub cupola cerului,
care pare să nu-i primească ofranda. Bineînțeles, în minutele următoare alți valatuci, sub alte forme și în culori
mai nuanțate, iau locul celor înghițiți de neant.
Ajunși în dreptul localității Capidava ne-am lămurit. Aveam în față o nouă cetate dobrogeană – Capidava
(în traducere, Cetatea de la Cotitură) în care funcționa
un șantier de refacere a bătrânelor ziduri , pregătind o
nouă față acestei amintiri a trecerii romanilor lui Traian
prin aceste locuri dobrogene. Pentru că era mare forfotă
pe șantier n-am zăbovit prea mult, mulțumindu-mă cu
o plimbare pe niște cărări prăfuite și admirând
configurația Cetății, cu ziduri înconjurătoare și cu turnuri a căror rezistență vorbește clar despre arta romanilor de acum două milenii de a construi cetăți de
apărare rezistente și bine fortificate.
Pe parcurs, am ascultat explicațiile arheologului
care era de seviciu în acea zi, rezumate la faptul că aici
s-a aflat unul dintre castrele construite în timpul împăratului Traian, la începutul secolului al II-lea, în cadrul
general de organizare a limes-ului de pe Dunăre. Cetatea, ridictă de Legiunile a V-a (Macedonia) și a XI-a
(Claudia), se remarcă prin masivul stâncos pe care a fost
edificată, ceea ce,și din punct de vedere strategic, constituie o alegere fericită.
Dacă ați observat, până acum subiectul tratat nu a
avut nicio tangență cu sintagma din titlu, doar am văzut
că la Capidava nu s-a pus nici un lacăt, dimpotrivă, se
lucrează pentru o mai bună conservare și reprezentare
a sitului respectiv.
Atunci, unde-i lacătul sau unde va încuia el dreptul
nostru la Istorie și la Cultură ? Urmează de acum încolo.

Comuna Topalu – singurul Muzeu de Artă din mediul rural din România.

Când am auzit pentru prima dată despre comuna
Topalu din județul Constanța a fost prin intermediul unui
cântec satiric, acele producții din folclorul autohton
care, prin expresii specifice, exprimă o anumită stare
de spiritr a poporului, într-o anume împrejurare. Iată ce
mai rețin di acel cântec : ”La Topalu, la Topalu, unde-a
luat valu calu, soacra s-a salvat cu malu, la Topalu, la
Topalu ...” Dacă e val și dacă e mal înseamnă că e vorba
de apă. Într-adevăr, Topalu se află la câțiva kilometri de
Capidava, pe malul drept al Dunării, țâșnit parcă din valurile care se sparg în buza satului.
Astăzi orice informație cu referire la Topalu începe,
invariabil, cu știrea că, în comuna dobrogeană se află
un adevărat Muzeu de Artă – singurul de acest fel din
mediul rural – fapt consemnat și de hartă, cu însemnul
specific și cu sintagma ”Muzeul de Artă”.
Despre această instituție de artă și despre drama
pe care o traversează mergând spre desființare, vom lua
cunoștință în rândurile următoare, sub apăsarea com-
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portamentului inuman și veros al unor semeni de-ai
noștri gata să înhațe (pe degeaba) câteva zeci de milioane de euro.
Un medic îndrăgostit de artă, doctorul Gheorghe
Vintilă, de loc di Topalu, fiul unor învățători care
înființaseră prima școală din comuna dunăreană (1920),
adună un număr însemnat de lucrări de artă autohtonă,
organizând în casa părintească un muzeu local. Trecând
în revistă titlurile celor 228 de lucrări rămâi impresionat
de calitate aoperelor din pinacoteca din Topalu odată
ce printre acestea se numără 18 lucrări de Nicolae Tonitza, 12 de Theodor Pallady, 13 de Gherghe Petrașcu,
altele fiind semnate de artiști precum Ștefan Luchian,
Nicolae Grigorescu, Theodor Aman, Corneliu Baba, Ioan
Andreescu, Octav Băncilă Camil Ressu, Iosif Iser, Jean
Al. Steridi, Francisc Șirato, Alexandru Ciucurencu, Oscar
Han, Corneliu Medrea, Dimitrie Paciurea.
Aceste opere reprezentative pentru arta de vârf a
unei pleiade de artiști plastici români din timpuri mai
îndepărtate sau mai recente, formează astăzi Muzeul
”Dinu și Sevastița Vintilă” din Topalu. O clădire în
aparență modestă, dar cu o deschidere generoasă a laturii stradale, cu gard metalic și cu grilaje de fier la ușă
și la ferestre, etalează în cele 12 spații expoziționale
operele de mare valoare artistică (dar și patrimonială)
de care am pomenit mai sus. În anul 1960, cu 18 ani înainte de a muri, marele iubitor de artă fiind și un om cu
o mare iubire pentru oamenii din mijlocul cărora s-a ridicat – medicul Gheorghe Vintilă - a donat localității
natale toate lucrările de artă aflate în posesia sa, dorind
ca acest lăcaș de artă să poarte numele părinților săi,
Dinu și Sevastița Vintilă.
Toate bune și frumoase până la câțiva ani de la
schimbarea de regim politic, din decembrie 1989. Organizat ca secție a Muzeului de Artă din Constanța, sub
auspiciile căruia cunoaște o dezvoltare muzeistică modernă, conform normelor în vigoare (între anii 20062008 fiind supus unui semnificativ proces de extindere
și recondiționare), Muzeul din Topalu intră în circuitul
muzeeleor de artă încântând locuitorii din zonă, dar și
pe cei – nu puțini – care au drum pe aceste meleaguri
dobrogene. Fapt unic în analele dezvoltării mediului
rural din România ( și, în mod sigur, și în alte părți ale
lumii contemporane) – o asemenea instituție de artă
dintr-un sat, cu asemenea valori ale picturii și sculpturii
noastre moderne – ce poate fi mai de preț pentru foștii
consăteni ai generosului fiu al satului, doctorul Gheorghe Vintilă !
Dacă acestea sunt premisele unei normalități benefice atât pentru localnici, cât și pentru societate, în
general, de ce să ne construim eșafodajele vieții noastre
sociale pe aceste premise când putem accede la niște
avantaje materiale imense, chiar dacă n-am ridicat un
pai de jos pentru crearea unui bun din ceea ce pretindem că este al nostru ? Această deviză a încolțit în mintea fiului donatorului (gurile rele spun că acesta este un
fiu nerecunoscut de medicul Gheorghe Vintilă) după ce
în România s-a declanșat ”operațiunea retrocedarea”.
După cum am fost martorii a sute și mii de retrocedări
ilegale, cu sprijinul tacit al unor autorități și cu ajutorul
unor avocați corupți, situații grave, în care România a
fost păgubită de importante obiective economice , culturale, sociale și de artă, de patrimoniu, iată-ne, după
trei decenii de retrocedări în serie, în fața unei încercări
de deturnare a unei valoroase pinacoteci organizate
într-un muzeu de patrimoniu național.
De 12 ani, invocând în mod tendențios lipsa unor
condiții specifice de păstrare a colecției de opere de
artă de la Topalu, fiul din Germania al doctorului Gheorghe Vintilă se înfruntă, prin intermediul avocaților săi,
cu Muzeul de Artă din Constanța, solicitând anularea actului de donație. Lupta pare aproape interminabilă.
Judecăți pe fond sau în anulare,
cu amânări și termene fixate aiurea, fără probe concludente, pe la
diferite instanțe – procesele se
mută din loc în loc pe la tribunale
și judecătorii, tocind nervii celor
cu bun- simț și irosind din timpul
ce-ar putea fi dedicat creației.
Expertizele repetate n-au dus
la nici un rezultat concludent care
să contribuie la luarea unei decizii
concrete, efectuarea acestora
conducând la amânarea unei hotărâri definitive. Fiind vorba despre
lucrări de artă care cer o pregătire specifică din partea celor
chemați să definească modul și
contextul în care se țin spre expunere și se conservă respectivele
lucrări, cu cercetările de rigoare
a condițiilor oferite de Muzeu,
specialiștii în materie sunt greu de
găsit (sau greu se angajează în
această speță). În momentul de
față, de pildă, lucrările tergiversează pentru că nu se caută alți
experți, sarcină care cade în
seama reclamantului – ceea ce,
după părerea unor oameni avizați
– ar putea crea, a priori, un avantaj pentru partea care solicită
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anularea actului donațial.
Pentru a afla date și noutăți de ultimă oră despre
drama prin care trece acest Muzeu – m-am adresat, telefonic, doamnei Doina Păuleanu, directorul Muzeului
de Artă din Constanța care, cu amabilitatea ce o caracterizează și cu argumentele pregătirii pe care o are în
domeniul artei și al artei muzeale, ne-a oferit un dialog
edificator.
-Sărut mâna, doamnă director ! În călătoria pe care
am întreprins-o de-a lungul Dunării, în vederea documentării și scrierii unui serial de reportaje sub genericul
”România de lângă Dunăre”, spre a fi publicate în revista săptămânală ”Flacăra lui Adrian Păunescu”, am
ajuns, inevitabil, și la Topalu, unde am aflat despre trista soartă a colecției din Muzeu, care e în mare pericol
să dispară ! Ce ne puteți spune despre acest subiect ?
-Bună ziua. Sunt bucuroasă să stăm de vorbă, mai
ales în situația că reprezentați o publicație de cultură
așa cum este ”Flacăra lui Adrian Păunescu”. Cu ce să
încep ? În primul rând pot să vă spun că, în 12 ani de
procese am devenit specialistă în probleme juridice,
aclimatizându-mă cu legi și decrete pe care am fost nevoită să le studiez pentru a contracara aberațiile unor
indivizi dornici de căpătuire. Cerând anularea donației
de către fiul donatorului, acesta invocând neîndeplinirea clauzelor acesteia, domnul din Germania nu vrea
decât să pună mâna pe o avere de câteva zeci de milioane de euro.
-Care ar fi pericolul generat de această cerință –
dacă ea ar avea finalul nedorit de dumneavoastră ?
-Doamne ferește ! Acest lucru ar duce la dezmembrarea colecției și la vânzarea ei, pentru că bărbatul
locuiește în Germania și cea mai mare parte din lucrări
nu poate părăsi România, având statutul de opere clasate.
-Doamnă director, în momentul în care vorbim, care
este situația colecției Dinu și Sevastița Vintilă ?
-Am câștigat peste tot, în afara unui proces. Mai
mult decât atât, toate expertizele de până acum au
datr câștig de cauză Muzeului de Artă pe care îl reprezint – toate, dar toate – au constatat că au fost respectate în întregime clauzele donatale, nefiind nici un
element care să prejudicieze integritatea și calitatea
exponatelor. Nu uitați că Muzeul de la Topalu nu se află
la latitudinea unei oarecare entități rurale, necunoscătoare în materie de muzeografie, ci acest muzeu face
parte integrantă din Muzeul de Artă din Constanța, ca
o secție de sine stătătoare, dar sub aceleași coordonate
profesionale și științifice, puse sub semnul statutelor
internaționale în materie.
—După aceste date relevante, ne-am edificat pe
deplin asupra demersului veros al urmașilor donatorului unui mare proiect național de artă – Colecția de la
Topalu. În contextul celor afirmate de dumneavoastră,
cu Legea de partea adevărului, suntem siguri că vom
veni și peste ani la Topalu și ne vom bucura de
moștenirea pe care ne-a lăsat-o un medic de țară –
omul cu inima mare, doctorul Gheorghe Vintilă.
-Sunt sigură de această realitate. Ar fi nedrept ca
acest proces să fie pierdut, un muzeu original de mare
valoare să fie distrus iar patrimoniul țării să fie văduvit de o colecție de artă, dăruită în mod expres și
legal de donator comunității sale natale ...
(va urma)
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poeziile se întorc spre Flacără
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Motto: ,, de n-ar fi iubirea, m-aș
teme de viață,,

