
ABONAMENTE? LA ORICE OFICIU POŞTAL SAU PE WWW.POSTA-ROMANA.RO

IDEI TRĂSNITE * NEGUSTORII DE SUFLETE

„Analfabeţi din toate ţările, uniţi-vă!”

Săptămânal (serie nouă) * Anul XX * Nr. 48 (976) * 
4-10 decembrie 2020 * 16 pagini * 3 lei

Datoria FLAP: Să ne amintim de 1 Decembrie şi după ce 1 Decembrie trece! Să ne amintim de noi,
popor român veşnic rătăcit, şi după ce calendarul nu ne mai trage de mânecă. Să ne amintim!

BREAKING NEWS: SUNTEM PESTE TOT ACASĂ

• Adrian Păunescu

Să nu cădem în amănunte
şi să uităm esenţialul,
din râu în râu,
din munte-n munte,
cum valul
face trup cu malul,
în Ziua Sfântă,
Ziua - Punte,
acasă s-a întors Ardealul.

A fost atunci o ţară-ntreagă
a fost o ţară ca o roată,
Românii şi acum se roagă
s-o vadă aşa
încă o dată,
şi plâng în harta lor beteagă
copiii mei,
băiat şi fată,
şi jurăminte noi se leagă.

Luăm de la Râmeţi putere
şi ultima cuminecare
fiinţei noastre spre a-i cere
să ştie bine ce o doare,
ca să venim la Înviere,
să fie gata fiecare,
cu buze-amare să mai spere
Trăiască România Mare!

Râmeţi, 1 decembrie 1988

___

ESENȚIALUL DINSPRE MAREA ZI

Dinspre un alt 1 Decembrie...



• Ana-Maria Păunescu

Dacă plouă, e vina lor. 
Că atrag, prin lacrimă, 
dezastre naturale și furtuni 
cizelate de ochiul albastru din
cerurile tuturora. 

Dacă ninge, e vina lor – că le
place ninsoarea, 
că, deși au ajuns la vârsta 
boabelor de cafea grizonate, 
se poartă ca niște copii când văd 
fulgii de nea pe fereastra rece a ultimelor
adrese.

Dacă vine vara înapoi în mijloc de decembrie,
E vina lor,
Că nu se adaptează anotimpurilor, 
Că merg mereu împotriva morilor,
Că fac din armăsar țânțar când ar putea,
Ca toată lumea, să facă din țânțar armăsar.

Dacă plânge un copil al lumii,
E vina lor.
Că nu a ajuns dulcele din cafeaua de
dimineață în voce
Și de acolo în suflet
Și de acolo, pe calea universală a aerului,
În palmele copilului
Care plânge,
Undeva, departe,
Undeva, departe.

Dacă vine sfârșitul lumii,
Într-o zi de odihnă,
E vina lor,
Că au ales ziua de odihnă prost,
Că au ales viața de zbucium prost,
Că au educat, deși nu aveau dreptul,
Calendarele mayașe în defavoarea lor,
În defavoarea celor din jur,
În defavoarea propriilor oglindiri
Și propriilor umbre.

Dacă se arde un bec din iluminatul 
public stradal,
E vina lor.
Că au trecut pe strada aceea
Și au traversat-o
Fără să se asigure,
Fără să măsoare din ochi
Forța felinarelor,
Ca să se poată preveni dezastrul.

Dacă ei înșiși mor,
La capătul drumului anevoios și mocirlos,
E, desigur, vina lor.
Dar cea mai mică vină, dintre toate.
E vină și notă de plată,
E danț și bocet,
E penumbră și iluminare.
Vina lor, totdeauna a lor. 
Învinșii de serviciu.
Amin.
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Învinşii

Cântecul săptămânii:
Nicu Alifantis - 

Scrisoare

Suprarealistul secolului  XXI: 
VIOREL FORȚAN

Opțiune pentru barocul 
vizual

• Dan Lupescu

Replică liric-tectonică, din Craiova, straniei catedrale
SAGRADA FAMILIA de arhitectul îngerilor: Antonio Gaudi

Captatio…
…Și, totuși, nu tăbărâți pe el. Nu-l faceți nici tabără.

Dar nu-i dați nici șansa de loc sacru, pentru efemer, desigur,
bivuac. Nu-l lapidați – firește, nici cu pietre de andezit și nici
cu diamante, fie ele roz, albastre ori mai ales negre. Chit că
este, poate, cel mai mare dintre păcătoși. Ca fiecare dintre
dumneavoastră. Înșivă. Ca fiecare dintre noi. Înșine. 

Chiar dacă el, ing. Viorel Forțan, a forjat și a…forțat în
asemenea hal lucrurile/ fenomenele încât a eclozat/ a clo-
cit, decenii la rând, arheii/ ouăle de aur dintâi ale virușilor
CORONA (ai coroanei adică, aceea care încoronează/ încor-
norează viața fiecăruia dintre noi!). 

Ehei ! Încă de pe când era gimnazist, la Liceul Nicolae
Bălcescu/ Colegiul popular, devenit, după marea brambu-
reală, satanic orchestrată din 22 decembrie 1989, Colegiul
Național Carol I din  Craiova. Atunci a publicat fragedul gim-
nazist, la derută, în revista Liceul, bine încifrate, ciornele /
draft –urile (cum s-ar zice la vreme de globalizare deșănțată)
versurilor/ rețetelor de taină din care aveau să erupă, toc-
mai acum, germenii explozivi ai COROVID 19. Și Coroană, și
Vid! – dar cine, oare, mai are timp să gândească?!? Mai cu
seamă când epoca/ era creierelor șterse și a manipulărilor
planetare înflorește accelerat, dezvoltând mii și mii de
brațe, nebănuite, ale unei nesățioase caracatițe însetată de
vieți omenești și de putere, de bani, sânge, violență și con-
trabandă… 

Prin urmare, dragi concitadini și dragi concetățeni, nu
vă mai lăsați orbiți de știrile false. Pandemia aici a fost gân-
dită. Și de aici a fost lansată. Necum de prin sofisticate la-
boratoare din Afganistan, China, S.U.A., ori de aiurea… 

Vă rog să tăceți mâlc. Să nu suflați o vorbă. Nimănui. 
Că acesta-i secretul nostru de serviciu. 
Top secret. 

*
*     *

Intrarea în arenă
Craioveanul nostru pur-sânge s-a școlit, în copilărie, la

Academia de pe str. George Enescu: Sineasca, în adolescență
- prin Semiramidele moșiei stră-străbunilor lui Al. Mace-
donski, unde dăinuiește, de 75-80 de ani, Grădina Botanică
din Craiova, pe strada cu nume de haiduc legendar: Iancu
Jianu.

Degustător fervent al poeziei, teatrului și artelor plas-
tice -, inginerul geolog Viorel Forțan a intrat furtunos pe
piața editorială grație ochiului viu, deschiderii umaniste și
mobilității universitarului Florea Firan (laureat al Academiei
Române: Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, 1994), neobo-
sit editor, îndeosebi din 2002 încoace, care i-a girat, la Ed.
Scrisul Românesc din Craiova, trei frapante volume reunite
sub genericul Cutia neagră.

Apetitul pentru poezia modernă, postmodernistă, dar
mai ales avangardistă, ca și pentru sculptura lui BRÂNCUȘI –
care a deschis Calea Regală a artei tridimensionale a lumii
încă din primii ani ai secolului XX -, consonanța cu pictura
de originalitate șocantă a lui Picasso, De Chirico, Dali, Ma-
gritte transpar din cele trei volume ale lui Viorel Forțan:
poeme, imagopoeme, nonpoeme, apărute în anii 2012,
2016, 2017. 

Încă din anii de liceu, viitorul geolog-poet (al faliilor ne-
buloase din adâncurile spiritului românesc) s-a dedulcit la
zvâcnetul iconoclast al lui Al. Macedonski – autor care expe-
rimenta versul liber, „simfonic”, în poezia Hinov, din 1879,
și „armonia imitativă”, șocând prin definiția dată poetului,
în Noaptea de septembrie: „Poetul e o harpă: nu cugetă,
ci cântă/ Chiar el nu înțelege, dar este ascultat”. 

Mirajul pe care Macedonski l-a exercitat asupra adoles-
centului Viorel Forțan a sporit mult în intensitate atunci când
avea să descopere că, în 1880, poetul Rondelurilor și al
Nopților…, contemporan cu Eminescu, făcea referiri seis-
mice la logica poeziei (ne-logică față de aceea a prozei, lo-
gica poeziei fiind însuși absurdul!). 

Sentimentul acesta, al mirajului, perceput până la
copleșire de tânărul condeier craiovean, avea să fie exacer-
bat atunci când, cufundându-se în studiu aprofundat, a des-
coperit încă un articol bulversant, în epocă, prin curajul
opiniilor novatoare, anume Poezia viitorului, publicat de
Al. Macedonski în 1892. În acest eseu, cu statut de bornă în
timp, impetuosul poet, cu obârșii pe malurile Amaradiei, la

nord de Craiova („Iată Pometeștii, iată Adâncata…”) - care
propusese, cu două decenii mai înainte, o lirică dinamică,
virilă, „în locul poeziei de lacrimi false și dureri imaginare”
- formula, în premieră absolută la noi, definiția simbolismu-
lui.

Spre sfârșitul anilor de liceu și în toți cei cinci ai
studenției, a învățat, de la matematicianul-poet Ion Barbu,
ce înseamnă poemul concentrat (uneori, la maximum), ispita
încifrării, dar și „expresia sobră”, „orgolios prețioasă”. De
asemenea, Lucian Blaga și George Bacovia au contribuit, con-
comitent, la modelarea profilului său de creator.

A urmat momentul de răspântie, după care Viorel Forțan
s-a lăsat fascinat de senzațiile tari, dinamitarde, stârnite de
Tristan Tzara prin cel dintâi text dadaist (La premiere aven-
ture celeste de M. Antipyrine, 1916), de primul Manifest
dada (1918), ca și de Vingt-Cinq poemes (1919) ori Sept
Manifestes dada (1924). 

Un alt avangardist român, B. Fundoianu, consacrat în
Franța sub numele de B. Fondane, l-a cucerit prin exegezele
despre Baudelaire, Mallarme, Remy de Gourmont, Francis
James și Gide (1918), prin temeritatea câtorva cuvinte
pădurețe (1930) și prin siguranța cu care s-a afirmat ca filo-
sof existențialist nihilist, publicând „eseuri de oarecare
ecou” (afirmă, malițios ori nu, Al. Piru) despre Martin Hei-
degger și Arthur Rimbaud (1933), ca și un Fals tratat de es-
tetică (1938), toate în limba franceză.

I-au mai fost stâlpi de pridvor, în creațiile sale, prolificul
Ilarie Voronca (zece volume de poezii și două de eseuri, până
să plece din România, 11 culegeri de versuri în franceză – în
afara celor trei traduse din română: Ulise, Peter Schlemihl,
Patmos (1933, 1934), Stephan Roll (Gheorghe Dinu), care-i
trimitea un mesaj fondatorului futurismului, Marinetti, în
care nu se sfia să rimeze Breton cu șotron, box cu cox… 

Și desigur Urmuz, descoperit de Arghezi, publicat de
acesta în Bilete de papagal și Cugetul românesc. Anticipând
pe plan mondial literatura absurdului, Urmuz (1883-1923) nu
a scris decât nouă piese literare cu caracter parodic (opt
proze scurte și o fabulă, percutante prin valorificarea spu-
moasă a ambiguității cuvintelor, a ironiei și umorului negru),
care totalizează ceva mai puțin de 50 de pagini. 