AUTOPORTRET

Mă-ntreabă lumea cine sunt?
Să mă descriu în trei cuvinte:
Ce rost am eu pe-acest pământ
Și ce-am să fac de-acum-nainte?
Eu m-am născut doar din iubire
Și cu iubire mă îmbrac.
Eu candidez la nemurire
Și-n jurul meu doar bine fac.

Mi-e părul lung și răzvrătit,
Am coama unui cal sălbatic.
În ochii mei au adormit,
Strămoșii mei din neamul dacic.
Pe buze am rubin și soare
Și caut zilnic să zâmbesc.
Acesta e motivul oare
De toate florile-nfloresc?

Privirea mea-i de catifea.
Am zâmbet de copil cuminte.
Pe unde trec în calea mea,
Fluturi răsar să mă alinte.

Am pasul iute și ușor,
În dansul vieții mă prind lesne.
Când mă învârt într-un picior,
Brățările-mi cântă la glezne.

Mă-mpodobesc cu flori de câmp
Și stau cu fața în lumină,
Căci sunt curată-n trup și-n gând
Și-n cuget nu am nici o vină.

Din vise-mi fac aripi să zbor,
Cu fruntea mea să ating cerul,
Luceferi să îmi pun în păr,
Să îmi sporesc mai mult misterul.

Cine sunt eu? Sunt însăși Viața!
Sunt Bucuria Cerului!
Lumina-mi scaldă astăzi fața,
Căci eu sunt fiica Domnului!

Suflet geamăn

Cu mâna prin părul tău trecusem
umplându-mi-o de stele,
noapte decupată în inele
albă-ntr-a glasului, cretă
de a buzelor brunetă

Erai pământ și scoarță laolaltă
căci te priveam cu iarba
și cu frunza toată
pe când mi te-așezam în gânduri
și-mi recitai din ele rânduri
de neagră și mătase-a rampelor marine
de-adâncul umbrelor cortine
până-ți creșteau pe brațe lauri
și ochii mei pe după ramuri
că-nmugureai și pe rugină
toamne-n petale de lumină
cu gheața lui cuptor, știi bine
când dogorea roza-n iernime!

Diana Adriana Matei

Eu trec, Tu treci…

Eu trec, Tu treci… într-o mirare
se-ntreabă verbul care doare,
printre oglinzi un vânt, o boare
adie-n mările de sare.

Eu trec, Tu treci… miros de smirnă
ne-mbracă-n mantie divină,
copii de suflet fără vină
iubindu-se sub lună plină.
Eu trec, Tu treci frumoasă blondă,
acelaşi verb se zbate-n undă
pe umeri caută să-ţi prindă
secunda unică-n oglindă.
Eu trec, Tu treci… într-o oglindă
acelaşi verb atârnă-o grindă,
fugi-vom oare să nu ne prindă
un verb tăcut ce stă la pândă ?

Adriana Rusăteanu

Colțul spiritual

În braţele Maicii
Domnului
O istorioară spune că, pe o potecă de munte,
stâncoasă, o fetiță purta în spate pe frățiorul care-și
rupsese glezna. Cei doi coborâseră de la casa lor din
munte pentru a culege ciuperci. Accidentul petrecut ia făcut să se oprească din treaba lor și să se grăbească
spre casă. Un pădurar care trecea prin zonă, întâlnindu-i, a văzut că micuțul era prea greu pentru puterile fetei și i-a zis:
-Fetițo, oare te vei descurca până acasă? Grea
povară mai duci!
Fata a privit mirată spre păzitorul pădurii și i-a
spus cu reproș în glas:
-Ceea ce duc în spate nu este o povară, domnule,
ci este fratele meu!
Asemenea fetei din pilda pe care auzit-o este și
Maica Domnului. Ea ne poartă mereu în brațe și nu se
plânge de greutatea noastră, ci se întristează doar
atunci când noi perseverăm în rău, neluând în seamă
lacrimile ei vărsate înaintea tronului ceresc pentru
iertarea păcatelor noastre.

Părintele Gheorghe Nicolae Șincan,
Târgu Mureș

Mihai Pali
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Demodată

Vântule măi vântule...

Du-te vântule hai hui
Dar să nu-i spui nimănui
Că în suflet am pelin
Când chem îngeri și nu vin,
Să-mi aline dorul greu
Cu un strop de curcubeu.

Într-o zi și-a lepădat pielea și
S-a aruncat singură la gunoi.
I-au crescut bube în spinare,
S-a vărsat toată din noi.
În viteză, ne ștergem picioarele
Pe ea, ca apoi s-o mângâiem
Părintește pe ceafă.
E o fecioară despletită la
Picioarele unui nabab grosolan,
Care noaptea tace prin case.
În lumea lui Nicicum și
Spre Niciunde,
EA e Iubirea.
Foile poeților vor rămâne, de acum,
Goale!

Și ia-mi vântule de-aici
Loviturile de bici,
Care mă lovesc din plin
Cu nori negri de venin;
Când durerea-și face loc,
Lăsându-mi doar nenoroc.

Vântule de-atâta chin,
În priviri zăpadă țin,
Și-n gând mi se zbat mereu
Clipe dintr-un alt clișeu
În care inima mea,
Uneori, mai și râdea.

Anca Boldea

În oraşul cu iubire

În oraşul cu iubire, locuiesc tot mai puţini,
Drumul către fericire, din păcate, nu-l mai ştim...
E aşa frumos aici, ca-ntr-o lume de poveşt! i
Tot ce trebuie să faci este doar ca să iubeşti!

Vino vântule în zbor
Și-mi cumpără din obor
Doar un fir de rozmarin
De culoare bleumarin;
Sau adu-mi iar dragostea
Că nu mai pot fără ea...

Dorina Omota

ANOTIMPURI SUPRAPUSE
Când vara prin suflet îmi trece,
Și iarba-i mai calda cu roua,
Când toamna din iarna e rece
Și iarna-i mai calda când ploua.
Când vara in mai se arată
Și toamn cu vara te-mbie
Când vara o simt ca nu-i toată
Și simt gerul in toamna târzie.
Când anotimpuri se schimba
Și soarele simt cum ma frige
Stand vara in casa cu gripa,
Tot iarna-i mai iarna,când ninge.
Și-n soba-n a focului para,
As vrea sa te văd,primăvara!

Dan Neicuţescu

ARIPILE
LUI DUMNEZEU

Nu m-am gândit niciodată că Dumnezeu ar avea aripi. Într-o dimineață
însă fetița mea mi-a spus: „Mamă, tu
știi că Dumnezeu are aripi?” Gândindumă la faptul că și îngerii au aripi, i-am
zis: „Da, probabil că și Dumnezeu le
are…” „Dar știi că El are șapte aripi?
L-am visat în noaptea aceasta și am
putut să i le număr. Erau șapte. Și era
atât de frumos, ca soarele. Arăta exact ca icoana
noastră cu Iisus Hristos, doar că avea părul mai alb.”
Și atunci m-am gândit pentru prima dată la aripile
lui Dumnezeu. Mi-am lăsat toate lucrurile începute și
am deschis Psaltirea, amintindu-mi că citisem undeva
un psalm „Păzește-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor,
cu acoperemântul aripilor Tale acoperă-mă” (Psalmul
16). Și doar îl citisem de atâtea ori, dar așa cum
obișnuim câteodată să ne rugăm mai mult mecanic, nu
am atras atenția asupra cuvintelor. Dar, ca și cum mi
se deschideau ochii pentru întâia dată, am găsit și alți
psalmi grăitori: „Păzește-mă la umbra aripilor Tale”
(Psalmul 17, 8), „La umbra aripilor Tale găsesc fiii oamenilor adăpost” (Psalmul 36, 7), „El te va acoperi cu
penele Lui și te vei ascunde sub aripile Lui ” (Psalmul
91, 4), „Cu spatele te va umbri pe tine și sub aripile
Lui vei nădăjdui” (Psalmul 90).

În oraşul cu iubire, oamenii mereu zâmbesc,
De atâta fericire, ochii lor, toţi strălucesc.
Politeţea e firească, iar atunci când se-ntâlnesc
Nu se spune “bună ziua”, ci se spune “te iubesc!”

În oraşul cu iubire nu există cerşetori,
Toată lumea dăruieşte doar emoţii, multe fiori!
Florile sunt mai frumoase, frunzele în pomi dansează,
Nopţile sunt în lumină, inimile radiază...

În oraşul cu iubire, oamenii nu merg, plutesc,
Le-au crescut pe spate aripi, tot spunându-şi “te iubesc!”
Nu există sărăcie, sunt avuţi şi fericiţi,
Cea mai mare bogaţie-i că iubesc şi sunt iubiţi...
În oraşul cu iubire, nu există umilinţă
Oamenii nu ştiu să plângă, nu există suferinţă
Trupurile-s sănătoase, ele nu îmbătrânesc,
Vitamina e iubirea şi pastila “te iubesc!”