Viorel Forțan intră în consonanță mai ales cu  Gherasim
Luca, figură cu totul aparte  în avangardismul românesc,
franțuzesc, european și mondial. Născut în București, la 23
iulie 1913, așadar cu numai un an înainte de declanșarea pri-
mului război mondial, el provenea dintr-o familie de evrei
ashkenazi, în care se vorbeau curent patru limbi: româna,
idiș, franceza și germana. În certificatul de naștere a fost în-
registrat cu numele Locker Salman.

Personalitatea lui continuă să fie atât de apreciată
încât, la Centrul Cultural Pompidou, din Paris, i-a fost dedi-
cată, răstimp de o lună și jumătate: 27 noiembrie 2018-7 ia-
nuarie 2019, o frapantă expoziție omagială, organizată
într-un cub de circa 40 de mp (cât o garsonieră). 

Cu numai nouă săptămâni mai înainte, la 22 septembrie
2018, în foaierul Teatrului Național din Craiova, se deschisese
expoziția, cernită de durere, UN OM = UN OM, închinată Ac-
torului Ilie Gheorghe, trecut intempestiv la cele veșnice. 

Strania coincidență – a celor două cuburi cu pereți în
negru absolut - a făcut ca ambele expoziții să fie realizare,
la o distanță de circa 2.200 km una de cealaltă, în aceeași
toamnă-iarnă a anului 2018. Țin să repet: fiecare, în câte un
cub negru-negru. Negru-abanos. Negru-nigerian. 

La Craiova, evenimentul comemorativ (dedicat magis-
tralului Actor care, împreună cu trupa Naționalului craio-
vean, a prezentat 330 de reprezentații, cu șase creații
revoluționare regizate de Silviu Purcărete, pe cinci conti-
nente, Teatrul din Bănie fiind încununat cu 18 premii
internaționale, în cadrul turneelor triumfale din Deceniul
Purcărete-Boroghină!) coincidea cu debutul stagiunii, printr-
un spectacol coregrafic extrem de dur: AIAS. Eseu despre
demență, de Sofocle, în regia lui Mihai Măniuțiu.

(va urma)

♫

GÂNDURILE CARE-MI FURĂ SOMNUL
de Nicolae Nicoară

Porunca Celui de Sus pentru prigonitorii de creştini, insta-
laţi cu vize de flotant în jilţurile celor două Palate din Bu-

cureşti în urma unor grave erori electorale: iudelor,
lăsaţi-i pe românii credincioşi să vină la Mine!

●
Îl sfătuiesc prieteneşte - ca de la sibian la sibian

- pe soţul doamnei Carmen, preşedintele „guvernului
meu”, să umble fără mască. La cât de sus îşi plimbă înăl-
ţimea sa nasul nici cel mai nobil coronavirus nu-l ajunge!

Cât despre partea gurii...La câte-i ies cât e ziulica de
mare pe ea, coronavirusul n-are cum intra!...

●
Nu ştiu de ce, dar de câte ori îmi vin în minte alegerile
parlamentare de la 6 decembrie 2020 gândul îmi zboară

la alegerile de la 6 martie 1945... Oare de data asta Sfân-
tul Nicolae va fi supraveghetorul ceresc care va face să

triumfe adevărul şi dreptatea? 
●

Chemarea imperativă a vremurilor tulburi pe care le trăim
când, lucru evident, omenirea – şi noi odată cu ea – ne-am

pierdut busola: Protestatari din toate ţările, uniţi-vă!
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• Nicolae Dabija

Socialiștii, printr-un
proiect de lege înaintat
săptămâna trecută în Par-
lament, vin iarăși cu idei
trăsnite, propunând ca în
Republica Moldova totul să
fie tradus în rusește: dom-
nului Furculiță să i se
spună și tovarișci Vilka,
socialistului Batrâncea – Staraia Deva
sau Odreahlevșii, deputatul Para – să fie
de azi înainte și deputat Grușa, alesul
Țurcan (cum conform DEX-ului, cuvântul
înseamnă „oaie care face parte din rasa
țurcană de oi”) preferă să rămână dep-
utat Ovța, Rădvan va fi Telega, Pascari –
Râbac, Țărdea – Țâr-Țâr! (interjecție pe
care o scoate cel mai des atunci când își
pune mintea în mișcare) etc. 

Deputații socialiști au propus chiar
că va fi dublat și numele prim-ministru-
lui Ion Chicu, permițindu-le găgăuzilor
să-i zică Upavșii.

Totul e bine până aici, dacă n-ar fi
rău mai departe. 

În proiectul de lege înaintat de
socialiști se afirmă că „limba rusă tre-
buie protejată”, ca și cum aceasta ar fi
pe cale de dispariție și n-au mai rămas
decât cele 4,8% de ruși din totalul
populației Republicii Moldova (câți au
fost atestați la ultimul recensământ) pe
tot globul. 

Grija lui Dodon pentru limba rusă,
pe care o vorbesc, în detrimentul limbii
lor, găgăuzii, bulgarii și ucrainenii din
Republica Moldova, e absurdă,  atâta
vreme cât toți moldovenii știu rusește,
iar rușii în proporție de 95 la sută nu
cunosc româna, limba statului în care
locuiesc.

Datorită eforturilor fostelor
guvernări, comuniste și socialiste (anti-
moldovenești) de a-i face pe ruși să se
simtă ca la ei acasă la noi acasă, la ora
actuală, în 41% din instituțiile de
învățământ din Republica Moldova studi-
ile se fac în limba rusă. Pentru cine
pregătește cadre Ministerul nostru de
Învățământ din banii noștri? Nu se știe. 

Majoritatea elevilor din clasele
rusești au părinți moldoveni. Iar ei sunt
mai ruși decât rușii, care strigă la mitin-
guri: „Наша Мaлдова!”

Din osârdia politicienilor s-a ajuns
la situația când, la 30 de ani de la

proclamarea independenței, în Bălți, un
oraș cu populație românească în
proporție de 58%, doar 5 școli de cultură
generală sunt cu predare în limba
română (4.736 de elevi) și tocmai 17
școli cu predare în limba rusă (15.170 de
elevi). Școala bălțeană, cu atâtea
tradiții bune, îi deznaționalizează în
continuare pe moldovenii de aici.  Și
atunci de ce ne-ar mai mira faptul că un
primar al urbei, atunci când a avut o în-
trevedere cu ambasadorul Japoniei, care
a vorbit cu el în română, ca să-l priceapă
ce zice japonezul – el, edilul unuia din
cele mai mari orașe din republică – și-a
chemat de urgență un traducător din
română în rusă. 

Să nu fie acest caz o lacună a pro-
cesului de învățământ? Ca și acela când
fostul ambasador al Republicii Moldova
la Beijin, Vasile Șova, atunci când și-a
prezentat scrisorile de acreditare
președintelui Chinei Xi Jinping și acesta,
având studii la București, a vorbit cu el
în limba română, reprezentantul țării
noastre, neînțelegând ce-i spune
conducătorul Chinei, i-a reproșat aces-
tuia, deloc diplomatic: „Вы извините,
но я китайский язык не понимаю!”
(„Vă rog să mă iertați, dar eu nu cunosc
limba chineză”). Pentru el, ca și pentru
mulți dintre șefii de la noi, limba
noastră e un fel de chineză. Și va
rămâne încă mult timp cât guvernanții
noștri se îngrijesc cu atâta zel de des-
tinele limbii ruse. 

Ce fel de țară suntem, dacă
moldovenii sunt deznaționalizați în con-
tinuare, dacă minoritarii nu recunosc
limba oficială a statului, iar în clasele
unde stuiază copiii lor nu se predă limba
țării în care locuiesc?

Creștem cetățeni ai țării Republica
Moldova sau – doar votanți pentru politi-
cieni de o anumită orientare?

De ce nimeni dintre cei responsabili
de această situație n-a fost tras la
răspundere, ba, mai mult, au fost
lăudați pentru „toleranța” (prostia lor,
devenită a întregului popor) și făcuți
deputați, ambasadori, miniștri?

Cu vreo 10-15 ani în urmă citisem în
„Община”, publicație a comunităților
rusești din Republica Moldova, următorul
îndemn-manifest, despre care am mai
vorbit, tipărit cu litere de-o șchioapă
chiar pe pagina întâia a ziarului: „Даже
если знайте ихний язык, говорите по-
русски. Только так мы будем
добиваться  своих прав” („Chiar dacă
cunoașteți limba lor (adică a noastră –
n.n.) vorbiți numai rusește. Doar astfel
ne vom putea obține toate drepturile
noastre”).

E o diversiune, devenită capcană,
din care concetățenii noștri minoritari
nu pot ieși. 

Cineva afirmase: câte limbi cunoști
de atâtea ori ești om. 

Eu mă bucur că știu limba rusă, care
mi-a deschis orizonturi noi de lectură,
de cultură, de comunicare. 

Din păcate, nu același lucru îl
împărtășesc și vorbitorii acestei limbi, ai
căror strămoși, în proporție de 50-60%,
cu câteva generații în urmă vorbeau alte
limbi. Promovând o politică șovină de
asimilare a altor popoare, începând cu
secolul XVII rușii și-au sporit numărul
națiunii lor de peste 100 de ori din con-
tul altor neamuri rusificate. 

Ideologizarea acestei limbi este în
detrimentul ei: „Limba rusă aș învăța-o,
pentru că-n ea a vorbit Lenin”, spunea
V. Maiakovski despre evreul kalmâc V.I.
Lenin. 

Fratele lui întru crime, gruzinul I.V.
Stalin menționa și el: „Îi vom impune pe
toți dușmanii noștri să vorbească
rusește”. Adică – numai rusește.

Limba rusă a devenit astfel limba
pericolelor care veneau peste noi în
permanență dinspre răsărit, începând cu
migratorii slavi și sfârșind cu tancurile
sovietice, care ne-au rupt bucăți din
țara noastră, care ne-au despărțit de Pa-
tria noastră și Europa, înfrățindu-ne cu
Asia, limba batalioanelor de execuții, a
unităților  militare care i-au deportat pe
moldoveni în siberii, a șefilor care au
mutilat sufletul Neamului nostru etc.

Evident, ea nu poartă nicio vină,
vina cea mare e a purtătorilor ei de
minciună și rău. 

Din necunoașterea limbii noastre,
vine și ura celora cărora le-am făcut țară
(autonomie) la sudul republicii din con-
tul pământurilor noastre, din puținul
care ne-a mai rămas după ce „elibera-
torii” ne-au tot forfecat harta cu fiecare
nouă „eliberare”, ură care se manifestă
la fiecare scrutin electoral, când aceștia
votează doar pentru trădătorii noștri de
neam și hoții de miliarde.

Aceștia și-au abandonat demult
limba lor în favoarea limbii ruse. 

Ivan Dundarev, bulgar născut la
sudul Basarabiei, care locuiește în Bul-
garia, mi-a spus că toți bulgarii lui nu
vorbesc bulgara, ci rusa, folosind în
graiul lor rusesc câteva cuvinte
bulgărești, acesta fiind pentru ei limba
bulgară.