În oraşul cu iubire, oameni-s nemuritori
Nu există cimitire, când iubesti n-ai cum să mori!
Cine vrea eternitate, cine vrea ca să trăiască
Poate să se mute-aici, doar să ştie să iubească!

(autor: Necunoscut)

Citindu-i însă mi-am amintit că și Duhul Sfânt este
reprezentat în icoanele noastre cu aripi, care de altfel
este de o ființă cu Tatăl și cu Fiul. Toți trei având o
singură Dumnezeire, așa cum soarele are disc, raze și
lumină, dar este unul, așa și Dumnezeu e unul singur,
dar și trei în același timp. Lucru care ni se confirmă și
la Facere (1, 26): „Să facem om după chipul și
asemănarea Noastră”. Dumnezeu nu spune: „Om după
chipul și asemănarea Mea, dar a Noastră”. Sfătuinduse atunci cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Și apoi, de ce-ar fi
vorba de șapte aripi și nu va avea mai multe, dar și aici
un gând care parcă aștepta întrebarea mea mi-a
răspuns: „Dumnezeu a creat lumea în șase zile și în a
șaptea s-a odihnit. Sunt șapte Evanghelii, care se
citesc la taina Sfântului Maslu. Domnul ne îndeamnă
să iertăm de șaptezeci de ori câte șapte. Sunt șapte
păcate capitale: lăcomia, desfrâul, avariția, lenea,
mânia, invidia, trufia.
Sunt șapte laude ale Domnului. Iar Enoh, care a fost
al șaptelea patriarh și urmaș al lui Adam, spune că:
„Vremurile și rugăciunile șapte sunt cu numărul, după
numărul darurilor Duhului Sfânt: Duhul înțelepciunii,
Duhul înțelegerii, Duhul puterii, Duhul cunoașterii,
Duhul temerii de Dumnezeu și Duhul bunei credințe”.
Această cifră fiind menționată în Biblie de 490 de ori.
Dar iată că toate acestea m-au convins că și primii
oameni, Adam și Eva, au avut și ei aripi. Dar odată cu
săvârșirea păcatului, acestea le-au fost luate. Iar dacă
înaintașii noștri au avut aripi, cu siguranță că le avem
și noi, doar că nu știm. Iar Dumnezeu ni le va returna
numai atunci când ne vom muta din lumea aceasta, ca
ele să ne conducă Acasă.

Doina DABIJA
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Biblioteca din Alexandria
• Ioan Corneanu
Lacrima Teocan Istrăuan
Mircea Pîrlea

Despre existența bibliotecii din Alexandria, se
cunoaște foarte bine în întreaga lume, însă dispariția ei
a rămas învăluită în mister. Motivul ? Dispariția acesteia
în mod misterios. Ea a fost plânsă de toate generațiile
din antichitate și până în zilele noastre. Euclid și Arhimede și-au legat numele de cel al faimoasei biblioteci,
iar distrugerea ei a aruncat Europa în “Epoca Întunericului” cu 1000 de ani în urmă în ce privește dezvoltarea
științei, medicinei, filozofiei, istoriei și a literaturii. Cea
mai renumită bibliotecă a fost cea din Alexandria, o
adevărată metropolă a civilizației greco-romane din
Egiptul Antic. Din sursele consultate rezultă că biblioteca conținea peste 900 000 de pergamente și alte cărți
valoroase.
Alexandria este situată la vărsarea în Marea Mediterană a brațului vestic al Deltei Nilului.

Cum a fost creată ?

Cei care vizitau Alexandria, priveau cu admirație
vestitele palate, temple și casele sale. Au văzut și turnul
luminos de la Pharos, una dintre cele șapte minuni ale
lumii, cu o înălțime de 135 de metri, iar în vârf se afla
statuia lui Poseidon, înaltă de 7 metri. A fost cea mai
înaltă construcție din lume.
Pasagerii rulau și papirusuri în care se adânceau în
timpul călătoriei și la țineau în bagaje. Oficialii din Egipt
le puneau întrebări : dacă au la dânșii papirusuri. Din
mândrie că se aflau în metropolă, fără să știe că unele
erau copiate , iar lor ei le dădeau copii, le primeau pentru a îmbogăți fondul de cărți al bibliotecii din Alexandria.
Iată doar o practică simplă dar benefică în cea mai
mare colecție a Antichității. Prin fondurile ei, biblioteca
punea clar în umbră toate celelalte instituții similare.
Totuși cum a fost posibil ? Printr-un amestec de lipsă
de scrupule, simț al afacerilor și cunoștințe literare pe
care le are personalul. Acest lucru e dovedit de o altă
istorioară demnă de crezut cu privire la achiziționarea
cărților bune. Egiptenii s-au adresat oficial bibliotecilor
din Atena cu rugămintea de a li se permite să împrumute manuscrisele originale ale marilor autori din Attica
– Eschil, Sofocle și Euripide. Doreau să le ducă la Alexandria, să le copieze și să le trimită înapoi la Atena.
Drept garanție, egiptenii erau dispuși să depună respectabila sumă de 150 talanți de argint. Atenienii au fost
de acord și afacerea a decurs conform planului.

Planurile unui sfinx

• Dumitru Avram

Proaspăt ataşat de presă la
Varşovia, Lucian Blaga informa
Bucureştii despre faptul că Pilsudski
„tinde spre o simplificare a vieţii
politice din Polonia, reducând cât mai
mult numărul partidelor”. Mărturisesc
că am citit cu sufletul la gură
cuprinzătoarea monografie pe care
diplomatul Nicolae Mareş i-a dedicat-o militarului şi
bărbatului de stat polonez. Cu permisiunea distinsului
nostru om de carte, amintesc doar atât: La 12 mai 1926,
Pilsudski porneşte atacul în marş pentru ocuparea
Varşoviei de către fidelii săi de la unitatea militară din
Rembertow. La ora 16:30, s-a întâlnit cu preşedintele
Stanislaw Wojciechowski pe Podul Poniatowski, care
leagă cartierul Praga (drumul dinspre Rembertow) de
centrul oraşului. Cei doi prieteni de o viaţă nu s-au
înţeles. Pilsudski atacă guvernul condus de Wincenty
Witos. Luptele nu vor înceta până ce premierul nu
demisionează. Puterea va fi preluată de Pilsudski. Lovitura s-a soldat cu 379 de morţi şi 920 de răniţi. Nimeni
n-a îndrăznit vreodată să se atingă în ţara sa de memoria
acestui patriot legendar.
Nicolae Mareş dedică ultima sa carte unei alte
personalităţi de primă mărime a Poloniei, Czeslaw
Dzwigaj, o selecţie din creaţia lirică a acestuia,
prefaţată de un cuprinzător studiu introductiv. Volumul
poartă titlul „Continuum” şi a apărut în colecţia „Cuvinte migratoare” a Editurii Junimea de la Iaşi. Este
vorba de unul dintre marii artişti plastici şi poeţi
polonezi contemporani, născut la 18 iunie 1950, în localitatea Nowy Wisnicz din sudul Poloniei. „Această
carte şi rândurile scrise şi transpuse din creaţia sa în grai
românesc sunt un omagiu sincer pe care i-L aduc Artistului, Poetului, Profesorului, Prietenului Czeslaw
Dzwigaj la a 70-a aniversare”, mărturiseşte Nicolae
Mareş. Acest mare polonez este autorul a 80 de monu-