Același lucru se poate spune și de-
spre găgăuzi, care nu cunosc găgăuza (o
turcă veche) decât pe apucate, o dovadă
fiind discuția pe care a purtat-o acum
câteva luni președintele Turciei Erdogan
la Comrat, unde a vorbit cu copii găgăuzi
în… rusește. 

Ceea ce propun socialiștii în proiec-
tul lor de lege se conține, de fapt, în
„Legea despre funcționarea limbilor”,
aprobat la 31 august 1989, încă în timpul
URSS, pe care n-a anulat-o nimeni. 

Dar ei vor să arate Kremlinului că
sunt cu toții patrioți ruși și asta – în loc
să fie patrioți moldoveni, cum le-ar sta
bine unor membri ai Legislativului,
plătiți din banii tuturor contribuabililor.

Din păcate, ceea ce se întâmplă cu
ei, nu este nou în istorie.

Unii dintre moldoveni, dodonii sec-
olelor anterioare, strigau acum câteva
sute de ani: „Suntem turci!”

Îmbrăcau turbane și sandale
turcești și le dădeau de înțeles sultanilor
că ei sunt mari patrioți ai Imperiului lor. 

Azi, urmașii acelora țipă: „Suntem
ruși!” 

Pe timpul URSS ni se spunea că pe
viitor, când comunismul se va instala în
toate țările, globul va vorbi de la un
capăt al lui la celălalt, numai în limba
rusă.

Pe atunci, noi nu ne puteam apăra
de limba rusă decât vorbind-o corect. 

O sintagmă din acele vremuri
spunea: „Dacă cineva vorbește trei limbi
e semit, dacă vorbește două – e
naționalist, iar dacă știe doar una e
internaționalist”.

„Internaționaliștii” nu și-au uitat
nici azi misiunea: să ne facă pe toți ca
ei, vorbitori de limba lor și nevorbitori
de alte limbi. 

Dodon se crede și el
„internaționalist”.

După ce a pierdut alegerile, vrea să
ne atragă într-un război civil dintre cei
care cunosc o singură limbă – limba rusă
– și cei care cunosc și limba de stat. 

Mancurtul Bogdan Țârdea declara
vineri într-o emisiune a postului de tele-
viziune NTV: „Noi suntem pregătiți să
punem mâna pe arme ca să apără limba
rusă”. 

Politicienii noștri, în loc să se ocupe
de creșterea bunăstării populației, au
fost preocupați cu toții de la 1991 în-
coace de problemele limbii și ale isto-
riei, cu cunoștințe despre aceste
domenii sensibile preluate în cadrul
Universității Agrare din Chișinău.

Din păcate, minoritarii, inclusiv
rușii care nu vor să se resemneze cu
statutul lor de minoritari, se apără de
limba noastră ca de foc. Ziarul șovin
„Koмсомольская правда”, care ne
înjură în fiecare număr, o numește cu
dispreț „limbă țigănească”, pentru ca
unora dintre cititorii lor să li se face
rușine că o cunosc.

Strămoșii lui Dodon care și-au aban-
donat limba lor de la Gange, ne
îndeamnă prin el să o abandonăm și noi
pe a noastră, dacă vrem să fim fericiți. 

Or, în concepția regelui Dragober al
francilor din sec. X, cele mai fericite
sunt popoarele fără istorie, fără memo-
rie, fără limbă, fără țară, doar acelea,
afirma el, nu au probleme.
Asemănătoare acestora, adică – scutiți
de probleme –, vrea să ne facă Dodon și
ortacii lui, „îndrăgi-i-ar ciorile…”

prin e-mail de la Chişinău

IDEI TRĂSNITE

4 decembrie 1987: se stingea Con-
stantin Noica, filozof și eseist
român (n. 1909)
5 decembrie 1974: se stingea Za-
haria Stancu, poet, romancier și
ziarist român (n. 1902)
5 decembrie 1975: se stingea Con-
stantin (Dinu) Pillat, prozator,
critic și istoric literar român (n.
1921)
5 decembrie 2008: se stingea
Anca Parghel, cântăreață și pro-
fesoară de jazz română (n. 1957)
5 decembrie 2017: se stingea
Mihai I, rege al României (1927-
1930; 1940-1947), (n. 1921)
7 decembrie 1960: se stingea
Clara Haskil, pianistă originară de
origine română (n. 1895)
8 decembrie 1876: se năștea Hor-
tensia Papadat-Bengescu, scrii-
toare română (d. 1955)
8 decembrie 1957: se năștea

Ștefan Hrușcă, solist vocal, in-
strumentist, compozitor român de
muzică folk–pop
8 decembrie 1996: se stingea
Marin Sorescu, poet, prozator și
dramaturg român, membru al Aca-
demiei Române (n. 1936)
8 decembrie 2016: se stingea Ro-
mulus Rusan, scriitor român (n.
1935)
10 decembrie 1877: se stingea Ni-
colae Golescu, prim-ministru al
României (n. 1810)
10 decembrie 1919: se năștea Sile
Dinicu (Vasile Dinicu), dirijor, pia-
nist, compozitor de muzică de es-
tradă și ușoară român (d. 1993)
10 decembrie 1924: se năștea Mit-
zura Arghezi, actriță și politiciană
română (d. 2015)
10 decembrie 1934: se năștea
Leopoldina Bălănuță, actriță ro-
mână de teatru și film (d. 1998)

Sursă: wikipedia.org 
Selecție: CB

O Şcoală a Iubirii
• Doina Dabija

Uneori am impresia că de ceea ce are nevoie cel mai mult societatea
de astăzi este de o școală nouă.

O școală unde să se predea cele mai importante materii: iubirea, gen-
erozitatea și iertarea.

Unde să se întâlnească, pentru a se cultiva, invidioșii și cei străini de
milă. O școală a iubirii! Unde învățători să ne fie înșiși sfinții. Iar examenele
să le susținem ca într-o școală obișnuită, doar că – fără restanțieri.

Poate doar astfel am mai avea șansa să schimbăm mentalități și inimi.
Și să devenim cu toții egali în fața iubirii.

Iar sufletele bântuite de siberii –să-nmugurească.
O școală ce ne-ar aminti că tot zațul fericirii stă ascuns în noi și suntem în stare să fim

iertători ca sfinții.
O școală unde să ne îmbolnăvim de bolile altor oameni și să ne bucurăm că-i putem ajuta.

Pentru că prea ne-am infestat cu neiubire. Și am ajuns să  ne temem unul de altul așa cum
se teme și țânțarul de bâzâitul aripilor lui.

Și ca să nu regretăm într-o zi că inima noastră a fost tot timpul ca o planetă nelocuită,
suntem datori să ne fixăm fiecare o întâlnire cu sine și să construim în interiorul nostru
școala iubirii.

Măcar în
CALENDAR
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• Tudor Nedelcea
Istoria literaturii române a reținut

studii de istorie literară sau antologii
pe provincii istorice (Cronicarii mun-
teni, Școala ArdeleanăO istorie des-
chisă a literaturii române din
Basarabia de Mihai Cimpoi, Scriitori
basarabeni de Theodor Codreanu de
pildă).

Un caz aparte îl constituie cerce-
tările, finalizate în cărți, ale Rodicăi Pospai Păvălan,
doctor în istorie, craioveanca a studiat și publicat Oa-
meni și cărți din Piemontul Bălăciței (Craiova, Scrisul
românesc, Fundația-Editura, 2019, 356 p.) și recent
Scriitori doljeni și mehedințeni din Piemontul Bălăciței
(idem, 2020, 386 p.). Este un caz aparte, întrucât Rodica
Popspai Păvălan grupează personalitățile în funcție de
un relif geografic. Piemontul Bălăciței, parte a Podișului
Getic, cuprinde o suprafață din județele Mehedinți și
Dolj, cu orașele Craiova, Filiași, Strehaia, Vânju Mare.
Sintagma geografică a impus-o în literatura de speciali-
tate istoricii și geografii Al. Roșu, Răzvan Stroe, Sandu
Boengiu și, recent Dinică Ciobotea și Gabriel Croitoru.
Bălăcița este admirabil descrisă de reputatul scriitor
academician D.R. Popescu: „De la piciorul podului lui
Bădița Traian, mai la vale, trecând dincolo de Gruia și
de Gârla Mare, de Dănceu, Pătule și Vânju Mare, răsare
din pământ o Lumină plină, deplină, divină, La Bălăcița
Mare, izvorâtă din munca și cinstea țăranilor seculari,
o Lumină plină de viață și parcă lipsită de moarte, o tai-
nică Lumină, de vară sfințită, de trandafiri înfloriți, de
viorele, de mere și pere, de spice de grâu, de florile
soarelui, de cântecele și zborurile păsărelelor mii și de
liniștea milenară a stelelor făclii.

Bălăcița, paradisul de aici, de lângă Dunăre, unde
nu vin pe lume morți pitici, cu suflete mici, care se bat
des, des, în pieptul lor de tablă ruginită, că le dau co-
piilor, de pomană, să mănânce, o felie de mămăligă
rece, pe alese, pe alese.

Bălăcița, sufletul paradisului de lângă Dunăre, ne-
înfrânt niciodată, de nimeni și de nimic.”

În prima carte, Oameni și cărți din Piemontul
Bălăciței, Rodica Pospai Păvălan tratează, sub forma
unui dicționar, personalitățile Piemontului Bălăciței,
„autori de cărți născuți sau cu originile de generație
imediată în zonă”, personalități binecunoscute, dar
„adesea neasociate cu zona”. Și sunt numeroase astfel
de personalități: savanți: Henri Coandă (tatăl, fost prim
ministru, avea o moșie în satul doljean Perișor), medicul
Victor Gomoiu, chimistul academician Ilie Murgulescu,
arheologul C.S. Nicolăescu-Plopșor, creatorul ciberneti-
cii, Ștefan Odobleja, filosoful egumen Eufrasin Poteca,
filosoful C. Rădulescu-Motru, medicul Petre Vancea, fi-
zicianul N. Vasilescu-Karpen; oameni politici: Ștefan An-
drei, Constantin Argetoianu, Petrache Cernătescu, fam.
Potârcă; pictori: Pandele Borină, Jana Cernătescu, cri-
ticul de film Manuela Cernat, criticul de artă V.G. Pa-
leolog, inegalabilul Tudor Gheorghe, fagotistul Mihai
Miltiade Nenoiu, istoricii Dinică Ciobotea și Mite Mă-
neanu, sociologul D. Otovescu etc.

Scriitorii din Piemontul Bălăciței sunt cei mai
numeroși și s-au impus în istoria literaturii române: cri-

ticii și istoricii literari Șerban Cioculescu, Fl. Firan, Emil
Manu, D. Tomescu, scriitorii Fănuș și Jean Bălileșteanu,
D. Ciurezu, Nicolae Dan Fruntelată (chiar din Bălăcița),
Mihnea Gheorghiu, H. Grămescu, Ilarie Hinoveanu, Dan
Lupescu, Tudor Nedelcea, N. Pârvulescu, Mircea Pospai,
Cristina Tacoi, Mihalache Tudorache. Marius Tupan etc.
În total, dicționarul înregistrează 129 de personalități
piemonteze.