flacãra lui Adrian Pãunescu

Valoroasele manuscrise au fost expediate și, întradevăr la un moment dat papirusurile s-au întors de la
Alexandria înapoi la Atena, prin curieri. De reținut că
egiptenii i-au păcălit pe atenieni, care au primit multe
copii.
Trimișii regelui și lucrătorii bibliotecii colindau
toată regiunea mediteraneană și cumpărau lucrări. La
mijlocul secolului întâi î. Chr., în depozitele de la Alexandria se aflau așa de multe exemplare, aproape întregul tezaur de cunoștințe al antichității. Putem afirma
că erau reprezentate toate disciplinele și specialitățile
: romane, lirică, drame, lucrări de istoriografie și biografie, literatură de specialitate din domenii ca matematica, geografia, astronomia și medicina. Împreună cu
Muzeul (Mouselon, templul muzeelor) din care făcea
parte, biblioteca era emblema științifică a metropolei
Alexandria.
În bibliotecă erau păstrate cunoștințele, în timp ce
muzeul era o adevărată universitate, în care sute de
învățați și cercetători lucrau la sporirea cunoștințelor.
Aceștia culegeau ironii mușcătoare de la colegii care nu
avuseseră norocul să desfășoare o muncă bine plătită
din vistieria plină a regelui. Se spune că aceștia ... stăteau acolo ca găinile la îngrășat în coș.
Papirusurile se păstrează foarte bine : O dovedește
un exemplar lung de 4 m, vechi de 2500 de ani, care a
fost derulat pentru prima dată în anul 2015 la Institutul
pentru știința restaurării și conservării din Köln.

Rolul generos al regelui

De fapt, sistemul n-ar fi funcționat fără patronajul
regelui. Alexandria era capitala Ptolemeilor, dinastia
care a luat în posesie bogatul Egipt după moartea lui
Alexandru cel Mare, regele Macedoniei. După acea dată,
ei au intrat într-o competiție cavalerească cu ceilalți
regi elenistici, care domneau în Macedonia, Siria sau în
Pergam.
Un domeniu important al competiției era cultura.
Fiecare voia să-i întreacă pe ceilalți în afara arhitecturii, a tehnicii sau a științelor.
Datorită bogăției lor materiale, dar și de idei, Ptolemeii erau de cele mai multe ori în frunte. În ceea ce
privește biblioteca, dispuneau și de un avantaj de
poziționare, unică în felul său. Aveau monopolul papirusului, principalul suport de scris din Antichitate.
De atunci, pergamentul n-avea decât un rol secundar. Cyperus Papyrus, planta din măduva căreia se prepara apreciatul material pentru scris, creștea numai în
Egipt, pe malurile și în Delta Nilului.
Având în vedere acest lucru, Ptolemeii făceau afaceri profitabile cu papirus în toată regiunea mediteraneană, în timp ce pentru cerințele lor puteau să se
servească din propria ogradă. De aceea, și producerea
copiilor era pentru ei mult mai ieftină decât pentru
concurența elenistică.
mente închinate Papei Ioan Paul al II-lea, întruchipat în
diferite ipostaze, şi aflate în lumea întreagă. Monumentul lui Jozef Pilsudski din Cracovia este una dintre
lucrările sale memorabile, ca şi aceea care-l reprezintă
pe marele pianist şi om politic Ignacy Paderewski. Impresionant este însă pentru noi ciclul de poeme dedicate
creatorilor români şi României. Îi dau cuvântul lui Nicolae Mareş: „Oare ce artist de talia lui s-ar fi apucat să
aştearnă pe hârtie, la începutul anilor ’70 ai secolului
trecut, cântul, imnul pe care l-a înălţat poetul cracovian
confratelui Constantin Brâncuşi?” „S-au perindat mulţi
artişti, mulţi poeţi prin Lancrămul lui Lucian Blaga. Câţi
dintre ei au închinat poeme poetului, filosofului,
cărturarului, diplomatului român?” „George Enescu i-a
învăţat pe polonezi în timpul celui de-Al Doilea Război
Mondial vioara sau arta dirijatului, îl am în vedere pe
marele dirijor Stanislaw Wislocki. A venit timpul ca Czeslaw Dzwigaj să-şi exprime recunoştinţa că L-a cunoscut
pe muzicianul din Liveni.” „Nu cunosc poet universal,
continuă Nicolae Mareş, să fi scris - cu ocazia Centenarului Marii Unirii - un poem despre catedralele din Alba
Iulia, catolică şi ortodoxă…” Emoţionantă este maniera
în care prietenul nostru îşi exprimă gratitudinea faţă de
România pentru sprijinul acordat poporului său încă din
secolul al 18-lea, când, la disperare, înaintaşii săi strigau: „Cine îşi iubeşte Patria să fugă în Valahia”. Czeslaw
Dzwigaj a dăruit unul din bronzurile sale cu chipul lui
Ioan Paul al II-lea „Micii Rome”, într-o festivitate
înălţătoare, găzduită de Blaj, la 9 mai 2019. La Festivalul Internaţional „Lucian Blaga” de la Sebeş, Czeslaw
Dzwigaj a venit cu o plachetă - medalie în bronz care-l
înfăţişa pe Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române,
Preafericitul Teoctist, şi pe oaspetele său, Papa Ioan Paul
al II-lea, în „Grădina Maicii Domnului”. Cu adevărat un
mare prieten al României şi al românilor!
Regretatul Marin Moraru spunea într-unul din ultimele sale interviuri că prin anii ’72-’73 România se afla
pe cel mai înalt podium de cultură al Europei. Povestea
Marin Moraru cum, ajunşi în Scoţia, actorii români erau
pur şi simplu atinşi de gazde de parcă s-ar fi aflat în faţa
unor fiinţe supranaturale. Alpiniştii politici au avut grijă
să coboare România şi din punct de vedere cultural la
nişte cote pe care nu ni le-am imaginat vreodată. Suntem o ţară plină de talente, de temperamente de o rară
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Întemeierea Bibliotecii

Întemeierea bibliotecii din Alexandria a avut loc în
vremea fondatorului dinastiei. Ptolemeu întâi a fost un
general a lui Alexandru cel Mare. După moartea acestuia, după ce a cucerit Egiptul în lupte, s-a intitulat rege
și a guvernat până în anul 283 î. Chr. L-a urmat apoi fiul
lui, Ptolemeu al II-lea, care s-a angajat în promovarea
științei la fel de pasionat ca și tatăl său. Și sub domnitorii următori, care au provenit toți din familia Ptolemeilor. Muzeul și biblioteca au rămas înfloritoare
obiecte de mândrie și invidie de toată lumea.