Bine primită de critica literară, Rodica Pospai Pă-
lăvan scoate  de sub tipar alt op: Scriitori doljeni și
mehedințeni din Piemontul Bălăciței (2020), oprindu-se
doar la această categorie de creatori, augmentată și ar-
gumentată. Sunt antologați și comentați scriitori cu o
singuă carte sau cei consacrați, care ocupă un raft de
bibliotecă, cum se exprimă autoarea. Firește, toți tre-
buie înregistrați, dar cu acordarea unui spațiu tipografic
diferit. În acest sens, ca metodă de lucru, Rodica Pospai
Pălăvan a elaborat pentru fiecare câte o fișă biobiblio-
grafică (după modelul Dicționarului General al Litera-
turii Române, inițiat și coordonat de acad. Eugen
Simion, apărut sub egida Academiei Române, lucrare
unicat în cultura română), urmat de o selecție de texte
din creația scriitorului respectiv, precum și referințe cri-
tice despre autorul analizat, de regulă repere ale unor
mari critici sau istorici literari.

În plus față de fișa biobibliografică din volumul an-
terior, autoarea a extins informațiile „în mod deosebit
privind viața autorilor, ca elemente de istorie literară,
pentru a folosi celor ce le analizează opera”, revizuirea
altor date, unde a fost cazul, a completat lista de lucrări
tipărite.

Sursele de informare ale autoarei în elaborarea
acestei lucrări au fost, cum era și firesc, lucrările de
referință (dicționare, enciclopedii, monografii etc.),
opera scriitorilor înșiși, păstrate în biblioteci (de aici ne-
cesitatea unei legi a depozitului legal pentru bibliotecile
județene), informațiile online și apelul direct la scriitorii
în viață sau la familia celor dispăruți.

Iată cine sunt scriitorii antologați: C. Argintaru,
Fănuș Băileșteanu, Jean Băileșteanu,  Marin Beșteliu,
Cătălin Bursaci, Manuela Cernat, C. Chioralia, I.C.
Chițimia, Vintilă Ciocâlteu, Șerban Cioculescu, D. Ciu-
rezu, R. Cojocaru, Fl. Firan, G. Fonea, Nicolae Dan Frun-
telată, Mihnea Gheorghiu, Haralambie Grămescu, M.
Grămescu, Al. Gregora, Ilarie Hinoveanu, Dan Ionescu,
L. Ionică, Gh. Manafu, Emil Manu, Ion Maria, Viorel
Mirea, I. Molea, Tudor Nedelcea, M. Nenoiu, C.S. Nico-
lăescu-Plopșor, D. Nicolcioiu, C. Pădureanu, V.G. Paleo-
log, N. Pârvulescu, I.R. Popa, D.R. Popescu, Mircea
Pospai, G. Roiban, Robert Șerban, I. Șerban- Drincea, C.
Stancu, Cristina Țacoi, D. Tomescu, Mihalache Tudorică,
Marius Tupan.

Este o reală bucurie să recitezi notele critice sem-
nate de mari personalități, precum G. Călinescu, A.C.
Cuza, D.R. Popescu, I.D. Bălan, Marian Barbu, C.M.
Popa, Ov. Ghidirmic, Andrei Pleșu, Mircea Sântimbreanu,
Iordan Datcu, N. Cartojan, N. Iorga, C.C. Giurescu, E.
Lovinescu, Eugen Simion, N. Manolescu, Ov. Papadima,
Al. Piru, C. Cubleșan, Fănuș Neagu, I. Brad, Mircea Radu
Iacoban, L. Ulici, Zenovie Cârlugea, Marin Sorescu, Mir-
cea Eliade, Adrian Dinu Rachieru, I.C. Chițimia, Dan Si-
monescu, P.F. Teoctist, Mircea Popa, Victor Crăciun,
Adrian Marino, D. Velea, Mircea Tomuș, Aureliu Goci, C.
Șaban-Făgețel, Tudor Arghezi, Nestor Vornicescu, N. Ba-
lotă, Ana Blandiana, Barbu Cioculescu etc.

Scriitori doljeni și mehedințeni din Piemontul
Bălăciței, recenta carte a Rodicăi Pospai Pălăvan, con-
turează un adevărat tablou al valorilor din acest ținut
geografic, care au lăsat posterității, „dincolo de
moșteniri și moștenitori, cel puțin o carte”, cum preci-
zează autoarea în „Cuvânt înainte”. Este un pios omagiu
adus acelor creatori „care au știut că, aplecându-se asu-
pra colii albe de hârtie, vor încredința munca, talentul
și cunoștințele lor viitorimii, pe termen nelimitat”, dar
și „cărților, cărămizile unei zidiri căreia Timpul nu îi
erodează pereții, ci îi sporește valoarea”. Pe de altă
parte, susține autoarea, cartea despre scriitorii Piemon-
tului Bălăciței evidențiază „caratele țărânii, valențe
culturale nebănuite cu sorgintea în satul tradițional ro-
mânesc, deoarece zona în discuție este alcătuită exclu-
siv din localități rurale”.

Este, așadar, o carte bine alcătuită, care demons-
trează că autoarea, Rodica Pospai Pălăvan, mânuiește
cu profesionalism lucrările de referințe, calitate dată și
de profesia sa de bibliotecar (șef serviciu la Biblioteca
„Alexandru și Aristia Aman” din Craiova), așa cum au
procedat marii documentariști ai literaturii române, de
la Perpessicius și D. Vatamaniuc la N. Georgescu și Theo-
dor Codreanu.

Scriitori doljeni și mehedințeni din  Piemontul Bălăciței

LIBRĂRIA
PĂUNESCU

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

pentru cei care mai cred în
vindecare, acum există un loc de
unde puteţi comanda volumele lui
Adrian Păunescu. Comenzi pot fi

trimise şi direct pe adresa  
adrianpaunescuro@yahoo.com

Coletele vor pleca spre
dumneavoastră prin curier rapid sau
colet poştal, în funcţie de oraşul din

care ne trimiteţi comanda. 
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I-a bătut obrazul
• Ovidiu Ioanițoaia

Mai mult ca
oricând, anul
acesta Cupa Ro-
mâniei a făcut
victime printre
tehnicienii din
fotbal.

În decurs de
numai câteva
ore, au fost
demiși Ionuț
Moșteanu de la FC Argeș, spaniolul
Ruben de la Barrera de la Viitorul și,
adevărat șoc, Dan Petrescu de la CFR
Cluj, campioana en titre! Petrescu
însuși a menționat că plecarea lui din
Gruia nu trebuie privită ca o dare
afară. Chestie de terminologie. Practic
însă, tot asta a însemnat.

Cum nici Ruben Albes nu se simte
confortabil la Sibiu, iar Contra stă
(dacă mai stă) pe un butoi de pulbere
gata să explodeze în Ștefan cel Mare, e
clar că antrenorii noștri nu se bucură de
stabilitate. Nu vă impacientați însă, lu-
crurile se prezintă la fel pretutindeni.
Iată, abia ce a început sezonul că
Sampdoria l-a și mazilit pe Iachini,
Celta Vigo pe Oscar Garcia, Schalke pe
David Wagner, Dijon pe Jobard și așa
mai departe. Unde nu-s rezultate, se
lasă cu destituiri și capetele tehnicie-
nilor cad ca popicele.

Divorțul de la Cluj a ridicat valu-
rile cele mai înalte. El s-a produs în
ciuda faptului că Dan Petrescu semnase
recent prelungirea contractului până în
vara lui 2022. Surprinzătoarea înfrâ-
ngere suferită acasă în Cupă, 0-1 cu
Poli Iași, adversar socotit victimă sigură
(de-aia a și acceptat să nu joace în
Copou), l-a costat postul pe „Bursuc”.

Numai că ruptura, scuzați clișeul,
plutea în aer de la o vreme. De când
antrenorul și conducerea, uneori și
jucătorii, încetaseră să mai vorbească
aceeași limbă. Pe de-o parte, dincolo
de ieșirile lui vulcanice, Petrescu nu-și
mai ascundea supărarea că nu i s-a asi-
gurat un lot cu care să poată câștiga în
Liga 1 și, concomitent, în Europa. De
partea cealaltă, oficialii clubului
păreau să se fi săturat de răbufnirile
tehnicianului, dar și de reproșurile
acestuia.

Fără să pronunțe nume, de presu-
pus însă că s-a gândit la insistența lui
Dan de a fi achiziționați Chipciu (salariu
30.000 euro pe lună!) și Pașcanu, care
nu vor confirma, unul dintre acționari,
Ștefan Gadola, s-a grăbit să-l averti-
zeze pe „Bursuc”: „Avem jucători buni.
Petrescu ar trebui să știe să rezolve
situația. Dacă nu, să se retragă!”.

De spus că lui DP i s-a tras nu doar
de la pandemia și accidentările care i-
au blocat câțiva titulari, pe Vinicius, pe
Deac, pe Omrani, pe alții, ci și de la ar-
bitrajul lui Iulian Dima. Care i-a refuzat
Clujului în meciul cu Poli două penalty-
uri indiscutabile, ambele comise de
belgianul Angiulli, fault în minutul 3 și
henț în 23! Dovadă concludentă că de
ce ți-e frică nu scapi. Dar și că gafele
cavalerilor fluierului pot influența ca-
rierele unor tehnicieni.

Oricum, despărțirea din Gruia a
fost declarată amiabilă. Era logic, ab-
solut normal, să se petreacă civilizat.
Nu cu mâinile în șolduri și cu poalele ri-
dicate. Aș nota că ea chiar a adus o
ușurare. A detensionat o atmosferă
încărcată, apăsătoare. Șefii, inclusiv
omul numărul 1, Neluțu Varga, nu mai
aveau loc de Petrescu. Nici acesta însă,
tot mai obosit și mai stresat, de ei.
Îndrăzneala lui Gadola de a-i bate obra-
zul trebuie să-l fi scos din sărite și îm-
pins să forțeze divorțul.

Sigur că Dan Petrescu nu-i de
compătimit. Va găsi repede angaja-
ment, dacă n-a și găsit. Ba încă pe bani
mai mulți. Dincolo de asta, indiferent
că uneori Dan a avut dreptate și alteori
nu, cele 3 titluri cucerite de CFR cu el
pe bancă sunt de neuitat. Iar Varga și
Gadola ar trebui să fie primii care să nu
le uite.

Sursa text și foto: blogsport.gsp.ro

Amprenta unui gând 

Nimic nou sub soare

• Ion Andreiţă

– o paralelă între 
alegerile de acum două mii
de ani şi cele de astăzi –  

Campania electorală s-a încheiat.
Peste două zile (poimâine!) au loc alege-
rile pentru Parlamentul României. De
data aceasta, lupta n-a mai escaladat co-
tele fierbinţi ale înfruntării directe, la
mitinguri, în piețe, pe stadioane, de frica
parșivului Covid-19 care, democrat prin
naștere, nu face diferență între vlădică și
opincă. Locul marilor adunări populare l-
au luat declarațiile de partid – și
prezidențiale! – la posturi de radio și, mai
ales, la televiziuni (multe foarte multe;
fiecare român cu televiziunea lui!) și sai-
turi. S-au făcut, însă, și acum promisiuni
(mai mult circ, decât pâine) s-au încheiat
alianţe, s-au scos dosare de la naftalină,
s-au ascuţit săbiile – mânuite îndeosebi
de însuși președintele țării, ieșit din
matca lui constituțională. În asaltatele
temple TV – ca într-un for antic – s-au ros-
tit discursuri pompoase, agrementate cu
vorbe deocheate şi înjurături neaoşe. 

…Nu m-aş fi oprit asupra acestei
mascarade repetate periodic în viaţa po-
porului nostru, dacă nu mi-ar fi căzut în
mână o cărticică de acum două mii de
ani, tratând tocmai o astfel de temă – la
care m-am referit și altădată; dar pentru
că subiectul se repetă periodic, din ce în
ce mai acut, revin și de data aceasta la
antica bibliografie. Este vorba de lucrarea
Breviar pentru campania electorală
(Commentariolum petitionis) de Quintus
Tullius Cicero, fratele mai mic al marelui
filozof, scriitor, orator şi om politic Mar-
cus Tullius Cicero, tradusă din latină de
către unul dintre ultimii latinişti de ex-
cepţie din cultura română, universitarul
doctor Traian Diaconescu de la Iaşi (ple-
cat recent dintre noi; fie-i țărâna ușoară
și memoria eternă) – şi publicată bilingv,
în pagini juxtapuse. Ea a fost redactată în
anul 64 î. Ch. cu ocazia candidaturii lui
Cicero la demnitatea de consul, care
până atunci se remarcase în toate trep-
tele din cursus hronorum: chestor în anul
75 î. Ch., edil în anul 70, pretor în anul
65 – iar acum, în anul 64, candida la func-
ţia de consul pentru anul 63. Cicero făcea
parte dintr-o familie de rang social mo-
dest, din ordinul Cavalerilor, fiind în com-
petiţie cu doi adversari redutabili: Caius
Antonius, nobil, susţinut de ordinul Opti-
maţilor, şi Lucius Sergius Catilina, patri-
cian, susţinut de ordinul Popularilor.
Pentru a învinge, Cicero trebuia să câş-
tige, pe lângă votul Cavalerilor săi (oare-
cum asigurat) votul electoratului din
celelalte două ordine, ceea ce presupu-
nea o luptă acerbă. În acest scop, fratele
Quintus (nici el, o pesonalitate de neluat
în seamă) redactează, sub forma unei
scrisori – Quintus către fratele său Marcus
(Quintus Marco fratri) – un îndrumar alcă-
tuit din 58 de puncte, în care îl sfătuieşte
pe Cicero cum să procedeze în campania
electorală. Anticipând cu multe secole pe
Machiavelli – care afirma că, în politică,
scopul scuză mijloacele – breviarul lui
Quintus, redactat într-un spirit franc, in-
dubitabil, cu un pronunţat rol pragmatic,
recomandă metode şi practici ce depă-
şesc normele morale. Îl sfătuieşte pe Ci-
cero să-şi cunoască personal electorii,
să-i cucerească prin promisiuni, iar în
lupta cu adversarii să se folosească de de-
nigrări (limitate, totuşi, pentru a evita
procesele). El trebuia să-şi formeze nu-
meroşi agenţi electorali, care să cuprindă
toată Roma şi toate triburile din provin-
cie, promiţând avantaje ispititoare. Să
aibă casa deschisă ziua şi noaptea, să nu
lipsească fastul, ospeţele, darurile – în
bani şi cereale, locuri la spectacole etc.
Nu în ultimul rând, să-şi folosească chib-
zuit talentul oratoric şi experienţa poli-
tică pentru a ţine în frâu viciile Romei,
stăpânind corupţia, care trebuie combă-

tută prin intimidare şi prin procese. În le-
gătură cu aceste recomandări cuprinse în
pragmaticul ghid, Quintus îl avertizează
pe Cicero încă de la începutul scrisorii
sale, punctul 1: „Cu toate că ai tot ceea
ce oamenii pot să dobândească prin ta-
lent sau prin râvna lor, totuşi am socotit,
prin iubirea noastră, că nu este nepotrivit
să-ţi scriu ţie cele ce îmi veneau în
minte, gândindu-mă zile şi nopţi la candi-
datura ta, nu ca să înveţi din acestea
ceva nou, ci ca acelea care par că sunt ri-
sipite şi fără număr să fie puse în ordine
şi distribuţie sub o singură privire”. 

Precum se poate observa, deşi întoc-
mit pentru un anumit moment şi loc,
avem a face cu un adevărat catehism tac-
tic şi strategic, care se înalţă de la praxis
la logos – şi de la circumstanţial la peren.
Spicuiesc, în continuare, din unele puncte
cuprinse în acest catehism. Punctul 4:
„Străduieşte-te să-i păstrezi (pe electori –
n. n.) amintindu-le şi rugându-i, făcându-i
cu orice preţ pe cei care îţi sunt datori să
priceapă că nu va fi o altă ocazie pentru
a-şi arăta recunoştinţa, iar pe cei care
doresc răsplata ta, că vor avea singura
ocazie pentru a face din tine obligatul
lor”. Punctul 16: „Campania electorală se
sprijină pe două strategii, dintre care una
pentru dobândirea prietenilor, iar alta
pentru câştigarea votului poporului. Zelul
prietenilor trebuie să se dobândească
prin favoruri şi servicii, prin vechimea
prieteniei, prin blândeţe şi prin carisma
personală. (…) Este însă de mare folos să
te arăţi binevoitor şi apropiat celor care
îţi sunt totuşi prieteni pe temeiul relaţiei
de înrudire de sânge sau prin alianţă ori a
participării la o corporaţie (religioasă sau
politică – n. n.) sau prin alte legături”.
Punctul 18: „Apoi, trebuie să-ţi faci prie-
teni de tot felul: ca podoabă, oameni
iluştri prin demnităţi, şi anume care chiar
dacă nu te ajută la câştigarea voturilor,
totuşi aduc un prestigiu campaniei tale”.
Punctul 19: „Dacă toţi oamenii ţi-ar fi re-
cunoscători, cred că vei câştiga, căci
toate trebuiau pregătite precum au fost
pregătite. (…) De aceea, în timpul de
faţă, trebuie să facă acest lucru, şi să le
ceri ce îţi datorează, să-i sfătuieşti, să-i
rogi, să-i încurajezi, să te îngrijeşti să
priceapă că nu vor avea nicicând un prilej
mai prielnic pentru a-ţi fi recunoscători.
Desigur, vor fi stimulaţi să participe cu
zel la campania electorală în speranţa
altor favoruri ale tale sau chiar a recen-
telor avantaje”. Punctul 20: …”să ai grijă
să înţeleagă că toate pe care tu le crezi
că ei ţi le datorează le-ai lăsat pentru
acest prilej”: Punctul 22: „Fă ca aceia
care îşi pun speranţa în tine, întrucât
sunt oameni zeloşi şi de nădejde, fără ca
ei să vadă că planul şi ajutorul tău este
pregătit, să înţeleagă, în sfârşit, că tu
eşti un observator scrupulos al serviciilor
acestora şi că vezi şi cumpăneşti cât de
mult îţi vine de la fiecare”. Punctul 29:
„De aceea, străduieşte-te să ai asigurate
toate centuriile prin multe şi variate prie-
tenii. Şi, mai întâi, să apropii ceea ce se
află în faţa ochilor: senatori, cavaleri ro-
mani, oameni întreprinzători şi influenţi
ai celorlalte ordine. (…) Îngrijeşte-te din
răsputeri ca tu însuţi, sau prin prieteni
comuni, să-i faci adepţi zeloşi ai tăi; stră-
duieşte-te, roagă-i, îndatorează-i, con-
vinge-i că le aduci mari beneficii”.
Punctul 31: „Caută şi descoperă oameni
din orice regiune, să-i cunoşti, să-i con-
vingi, să te asiguri, să te îngrijeşti să-ţi
facă propagandă în localităţile lor ca şi
cum ar candida cu numele tău”. Punctul
34: „Şi, întrucât a venit vorba de însoţire,
trebuie să ai grijă să fii zilnic însoţit de
multe persoane, de orice gen, ordin şi
vârstă, căci prin această mulţime, lumea
va putea să judece câtă putere şi câte
mijloace vei avea în Câmpul lui Marte”
(loc de plimbare, jocuri, competiţii spor-
tive şi adunări electorale – n. n.). Punctul
41: „Pentru că s-a spus destul despre câş-
tigarea prietenilor, trebuie să se vor-
bească despre cealaltă parte a campaniei
electorale, care constă în câştigarea sim-
patiei poporului. Aceasta cuprinde: cu-
noaşterea numelor alegătorilor, blândeţe,
stăruinţa propagandei, bunătate, reputa-
ţie şi strălucirea campanie”. Punctul 42:
Apoi, aminteşte-ţi ceea ce tu nu ai de la
natură, că trebuie să te prefaci astfel

încât să pari că-l faci firesc… trebuie să
înveţi să linguşeşti şi, chiar dacă este un
gest vicios şi ruşinos în viaţa cotidiană,
totuşi, în campania electorală este nece-
sar”. Punctul 46: … oamenii sunt cuceriţi,
mai degrabă, de frumuseţea discursului,
decât de un folos real”. Punctul 52: …”ai
grijă să dai campaniei tale fast, să fie
strălucitoare, glorioasă şi populară…”.
Punctul 53: „În timpul campaniei tale tre-
buie să se vadă foarte bine că există spe-
ranţa unei bune guvernări şi o părere
bună despre tine”. Punctul 57: „De
aceea, dacă suntem vigilenţi întru demni-
tatea acţiunii noastre, dacă trezim zelul
maxim la partizanii noştri şi dacă vom da
fiecăruia dintre ei, precum oamenilor de-
votaţi şi influenţi, sarcina lor, dacă-i ame-
ninţăm cu darea în judecată pe
concurenţii noştri, dacă băgăm frica în
cumpărătorii de voturi, dacă-i constrân-
gem pe împărţitorii de cadouri electo-
rale, atunci s-ar putea să ajungem să
stăvilim corupţia sau să-i retezăm pute-
rea”. 

…Ce s-ar mai putea adăuga acestui
îndreptar epistolar bimilenar? Nimic – sau
aproape nimic. Ar trebui, totuşi, adăugat
că regulile cuprinse în el – şi întocmite
acum două mii de ani – sunt exacerbate
astăzi până la paroxism. Lupta electorală
de acum două mii de ani – cu toate
șiretlicurile ei – avea totuşi o anumită „ţi-
nută”, un anumit ştaif. Bătălia electorală
din zilele noastre – precum s-a putut
vedea și cu prilejul actualei campanii –
frizează vulgaritatea, urâţenia, ridicând
fărădelegea la rang de lege. 