Directorii Bibliotecii

Biblioteca era condusă de un director angajat, a
cărui importanță reieșea și din faptul că regii îi
încredințau instruirea și formarea urmașilor la tron. În
acest post căutat și bine plătit ajungeau personalități
cunoscute din lumea învățaților antici, corifei ai vremurilor lor.
Începând din anul 284 î. Chr., primul director al bibliotecii a fost filologul Zenodot din Efes, cunoscut ca
primul editor critic al operelor lui Homer. I-a urmat în
270 î. Chr., poetul epic Apollonius din Rhodos, autorul
celebrei epopei despre aventurile argonauților. Prin anul
245 î. Chr., acesta a fost urmat la rândul lui de învățatul
multidisciplinar Eratostene din Cyrene, cunoscut astăzi
mai ales pentru performanța de a fi calculat aproape
exact circumferința Pământului. Ironia sorții este că,
din numeroasele lor lucrări în domeniile geografiei, matematicii, filozofiei, nu s-a păstrat aproape nimic, tocmai fiindcă a deținut funcția de director al bibliotecii
până la moartea sa din 194 î. Chr., timp de aproape șase
decenii. Odată cu dispariția bibliotecii au dispărut și
manuscrisele sale.

Ordinea documentelor

Pe lângă achiziționarea sulurilor scrise, directorilor
le mai revenea sarcina de a le ordona, pentru a fi mai
accesibile cercetătorilor și a publicului interesat. Eratostene și-a arogat mari merite și în această privință.
Ca rezultat, biblioteca din Alexandria era vestită pentru
sistemul ei ordonat de catalogare. Astfel, ca
proveniență sau, în măsura în care erau cunoscute, după
numele autorilor. Căutarea lucrărilor donate de utilizatori era ușurată și de clasificarea pe teme și domenii de
specialitate.
În acest scop, exista un catalog cuprinzând 120 de
volume, cu un indice împărțit pe materii ca retorica,
dreptul, epica, tragedia, lirica, istoria, medicina, matematica, științele naturii și diverse. A existat și o anexă
a bibliotecii, mai mică, în cadrul sanctuarului dedicat
zeului Serapis.
(va urma)

forţă expresivă. Se spune că la popoarele alese fericirea
nu corupe. Mulţi nu vor ajunge să înţeleagă în această
viaţă cum a reuşit socialismul să pună în lumină atâtea
valori după acea perioadă neagră de proletcultism
înrăit, de decimare a valorilor naţionale. Ministreasa
învăţământului îi anulează contractul fostului director
al Laserului de la Măgurele, un academician cunoscut,
ceea ce li se întâmpla spre anii ’50 unui George
Călinescu sau Alexandru Rosetti, scoşi de la catedră, ca
să nu mai vorbim de cei care au avut neşansa să treacă
prin temniţele acelor vremuri. Ţăranii care luau câţiva
ştiuleţi de porumb de pe drum au pătimit mai mult
decât cei care în numai 30 de ani au furat o ţară. Noi
am rămas cu obsesia marilor porţi, începând cu cea
otomană şi continuând cu acelea de la Bruxelles sau
Washington. Poporul român a ajuns să-i fie dat astăzi ca
exemplu, spre intimidare, modelul indian de represiune,
cu bâte aplicate în mijlocul străzii. Îl văd pe un avocăţel
- penalist, ce-i drept, plin de îngâmfare şi de trai bun,
care-şi face apărarea pe la televizor, adresând cuvinte
mai mult decât jignitoare la adresa şefului statului. Doi
curajoşi l-au tăvălit într-o seară pe ministrul de interne,
la o oră de maximă audienţă, ceea ce iarăşi nu este în
regulă, mai ales în aceste vremuri în care respectul faţă
de autorităţi şi dialogul constructiv trebuie să se afle în
prim-plan. O parte din presa noastră nu a reuşit să
treacă, din păcate, graniţa jurnalismului mărunt,
meschin („doamna, cum se numeşte dânsa, de la
Muncă”, se dădea interesant unul dintre oportuniştii de
seamă ai televiziunilor noastre). O fată frumoasă a spus
nişte vorbe memorabile la o întâlnire cu o nouă promoţie
de oameni de televiziune. Din păcate, nu le pot reproduce.
Acelaşi Lucian Blaga îl prezenta în anul 1926 pe Titu
Maiorescu drept scriitorul care, în a doua jumătate a
secolului al 19-lea, a fost în România maestrul
propovăduitor în domeniul criticii literare. Unde sunt
acei oameni de autoritate în stare să impună un nou clasicism în haosul contemporan al României, să traducă în
viaţă măsuri energice de îndreptare a lucrurilor?
Glasurile puternice şi evidente sunt ascunse parcă
înadins de o presă preocupată de orice şi aproape deloc
de luptele cu spiritul…

aniversări Cărturar atins de nimbul „eminescianitei”,

om al Credinţei şi al Cetăţii, poligraf oltean „ziditor” de cărţi...
• Stoica Lascu

În spaţiul cultural de azi al României se manifestă
un număr deloc mic de intelectuali care, fără a monopoliza tribunele televistice (este deja încetăţenit, mai
ales în rândurile tinerelor generaţii, că dacă nu eşti vizibil „pe sticlă” nu exişti ca atare...), se constituie, prin
activitatea şi atitudinile lor naţional-culturale, veritabili
vectori ai Culturii naţionale din zilele noastre. O astfel
de personalitate o reprezintă cărturarul din Cetatea Băniei (aceasta s-a onorat pe ea însăşi, atribuindu-i în 2011
titlul de Cetăţean de Onoare) a Valahiei Mici – istoricul
literar, bibliotecarul şi editorul, scriitorul şi publicistul,
militantul naţional-cultural Tudor Nedelcea (n. 23 martie
1945).
De obârşie olteană – s-a născut într-un „spațiu mirific” al Mehedinţului, satul Valea Ursului, comuna
Tâmna (Mehedinți), ocrotit de natură şi Dumnezeu
(texte folclorice culese din vatra-i de baştină pe magnetofon, între anii 1970-1972, vor vedea lumina tiparului
în 2007: Sus la Valea Ursului. Culegerea textelor de folclor şi prefaţă de Tudor Nedelcea: Satul din inima mea,
160 pp.). „Locul copilăriei mele este rânduit în jurul
unei bisericuţe din lemn (conform posibilităţilor materiale ale comunităţii şi în concordanţă cu spiritul creştin), ctitorită în 1776, cu hramul «Sfântul Gheorghe»,
unde se rânduiau şi viii şi morţii, şi tinerii căsătoriţi şi
toate pomenirile de peste an, şi unde se judecau micile
(pe atunci) conflicte dintre consăteni. În tinda bisericii,
nimeni nu cuteza să mintă, noţiunea de martor mincinos
era exclusă în aceste condiţii. Şi marea cultură românească îşi are originea tot în tinda bisericilor, aici copiii
buchiseau primele litere şi erau educaţi în spiritul Sfintei
Scripturi şi al tradiţiei populare româneşti. Am mai scris,
dar îmi place să repet: Biserica noastră strămoşească
este adevărata societate deschisă (subl.n.), în care dialogul social se desfăşoară pe principii morale. Un astfel
de spaţiu este, pentru mine, satul mehedinţean Valea
Ursului. Fireşte, pentru fiecare, satul lui este cel mai
frumos, cum iarăşi, pentru fiecare, propria mamă este
cea mai frumoasă” (iulie 2019).
Este botezat cu numele Pandurului din Vladimiri (în
1993, viitorul editor îngrijeşte şi prefaţează un volum de
Scrieri ale lui Tudor Vladimirescu); absolvent al renumitului Liceu „Traian“ din Drobeta-Turnu Severin (despre
vestitul director-fondator al acestuia, Teodor Costescu,
va scrie mai târziu pagini emoţionante de readucere
aminte a operei sale) și al Facultatăţii de Limba şi Literatura Română a Universității din București (după ce urmase şi studii de Biblioteconomie). În „câmpul muncii”
este din 1969 – bibliotecar, arhivist, funcţionar cultural,
editor – şi va îndeplini şi o sumă de funcţii de conducere
– director al Bibliotecii Judeţene Dolj (1974-1985), re-