Încolo, vorba Eclesiastului: Nihil novi
sub sole…  

Post-scriptum. De la Iohannis cetire
Nu demut, în lupta acerbă cu corona-

virusul și-n febra declanșării alegerilor,
duiosul nostru președinte de țară s-a uitat
urât la guwernerul meu și zărindu-l (în
memorie) pe ministrul Sănătății tuns
băiețește, dar gândind cu încetinitorul la
răspunsul unei chestiuni pandemice inter-
venite într-o conferință de presă, a ripos-
tat brici: Așa e el (Tătaru, adică – n. n.)
el rumegă mai mult... Atât le-a trebuit
băieților răi din presă: L-a făcut bou! l-a
făcut bou! Corect, dar incomplet. Dacă s-
ar fi deschis un feisbuc la întâmplare, s-
ar fi descoperit tabloul complet:
„Doamne, Carul Mic și Carul Mare / `S-
acolo, pe cerul sfânt – / Nu cumva, din
întâmplare, / Boii-au rămas pe pământ?”.
Vă întreb, acum: Cine-a mai văzut boi
înjugați la Carul ceresc? Concluzia? – la
îndemâna fiecăruia... 
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• Cristiana Crăciun
V-ați gândit vreodată cum ar arăta Pământul dacă,

Doamne ferește, într-o zi ar dispărea internetul?!?...
Vă imaginați clipa aceea care ar putea însemna chiar
dispariția omenirii? Adio relații în genere, inclusiv cele
externe, rămase fără solii (arar mai auzi că diplomatul
X face o vizită de Y zile în interesul țării!, de obicei ce
e de semnat e mai întâi pe net discutat, apoi într-o în-
tâlnire fulger  parafat); se rezolvă treaba pe modelul
țaca-paca!... Totul e „pe repede și degrabă înainte”,
în cât mai puține cuvinte, și alea pocite, calchiate după
limbi străine, nu mai are nimeni răbdare să comunice
cum se cuvine, e o grabă suspectă, de parcă am vrea să
funcționăm toți pe „fibră optică”, nu mai vrem con-
tacte umane, ne sunt suficiente cele virtuale!!! Și,
dacă într-o zi am rămâne și fără ele, oricum ni se reco-
mandă... distanțare, adică un soi de sălbăticire, ca pe
vremuri când trăiam în ginte, în familie. Fără să plec
urechea la vreo conspirație, mă gândesc că parcă facem
repetiție, că suntem într-un soi de etapă pregătitoare
pentru  câte-o mare „lepădare”, pentru câte-o pier-
dere... Azi ne pierdem libertatea de circulație, de călă-
torie – vă dați seama, la revoluție unii au murit fiindcă
nu aveam voie să ieșim din țară, iar acum nu putem ieși
din casă afară fără țidulă specială, fără declarație!, pe
cea de credință, pe care nici în cele mai rele perioade
ale epocii comuniste nu și-au permis să ni le suspende!
Eu mi-am ținut și atunci toate ritualurile religioase și nu
m-a întrebat nimeni de sănătate, chit că locuiam la doi
pași de... Veneam cu lumânarea aprinsă de la Înviere,
am cununat, am făcut parastase și nu a îndrăznit nimeni
să mă abordeze în legătură cu acțiunile respective sau
să îmi interzică vreo atare manifestare. Era în cazul mul-
tora o autocenzură, foarte periculoasă, la fel cum azi
este această „delăsare”, această lipsă de reacție față
de ceea ce ni se întâmplă! 

Unii își pierd dreptul la muncă, sunt ținuți cu sau
fără voie acasă, din clamate rațiuni medicale: de fapt
din neputința administrațiilor centrale și locale de a lua
„măsurle” necesare de apărare față de pericolul real de
infectare, prin simplul refuz la o relevantă testare – și-
atunci cum să nu mă enervez foarte tare că pentru vi-
zita lui Iohanis la voluntarii DSP s-au putut face, în chip

voluntar!!! atenție, și moca!!!, teste?!? Ceea ce nu e va-
labil pentru populație, dacă în „definiția de caz” nu se
încadrează și nu e dintre cei cu „dare de mână”... nu se
testează!, nici dacă e contact direct al unui pacient!
Știm, că ce-i permis lui Apis... OK, rectificăm, Iovis...
Pentru românul de rând nici nu se pomenește! Doar nu
oți vrea să nu mai poată face campanie pentru PNL?!?
Cum ar fi un robot în izolare, repetând la pereți „PSD,
PSD”?!?, făcându-se că a uitat zilele când îi făcea acestui
partid o deșănțată curte (de parcă aceste fapte nu s-ar
fi petrecut aieve, ci ar fi niște povești din vieți ante-
rioare), cât să își vadă împlinite visele de parvenire!?!?
Să consemnăm așadar încă o dispariție: a funcției de
președinte, așa cum e ea definită în Constituție: numai
garant al echilibrului între partidele politice nu pare, ba
Werner chiar se miră, cu ipocrizie, că ieșirile sale sunt
receptate ca ingerințe părtinitoare în raporturile de
forțe dintre partide, ca manifestări fățiș electorale. Și
mai ziceați că Băsescu avea o oarece afinitate pentru
PDL! Măcar îl susținea cu... perdeluțe, nu așa de osten-
tativ. Un mister e cu ce se va ocupa după ce va rămâne
fără motiv să se ițească la seral, precum cucul din ceas,
pe micul ecran?!? Patru ani să te bați de muscă și să te-
neci de plictiseală nu e mare scofală!... Știm că vine
Moș Niculaie în ghetuțele puterii, se aleg deputații și
senatorii, apoi ce va face, că rămâne fără îndeletni-
cire?!? Și s-a dus și vrăjeala cu fondurile europene... Nu
mai bine economiseam ceva parale și nu ne mai jucam
de-a alegerile în mereu fascinanta și originala Româ-
nie, unde nici n-a fost, nici n-o să fie cu-adevărat
democrație?!? Procentele le știe, a făcut deja jocurile,
a anunțat cine va guverna și cu cine; am impresia că în
această ecuație plină de cunoscute, poporul chiar îl
stânjenește! Noroc că e majoritară sfânta populație,
aceea care nu crâcnește și ascultă orbește. Plus că nici
„băieții” nu  stau de Lemn-Tănase, ștampilează cât tre-
buie, doar am văzut la locale că se poate! Laudele ne-
măsurate pentru PNL nu vor mai fi necesare: vede omul
bine cum e, vedem, dar nu zice, pentru că, înainte să le
pice netul pe rogojină, românilor le-a dispărut atitudi-
nea civică! Mai trist e a apărut resemnarea!

Vă dați seama ce-ar fi să nu mai existe
„intercomunicație”?!? Adio zboruri cu avioane, date
peste cap din lipsă de integrate orare, bine, nici acum
nu sunt, că e pandemie! Adio cam orice! Azi până și băn-
cile au rămas fără... registre! Să explicăm generației ti-
nere că, odinioară, în niște catastife, în maldăre de
terfeloage, pe carteluțe și fișe se țineau  toate socote-
lile! Acum sunt în computere. Probabil că sunt pe cale
de dispariție chiar și noțiunile mai sus amintite, vor ieși
din... vocabular, cum odată cu „Google” dispăru și
carnețelul numit similar, unde se notau cuvintele  nou

învățate. Acum ar mai au vreo utilitate, că nu mai
învață nimeni carte: s-a dus și dreptul fundamental la
educație. Pepsiglas Amnistie și Loțike au închis școlile
și nu văd vreo îngrijorare că dispar cursurile ținute în
clase, cataloagele, notele și premiile... Acum se pro-
movează o făcăciune, pompos numită „școală on-
line”!, în care dascălii se fac că predau materie, elevii,
care prin minune au tablete sau telefoane inteligente,
că o bagă în „memorie”, iar cei care nu nici au semnal,
nici electricitate... Ghinion! Dar și sparanghelul te face
om, la o adică, doar am văzut cum au fugit „pe câmpii”
în plină carantină! (Varianta promovată de ManiVela
pentru cei cu mintea pe care patinează musca, unde
circumvoluțiunile s-au îndreptat cu fierul de călcat sau
cu niște silicon injectat.) „Pas cu pas” va înceta să mai
existe respectul pentru studii, diplome... La USR asta
nu mei e o noutate, ci element de generalitate, ai zice
că nu ai ce căta în politichie dacă ai absolvit o facultate,
dacă ți-ai finalizat studiile... Paradoxal, progresiștii lui
pește excelează prin lipsă de carte! După ce au lăsat-
o mai moale cu tinerii frumoși și liberi, că și peste ume-
rii lor s-au așezat anii, de-au ajuns „niște tineri de peste
40 de ani”, care se simt ca la 20, fără responsabilități,
promovează din greu impostura, minciuna; gogoșile
haștagreziste se dezumflă una câte una: aflăm că X stu-
diile nu și-a încheiat, că le-a abandonat sau a fost ex-
matriculat, dar  a ieșit... un profesionist desăvârșit!!!
Așa se întâmplă și cu sloganul fără penali în funcții pu-
blice – una susțin pe hârtie, când vine vorba despre
fapte, Clotilde promovează în funcție direct criminali!
Ați auzit pe cineva să se revolte, să le bată obrazul
pentru că sunt atât de josnici și de farisei?...

Să nu vă mire dacă precum măgarul în ceață va
dispărea și PSD! Nu mi se mai pare doar o mizerie, scor-
nită de opoziție: se prea poate... S-a rupt în fente,
anunțând hăle lupte la baionete cu protocoalele, acelea
care l-au băgat de fapt pe Dragniea la răcoare!, acum
nu doar că renunță la ele, dar se iubește nu în iatac, ci
pe față, cu cine le-a inventat, cu cine le-a dat proto-
coalelor viață; e un joc la rupere! Circulă zilele astea
pe rețele și prin ziare, ba chiar și prin unele cotețe tv
(cât vor mai rezista și ele, până nu se duc toți analiștii
după „Cap de pohrhc”, în culise), că „au rupt-o cu tre-
cutu’”!... Și-au dat partidul în brățică strategului Dâncu!
Trebuie că PSD e ori foarte ticălos, ori păgubos, genul
acela de sinucigaș care căruia i se rupe frânghia când
vrea să „joace” spânzurătoarea: nici nu crăpi bine, te
mai faci și de rușine! 

La biroul de „obiecte pierdute” vor sta frumos
rânduite valorile, consecvența, devoțiunea,
atașamentul, față de o idee și dramul de demnitate!...
Sunt nu doar pierderi anunțate, ci, mai grav, asumate! 

CRONICA UNOR
DISPARIȚII ANUNȚATE

Fabricanții legilor
• Ovidiu Marian

Duminică 6 decembrie este ziua în care noi româ-
nii ne alegem parlamentarii, fabricanții legilor. Nu
aveam de gând să mă refer la data scrutinului , dacă
nu întâlneam pe rețelele de socializare următorul
anunț: „ Deoarece populația nu mai are răbdare, până
la 6 decembrie, STS-ul va publica anticipat rezultatul
alegerilor”. Conținutul acestei exprimări arată cum nu
se poate mai bine, concluzia la care au ajuns românii
după alegerile locale din luna septembrie a.c. Zile și
săptămâni la rând, posturile de televiziune, mass-
media, în general, au prezentat modul în care s-au
desfășurat alegerile pentru primării, mai precis nere-
gulile constatate în ziua scrutinului. Cazul cel mai me-
diatizat a fost cel din Capitală, unde în sectorul 1, la
ceas de noapte se scotocea prin sacii cu buletinele de
vot pentru a câștiga alegerile cine trebuia să câștige.
Nici până în ziua de astăzi nu știm ce s-a întâmplat cu
adevărat în sectoarele Bucureștilor. Toate aceste ma-
nevre neortodoxe au fost așa de bine acoperite încât
să nu poți să învinui pe careva dintre cei care au orga-
nizat alegerile. Numai că cei instalați în a conduce
treburile Capitalei și-au intrat în pită cum se spune fă-
când ce știu ei mai bine, adică să reducă din cheltuieli
pentru a le rămâne și lor în visterie ceva mărunțiș. Și
aceasta se simte acum în prag de iarnă când, apa
caldă de altă dată a devenit tot mai călduță și după
timpi de așteptare, iar căldura din case începe să ne
transmită răceală în oase. Pe zi ce trece, tot mai mulți
dintre cetățenii urbei încep să regrete plecarea Dnei
Gabriela Firea din postura de primar general, tocmai
pentru că, o dată cu trecerea timpului, se observă
stângăciile actualilor conducători în administrația tre-
burilor complexe ale Bucureștilor. După mine, domnia
sa a fost primarul general al Capitalei cel mai implicat
în rezolvarea problemelor cetățenilor, în finalizarea
investițiilor noi sau al celor deja demarate. Dacă Ga-

briela Firea era lăsată să administreze și lucrările la
centura Capitalei, sunt sigur că astăzi, aveam finali-
zate câteva puncte nevralgice al acestei artere de
circulație, cum ar fi podul de trecere peste calea fe-
rată de la Domnești. Așa că, trebuie să mai treacă
multă vreme, până când intrăm și noi in rândul țărilor
europene vestice cu o centură modernă a Bucureștilor
care să facă legătura cu autostrăzile avute cu
localitățile limitrofe. După vechea noastră metodă im-
pusă  de prin anul 2005, în orice domeniu, la schimba-
rea conducerii, se schimbă și contractele de investiții
avute, modul de lucru dar și directorii de instituții. Și
uite așa batem pasul pe loc de cam multișor.

Și totuși, acum în pragul alegerile parlamentare
se pune fireasca  întrebare și anume, de ce se luptă
atât de mult omul nostru politic de astăzi pentru a
ocupa un loc în cele două Camere legislative. Răspun-
sul, deloc șocant pentru mine, l-am primit de la un
parlamentar cu acte în regulă implicat în multe afaceri
pe teritoriul țării noastre. De la domnia sa am reținut
prin argumentele aduse că Parlamentul României este
un adevărat centru de afaceri, că numai aici întâlnești
conducători de firme din toate domeniile și că poți
discuta pe loc orice tranzacție, fără a mai fi obligat să
alergi prin toată țara pentru a încheia diferite con-
tracte. Dar legile, după care se conduce o societate,
cine le fac? Răspunsul de această dată, l-am primit de
la un vechi funcționar parlamentar care an de an ,
primește ordin să întocmească un proiect de lege într-
un anumit domeniu. După ce se documentează în
hățișul de legi românești și europene, întocmește pro-
iectul de lege, care la rându-i este dezbătut în comisia
de specialitate. Comisia prin același funcționar redac-
tează raportul pe marginea acelui proiect de lege și îl
trimite spre dezbatere și aprobare plenului  Camerei.
Dacă raportul este favorabil trece și de plen fără pro-
bleme. Sunt parlamentari care lipsesc constat de la
ședințele Comisiei de specialitate. Și uite așa trece
anul, iar parlamentarul nostru habar nu are ce legi au
fost adoptate. Dar, pentru ei, pentru aleșii noștri tim-
pul trece, leafa merge, noi cu drag muncim („chiu-
lim”), ca să amintesc o expresie din presa vremii
devenită proverb.

Mai fraților trebuie sa ne înțelegem bine, a trecut
vremea, când în Parlamentul României răsunau glasu-

rile a doi mari poeți și mari patrioți români, Adrian
Păunescu și Corneliu Vadim Tudor. Au rămas memora-
bile discursurile rostite de ei la tribuna forului legisla-
tiv în cadrul cărora cei doi poeți-senatori abordau
probleme capitale legate de tranziție, de instaurarea
economiei de piață, de redresarea economico-socială
a țării. Desigur la vremea respectivă erau susținuți de
alți parlamentari patrioți  viziune  și retorică: Alexan-
dru Athanasiu, Adrian Năstase, Vasile Pușcaș, Ioan
Ghișe, Nicolae Văcăroiu, Emil Stoica, Paul Popescu,
Axinte Gaspar, Varujan Vosganian, Gabriel Țepelea, Lu-
cian Bolcaș, Valeriu Tabără, Adrian Severin, Anghel
Stanciu, Norica Niculai, Bogdan Ciucă, Marian Săniuța,
Sorin Oprescu, Șerban Nicolae, Titus Corlățean, Lia
Olguța Vasilescu, Mădălin Voicu, Mircea Geoană, ca să
dăm câteva nume. Astăzi, în Parlament nu se mai aud
discursuri politice fulminante , cei prezenți, putere și
opoziție, își aruncă unii altora acuze, jigniri și chiar in-
sulte. Nimic la obiect, totul  pentru putere. Cu mare
regret trebuie să amintesc că a dispărut pentru tot-
deauna discursul înflăcărat și, plin de consistență al lui
Adrian Păunescu, precum și a regretatului orator și om
politic Corneliu Vadim Tudor. Putem spune că de când
Păunescu și Vadim lipsesc din Parlament, viața noastră
politică anostă, dar mai ales ineficientă și costisitoare.
Pentru țărișoara asta erau suficienți două sute de par-
lamentari aleși dintre elitele noastre. Că oricum, s-a
dovedit în timp, că din cei 329 de deputați, la
ședințele de plen când se dezbat  anumite legi sunt
prezenți în sală circa 150-160 de parlamentari. Nici la
Senat situația nu este mai îmbucurătoare; din cei 136
de senatori doar 80 sunt prezenți la ședințele de plen.
Pe lângă cheltuielile cu numeroșii parlamentari mai
adăugați și cheltuielile cu peste o mie de funcționari și
personal auxiliar, bașca cheltuielile cu întreținerea Pa-
latului Parlamentului, ca să vă dați seama cam cat ne
costă această instituție a democrației noastre.

Dar, cum am mai spus și altă dată, spun și acum și
anume că românii vor judeca în ziua de 6 decembrie
a.c. cu înțeleapta lor minte de pe urmă.

Campanie electorală
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• Nicolae Dan Fruntelată
Aşa cum scriam într-o tabletă mai veche a mea,

trăim tot în vremea lozincilor cântate. Aşa că astăzi, când
sunt invadat de toate sloganele neomarxiste,
protomarxiste, liberal-soroşiste ale şcolii filosofico-
economice a lui Friedman sau a altor economişti la modă,
cu barbă sau fără barbă, vă propun şi eu lozinca de mai sus.

Întrucât analfabetismul a devenit o ţintă, un target,
băieţi, pentru omul nou al epocii postmoderne, o condiţie
a reuşitei în business, în viaţă, în politică, îi chem cu
osebire pe tinerii planetei Pământ, pe cei care atunci
când aud termenii „cultură” şi „civilizaţie tradiţională”
scot pistolul (atenţie, asta vine de la tătucul Goebbels),
să facă front comun pentru a da un ultim brânci şcolii,
învăţământului, în general, să le golească de orice
rudiment al disciplinelor umaniste, limba latină, limbile
naţionale (în afara englezei, germanei, rusei şi eventual,
chinezei), istoria, geografia, religia etc.

S-a dat pricaz mondial pentru reformarea continuă
a învăţământului. Altă dată, clasicul revoluţionar marxist
Fidel Castro ne chema la revoluţia continuă.

Acum, Occidentul progresist ne cheamă la reforma
continuă. Din S.U.A, farul democraţiei mondiale, de pe
insula Ellis, unde Statuia Libertăţii ne face cu mâna în
semn de Goodbye civilizaţie! – ni se transmite să
dărâmăm toate statuile părinţilor fondatori, să dăm
drumul instinctelor pe stradă, să facem din mccarthyismul
întors pe dos un stindard al dezmăţului sexual şi al negării
oricăror valori morale. În primul rând cu ajutorul şcolii,
al Universităţii, care devin instrumentul principal de
manipulare colectivă. Ajutat de mass-media organizată
ca o armată de ocupaţie a minţilor copiilor, adolescenţilor,
tinerilor.

Noii atei, bolşevicii în blugi, şi-au făcut partide,
societăţi secrete, onguri şi ganguri, trăiesc din pomana
corporaţiilor dominatoare, nu dau doi bani pe memoria
umanităţii.

Un vânt rău bate peste planetă. În urmă cu un veac,
noi, europenii, îi ziceam „crivăţ” şi ştiam clar de unde
vine. Astăzi, bate din partea cealaltă, nici nu ştim cum
naiba să-l mai numim; efectul, însă, pare acelaşi, dacă
nu chiar mai distrugător.

În România a bătut crivăţul ocupaţiei ideologice, al
stalinismului victorios. Am fost declaraţi slavi la origine,
s-au făcut dicţionare etimologice în care majoritatea
cuvintelor de bază veneau din bulgară, aşa cum iordănea
un academician român, fost ambasador la Moscova. Istoria

ne-a fost pusă în tot felul de paranteze, „eliberatorii” ne-
au pus să plătim de „n” ori datorii de război. „Consilierii”
lor ne-au încălecat toate instituţiile, au fost scoşi în faţă
mediocrii, repetenţii, analfabeţii acelei vremi. Da,
aceasta este reţeta: pentru ca toporul să taie de la
rădăcină, trebuie să-i pui o coadă autohtonă. Am învăţat
limba rusă cântând, săpând canale spre nicăieri, ne-am
ascuns adânc în pământ valorile naţionale.

A trecut şi asta. Cu mii de jertfe a trecut, pe urmă
iar am ridicat capul, ne-am „ocoşit” („ocoş” înseamnă
„mândru” într-o parte de ţară), am devenit chiar
naţionalişti. Mai încercasem o asemenea experienţă şi în
perioada interbelică.

Şi acum începuserăm să ne refacem învăţământul,
să-l aşezăm cu faţa spre nevoile ţării (sigur, şi cu unele
excese propagandistice), dar aveam un învăţământ tehnic
de elită (câte state din lumea a treia s-au reconstruit cu
diplome româneşti?!), un învăţământ medical recunoscut
în Europa, o reţea de şcoli profesionale, o şcoală de
agricultură cu performanţe europene etc.

Am ştiut să aducem înapoi şi limba latină, apoi alte
limbi moderne, rusa învăţată „cu hurta” am uitat-o
repede, aşa, ca o formă de rezistenţă, şi am lichidat
analfabetismul. Nu e glumă, sunt copil de învăţător de
ţară, ţin minte că mama aduna din casă toate
lucruşoarele mele rămase mici, unele aproape noi şi le
ducea copiilor de rromi din marginea satului ca să-i
convingă să vină la şcoală. Sigur, era o obligaţie, dar mulţi
au plecat din condiţia lor umilă şi au ajuns oameni întregi.

Nu sunt un apologet al trecutului. Sunt doar un
observator al istoriei veacului pe care l-am trăit de la
jumătate până la capăt. Dar şi al începutului acestui veac
în care asist stupefiat la demolarea învăţământului
românesc, la anularea oricăror tradiţii şi experienţe bune,
la aneantizarea unor generaţii de copii cărora li se bagă
în cap că toate cunoştinţele de cultură generală sunt
inutilităţi. Că ei trebuie doar să ştie să fure din memoria
unor computere manipulate de la centru, să se descurce
în viaţă, oricum, să fie egoişti, limitaţi, pragmatici până
la limită.

Nepoţii mei străini, cu ochii goi, înnebuniţi după
distracţie, după minciuna drogului, după „fiţe”, după o
viaţă „ca afară”!

Iar copiii rămaşi buni, inteligenţi, bine crescuţi, în
principal provenind din familii sărmane care nu i-au
răsfăţat cu nimic, valorile, pepitele de aur ale acestei
naţii blestemate parcă, au ajuns să se considere şi ei
străini în propria lor ţară şi să-şi caute norocul aiurea.