dactor/redactor-şef la Editura „Scrisul Românesc” din
Craiova (1988-1997); după 1900 va fi şi cercetător ştiinţific la Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova (din sistemul Academiei
Române), respectiv preşedinte-fondator al Fundaţiei
„Scrisul Românesc”. De-a lungul anilor, în semn de apreciere a faptelor sale întru slujirea Credinţei strămoşeşti
a fost ales în înalte organisme ale Bisericii – Adunarea
Naţională Bisericească şi Consiliul Naţional Bisericesc,
precum şi în Adunarea Eparhială şi Consiliul Eparhial al
Arhiepiscopiei Craiova, respectiv Adunarea Eparhială a
Episcopiei Severinului şi Strehaiei; iar cei laici l-au desemnat – pentru însemnatele atitudini şi multele acţiuni
naţional-culturale – drept vicepreşedinte al Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni.
Simţămintele creştin-ortodoxe de care a fost animat întreaga viaţă se scoaboară din anscenstralitatea
neamului: „Sunt născut, crescut şi educat de părinţii mei
în litera şi spiritul credinţei creştin-ortodoxe şi aşa mă
voi manifesta până la sfârşitul vieţii mele pământene.
Este temeiul pentru care preamăresc virtuţile Bisericii
noastre strămoşeşti, care a fost, de-a lungul istoriei, alături de neam şi s-a manifestat ecumenic, îi proslăvesc
pe oamenii Bisericii, pe toţi creatorii inspiraţi de spiritul
creştin. Am susţinut din capul locului construirea Catedralei Mântuirii Neamului, pe care o găsea absolut necesară şi Eminescu, am fost şi în comisia consultativă
pentru realizarea acestui proiect, apoi, în Adunarea Naţională Bisericească şi Consiliul Naţional Bisericesc, care
a hotărât construirea acestui locaş sfânt. Cunosc, din
păcate, oponenţa agresivă a fostului primar general al
Capitalei faţă de acest proiect pentru simplul fapt că
patriarhul n-a vrut să numească mitropolit pe un om deal său. România este singura ţară ortodoxă care nu are
un asemenea locaş, la nivelul unei catedrale, spre disperarea conaţionalilor noştri trăitori în Rusia, Serbia,
Bulgaria. Antipatiile unor indivizi nu mă sperie, pentru
că sunt aceiaşi autoreprezentanţi ai aşa-zisei «societăţi
civile» (în realitate, Biserica Ortodoxă Română reprezintă adevărata societate civilă), sterpi sufleteşte, care
se opun predării religiei în şcoli, militează pentru căsătoria între homosexuali în numele apărării drepturilor
unor minorităţi (urmează legiferarea zoofiliei în opinia
acestora!?). Preceptele biblice nu sunt pe placul adepţilor «New-Age»-ului” (mai 2016).
Dar nu funcţiunile şi demnităţile onorifice, numeroase premii (inclusiv „Crucea Patriarhală” – cea mai înaltă distincţie a Patriarhiei Române – şi Diploma și
Medalia Omagială „Sfântul Ioan Gură de Aur”, respectiv
Premiul „Titu Maiorescu” al Academiei Române) – pe deplin meritate, de altfel –, îi conturează dimensiunea personalităţii.
Ci prolifica şi valoroasă activitate concretizată în
aproape o sută de titluri de carte – dintre care aproape
60 în calitate de unic autor; peste zece de coautor;
aproape 60 de îngrijitor, editor şi prefaţator, la autori
români şi străini; în sute şi sute de articole, mai toate
cu titluri sugestiv formulate (precum, de exemplu, Sfântul Antim Ivireanul, cărturar-precursor al Marii Uniri a
românilor, Eminescu despre Tudor Vladimirescu, Eminescu, corect politic, Pamfil Şeicaru, ctitor de mânăstire şi de ziare, N. Batzaria, superromânul,
Îndrumătorul meu spiritual, Gheorghe Calciu Dumitreasa, Constantin Virgil Gheorghiu sau orele culturii
române, Prea Fericitul Patriarh Teoctist sau rezistenţa
prin credinţă, Vasile Militaru, un martir al ortodoxiei,
Un mare savant: Gh. Ivănescu, A mai căzut o instituţie:
Victor Crăciun, Eminescologia şi slujbaşul său: Nicolae
Georgescu, Petre Gigea-Gorun sau reabilitarea memorialisticii, Eugen Simion şi identitatea românească, Crucificat pe harta ţării. Vasile Tărâţeanu); în dăruitele
acţiuni de organizare culturală, în consecvente şi principiale atitudini naţional-culturale (să arătăm, aci, că
spre finele anilor ’83 va fi „eliberat” din funcţia de director al Bibliotecii Judeţene datorită unor poziţii iconoclaste în contextul tot mai intolerant al vremii; după
cum, prin 2007, va demisiona din Adunarea Naţională Bisericească: „De ce? Sunt foarte multe de spus. Spun doar
atât: principiul lui Andrei Şaguna, conform căruia biserica nu-i numai a preoţilor, ci a comunităţii şi, ca atare,
în conducerea acestei instituţii, de la parohii, la episcopii, mitropolie, patriarhie, 2/3 trebuie să fie mireni care
hotărăsc în problemele majore ale bisericii şi societăţii.
După «moartea» lui Teoctist, hotărârile le ia Sfântul
Sinod (format numai din vicari, episcopi, mitropoliţi, patriarh, la bază fiind călugări), unde se aplică alt principiu: ascultarea. E o formă de dictatură, de aici imaginea
tot mai şifonată a bisericii în media şi în rândul populaţiei. E normal să nu mai fac parte din astfel de structuri”).
Având formaţie de bibliotecar, om al Cărţii, cărturarul de azi îşi va susţine în 1983 un foarte apreciat doctorat (mentor fiindu-i cunoscutul învăţat Dan
Simonescu), cu titlul Geneza ideilor social-politice şi fi-

losofice în literatura română veche (tipărit în 1987: 200
pp.; retipărit TipoMoldova, 2015). Vor urma, mai apoi,
o sumă de cărţi tematice, cele mai multe analizând fenomenul cultural istoric din arealul Olteniei – Publicaţii
periodice din Oltenia. Prefaţă de Dan Simonescu, I-II
(coautor: Marcel Ciorcan) (1976, 1979: 160 + 116 pp.);
Manuscrise şi cărţi vechi. Catalog. Prefaţă de Dan Simionescu (coautor: Gabriela Nica) (1977: 118 pp.); 70 de
trepte. [Monografie întocmită cu prilejul aniversării a
70 de ani de existenţă a Bibliotecii Judeţene Dolj]. Prefaţă de Dan Simonescu (1978: 100 pp.); Arhivele Olteniei (1922-1943). Bibliografie (coautori: Justin
Constantinescu, Florea Firan) (1983, 376 pp.) ; Civilizaţia cărţii. Incursiune în istoria cărții, presei și a tiparului (1996: 200 pp.); Bisericile Craiovei (în colab.)
(1998: 168 pp.); Familia Aman (coautori: Gabriela
Braun, Mariana Leferman, Toma Rădulescu.) (2003: 182
pp.); Cartea şi circulaţia ei (2005: 160 pp.); Repere spirituale româneşti. Un dicţionar al personalităţilor din
Dolj (în colab.), 2005: 428 pp.); La Centenar. Redactorii
„Ramurilor”. Fişe bibliografice (2005: 126 pp.); Carte
despre carte. 500 de ani de la apariţia primei cărţi româneşti (2008: 328 pp.); Centenar Biblioteca „Aman”
(2008: 152 pp.), Biserica și societatea (2019, 420 pp);
Marin Sorescu sau vocația identității (2020, 230 pp).
În calitate de editor (ori îngrijitor) şi prefaţator,
„tenacele om de cultură craiovean” (cum îl numeşte Lucian Chişu) va fi la originea a numeroase reeditări sau
ediţii princeps: Hasdeu, Eminescu, Creangă, Ispirescu,
Carmen Sylva, Traian Demetrescu, Ioan Neniţescu, Nicolae Batzaria, Petre Bellu, Cezar Petrescu, Vasile Militaru,
I.D. Sîrbu, Grigore Vieru, Adam Puslojič, Vasile Tărâţeanu şi alţii (mai ales prefeţe, precum Petre GigeaGorun, Ilie Tudor, Florin Copcea, Liviu Andrei, Jean
Băileşteanu, Dan Vană, Marian Niţă, Victor Rusu ş.a.);
sau Hans Chr. Andersen, Selma Lagerlöf, Stefan Zweig,
Antoine de Saint Exupéry; albumul Adrian Păunescu. 70
de ani de la naştere. Portret neconvenţional de Eugen
Simion. Prefaţă de Victor Crăciun (coautori: Cristiana
Crăciun, Victor Crăciun, Ana Maria Păunescu, Andrei
Păunescu, Carmen Păunescu) (2013).Este unul din colaboratorii Dicționarului General al Literaturii Române,
apărut sub egida Academiei Române și sub coordonarea
lui Eugen Simion în două ediții (șapte volume, respectiv
9 volume).
Istoricul literar reconstituie cu relevant talent narativ (din păcate, această latură a creaţiei sale nu a fost
mai dezvoltată în volume de sinte stătătoare) oameni şi
epoci – în Povestiri despre Mihai Viteazul (1991: 64 pp.)
şi Vlad Ţepeş Dracula, 1994, 1999, 2005, 2013: 44 pp.);
după cum Mara Tănase este Pasărea măiastră (1993: 56
pp., 1999).
De-a lungul anilor însă, portrete – mai scurte sau
mai întinse, unele repetate în alt registru informaţional
– ale numeroase personalităţi ale culturii române au beneficiat de atenţia „reputatului critic şi istoric literar
craiovean” (cum îl numeşte Ion Brad) – Ioan Maiorescu,
Constantin Stere, Veronica Micle, N. Paulescu, G.T. Kirileanu, Elena Văcărescu, I.C. Bibicescu, Teodor Costescu,
Pamfil Şeicaru, Vintilă Horia, C. Rădulescu-Motru, V.G.
Paleolog; sau, mai din zilele noastre – Marin Sorescu, Nichita Stănescu, Adrian Păunescu, Ioan Alexandru, Fănuş
Neagu, Al. Piru, I.D. Sîrbu, Dan Simonescu, Barbu Theodorescu, Rosa del Conte, Edgar Papu, Constantin C. Giurescu, Lucian Predescu, Iosif Sava, Eugen Simion, Cristea
Sandu Timoc, Gh. Ivănescu, Ilie Purcaru, Mihai Pelin,
Grigore Tr. Pop, N. Gheran, C. Dima-Drăgan, Florin Constantiniu, Gh. Buzatu, Mihai Ungheanu, Maya Simionescu, Răzvan Theodorescu, Dimitrie Vatamaniuc,
Grigore Vieru, Leonida Lari, Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, Vasile Tărâţeanu, Victor Crăciun, C. Ionescu-Tîrgovişte, Eugen Doga, Viorel Cosma, Dan Zamfirescu,
Dumitru Şandru, Tudor Gheorghe, Dinică Ciobotea, Gheorghe Hagi ş.a.; despre Dumitru Stăniloae, Gheorghe
Calciu-Dumitreasa, Bartolomeu Anania, Nestor Vornicescu, Teoctist Arăpaşu.
Astfel, „Marin Sorescu a fost directorul Editurii
Scrisul Românesc (1990-1996), eu fiindu-i subaltern.
Avea, într-adevăr, geniu. Era introvertit, timid. Sub modestia sa de sorginte ţărănească, era un Om, drept, cu
drag de Dumnezeu (a reparat, cu ajutorul lui ÎPS Nestor,
biserica din satul său natal, Bulzeşti), un om ce-şi iubea
sincer confratele, chiar şi pe cei care i-au făcut mult rău
(şi nu sunt puţini), trei scriitori reclamându-l Academiei
Suedeze spre a-l deposeda de Premiul Nobel, pe care-l
merita pe deplin. A fost poet, prozator, dramaturg,
eseist, critic şi istoric literar, traducător, pictor. Îşi iubea
cu sinceritate ţara, valorile cultural-naţionale, pe creatorii acestora. Ca ministru al culturii, auzind că la Târgu
Jiu vântul şi viscolul au doborât un copac pe un scaun
din Ansamblul «Brâncuşi», a plecat imediat în Gorj, pe
o vreme total nefavorabilă, spre a lua măsurile de vigoare. Avea mult umor, preţuia ţăranul, de la care a
cules atâtea întâmplări pentru ciclul La Lilieci. Merita
mai multă consideraţie din partea confraţilor (a fost nevoit să-şi dea demisia din Uniunea Scriitorilor)” (mai
2016).
(va urma)