Cum a fost posibil să se ajungă aici? Cum a acceptat
societatea românească să-şi piardă identitatea până într-
atât încât să-şi piardă capacitatea de a-şi construi viitorul
prin copiii săi?

Răspunsul e simplu, reţeta e aceeaşi dintotdeauna.
În fruntea învăţământului au fost aduşi oameni fără
viziune şi chiar fără simţire românească, gata să execute
„comenzile europene”, fără a calcula, fără a-şi asuma
riscurile şi efectele devastatoare.

Nişte rotiţe din angrenajul general al distrugerii
totale a acestei ţări care, prin geografia sa mirifică, prin
resurse, chiar prin resursa umană cu care a păşit în noul
secol, avea dreptul deplin să stea la un loc de frunte la
masa Europei. Nu la coadă, în rândul servitorilor umili
care execută reforme goale în poziţia de drepţi.

Faceţi o listă a miniştrilor învăţământului din
ultimele decenii şi judecaţi-le performanţele. Veţi
rămâne sideraţi. Sigur, a avut şi comunismul miniştri de
carton, dar din ce în ce mai puţin spre sfârşitul lui. A fost
unul, Teohari Georgescu, dar i s-au contrapus valori ca Ilie
Murgulescu, Mircea Maliţa, Paul Niculescu-Mizil.

Pe urmă, ştacheta s-a lăsat tot mai jos, a fost şi un
Şora, mai mult partizan francez decât om de management
educaţional, a fost şi filosoful Andrei Marga, clujeanul
rătăcit în Bucureşti, care n-a putut să mişte inerţiile
birocratice consolidate. Apoi, tăcere lungă. O doamnă de
la Politehnică, serioasă, dar fără nicio viziune asupra
domeniului, nişte improvizaţii sinistre precum Adomniţei
şi Funeriu, iar acum vârful unui iceberg pornit bezmetic
pe oceanul distrugerii româneşti, precum doamna
ministru online Anisie. Ea a construit un fel de NKVD
pentru urmărirea birocratică a dascălilor români,
aducându-i la starea de lehamite totală. 

Nu atac nişte persoane, enumăr doar nişte etape ale
dezastrului pe care-l trăim.

La Teatrul Naţional din Bucureşti, în biroul
directorului este un fotoliu acoperit de o husă. Este
fotoliul pe care a stat, ca director, Liviu Rebreanu. Şi la
Ministerul Învăţământului ar trebui să fie un fotoliu liber,
acela pe care a stat Spiru Haret. Cine l-a ocupat după
asta, cine-l ocupă acum?

Dar, se pare că aşa trebuia să fie, că aşa e trend-ul.
Că naţia asta românească trebuie să fie demolată
temeinic, definitiv. Aceste pământuri dintr-un Est mirific,
cu petrol (mult, încă), aur (dormind la Roşia Montană),
Carpaţi (afară de munţii ce-au fost „retrocedaţi” unor
copii şi nepoţi de grofi plătiţi deja prin „procesul
optanţilor”), cu Delta (vândută la bucată), cu Dunăre,
grâu, porumb, cu o Moldovă tăiată în două de coasa
rusească, dar plângând de frumuseţe şi de vechime, cu
Oltenia mea răzvrătită din care se va mai naşte încă un
Tudor Mesia, aceste pământuri, deci, tentează prea mult,
nepermis de mult, poftele imperiale care nu s-au stins
niciodată.

„Analfabeţi din toate ţările, treziţi-vă!”
Acolo, departe, dar atât de aproape, este pentru noi

un teren de vânătoare, fără opoziţie, fără riscuri. Apărat
doar de Dumnezeu şi de destinul lui...

„Analfabeţi din toate ţările, uniţi-vă!”

Boabe de piper crud

LOCURI CARE TREZESC AMINTIRI
Uliești

(acasă la Marin Ioniță)

• Dimitrie Sorin Pană
Puțini sunt cei care știu că prin acest colț uitat de

lume, scăldat de apele Neajlovului, a trecut în drumul său
către Târgoviște - în urma celebrei bătălii de la Călugăreni
(1595) - marele domnitor al Țării Românești, Mihai Vitea-
zul, cunoscut ca cel dintâi întregitor al românilor. Eveni-
mentul a fost marcat într-un document oficial păstrat în
arhiva bisericii comunei Cobia, ctitorită de către Badea
Balosin Stolnicul, în vremea lui Alexandru Voievod. Numele
comunei - care provine de la substantivul comun „ulee“
(aici cu înțelesul de cutii de stupi) - amintește de acest
vechi meșteșug al localnicilor, răsfirați astăzi în cele opt
sate (Croitori, Hanu lui Pală, Ragu, Mânăstioara, Jugureni,
Olteni, Stavropolia și Uliesti - centru civic) care
împărtășesc o istorie aproape comună. Unul dintre mo-
mentele de cotitură din viața comunității a fost cel al îm-
proprietăririi țăranilor cu pământ, potrivit reformei agrare
din 1864, care poartă semnătura lui A.I. Cuza, arestat și
expulzat peste graniță (doi ani mai târziu) de către
reprezentanții „monstruoasei coaliții“ - alcătuită din mem-
brii partidelor liberal și conservator. Statisticile timpului
amintesc că, la finele secolului al XIX-lea - când comuna
era parte a plasei Cobia - aici funcționau două lăcașe de
cult și o școală primară, în care au deprins tainele
învățăturii câteva generații de copii, din rândul cărora s-
au ridicat - de-a lungul timpului - poetul și prozatorul Tudor
Cristea, solista de muzică ușoară Dida Drăgan, profesorul
Constantin Ghiță și jurnalistul-profesor Marin Ioniță. Primul
sfert al veacului următor a coincis cu arondarea comunei
la plasa Găești (1925), precum și cu desprinderea satului
Jugureni, care avea să dețină statutul de comună până în
1968, an în care a fost desființat și reinclus în vechea co-
mună. Timp de aproape douăzeci de ani (1931-1950)
Ulieștiul a fost împărțit în Uliești-Dâmbovița și Uliești-
Vlașca, numele celui din urmă amintind de mai vechiul
județ Vlașca, de care a ținut până în vara anului 1908.

Unul dintre oamenii locului care și-au lăsat amprenta
asupra culturii române, în pofida neajunsurilor care l-au
petrecut de-a lungul existenței, este profesorul (de limbă
și literatură română) Marin Ioniță, scriitor și jurnalist con-
temporan - venit pe lume în 1929, la Jugureni (sat Mână-
stioara). După ce termină - în vremea celui de-Al Doilea
Război Mondial - cursurile primare din satul natal, ajunge

la Armășești (jud. Ialomița), ca elev al Școlii practice de
agricultură, ctitorită la 1885 de către cunoscutul filantrop
Iordache Zossima. Setea de cunoaștere l-a cuprins în mo-
mentul descoperirii unei biblioteci promițătoare - ce
aparținuse unui profesor universitar din capitală - evacuată
(aici) din pricina bombardamentelor, ale cărei cărți aveau
să fie devorate la lumina tăciunilor din sobă (după ora stin-
gerii), cu îngăduința pedagogului școlii. La Găești - unde a
urmat Școala Tehnică de Zootehnie - nu a avut parte de
același privilegiu, însă s-a bucurat de sprijinul dascălului
de literatură, poetul Aurel Iordache (1919-1975), cel care
avea să-i deschidă și calea spre literatură. În cenaclul aces-
tuia (intitulat „I.C. Vissarion“), Ioniță a citit cele dintâi
încercări literare, iar pe scena teatrului de amatori „Mihai
Eminescu“ - înființat de către același Iordache - a trăit
emoțiile primului rol jucat într-o piesă de teatru. Ulterior
„scapă“ de școala de ofițeri în rezervă, unde fusese recru-
tat chiar de pe băncile școlii, de unde ajunge la București,
ca elev al cunoscutei Școli de literatură „Mihai Eminescu“
- înființată la începutul anului 1950 (după model sovietic),
ca școală de literatură și critică literară. Aici, în Șoseaua
Kiseleff, nr. 10, i-a avut colegi de generație, printre alții,
pe Nicolae Labiș, Aurora Cornu, Lucian Raicu, Nichita
Stănescu, Gheorghe Tomozei, Ion Gheorghe și Radu Cosașu,
mulți dintre ei pomeniți în scrierile sale de mai târziu.
Surprinzător este că Marin Ioniță nu a reușit să urce trep-
tele afirmării, cu toate că în domeniul prozei literare era
comparat, din punct de vedere valoric, cu bunul său prie-
ten Nicolae Labis, aflat, la acel moment, în ascensiune
poetică. Mai mult decât atât, după numai doi ani de studii
- în care s-a aflat sub protecția scriitorului Petru Dumitriu
- este înlăturat din „fabrica de scriitori“, de către însuși
directorul acesteia, Petre Iosif, interzicându-i-se totodată
să activeze în domeniul literar. Astfel, fostul absolvent al
Facultății de Filologie, din cadrul Universității București
(1956-1960), a fost nevoit să ocupe diferite funcții „mă-
runte“ (cum îi plăcea să le numească) - de la simplu lucră-
tor, agent agricol comunal sau bibliotecar - la ofițer,
învățător, profesor, realizator de emisiuni și ziarist. A fost
dascăl la Universitatea din Pitești, la liceele „Nicolae Băl-
cescu“ și „Zinca Golescu“, precum și în școli și licee din
localități lipsite de rezonanță, ca Hanul lui Pală, Croitori,
Miulești, Mătăsaru, Găești (Dâmbovița), Berindești și Cor-
beni (Argeș). După debutul literar, care a avut loc în 1953,
în „Almanahul tinerilor scriitori“, a urmat - doi ani mai târ-
ziu - cel editorial (cu volumul de nuvele „Rădița“), consa-
crarea literară cunoscând-o la Pitești (unde s-a și stabilit),
la scurt timp de la apariția câtorva romane bine primite
de către iubitorii genului. Primul dintre acestea vede lu-
mina tiparului în 1978 „Un șlep în derivă“, urmat fiind
(printre altele) de volumele „Rugurile din zori“, „Capul lui
Decebal“, „Os de domn“, „Floarea paștelui“, „Amurgul

zeilor“, „Colivia cu maimuțe“ și „Kiseleff 10. Fabrica de
scriitori“ - lucrare apărută în 2003, în care autorul descrie
o serie de întâmplări indeite, printre ai căror protagoniști
se numără Ana Blandiana, Ion Gheorghe, Nicolae Labiș,
Doina Ciurea, împreună cu mai consacrații Zaharia Stancu,
George Călinescu, Mihai Beniuc și Mihai Novicov. Sunt
aduse în actualitate până și imagini din salonul suferinței,
în care Nicolae Labiș a stat internat timp de zece zile
(după cumplitul accident de tramvai), începând cu 9 de-
cembrie 1956: „Tot trupul, de la gât în jos, îi era inert.
Măduva coloanei vertebrale - secționată în zona cervicală.
Un cap viu pe un trup mort. Nu cred să existe pe lume ceva
mai cumplit decât să-ți privești propriul cadavru… O re-
zervă obișnuită, cu un pat obișnuit. Nu este conectat la ni-
ciun fel de aparatură. Nu trăiește decât din propriile lui
rezerve, care sunt aproape epuizate. (…) Învelit cu pătura
până sub bărbie. Capul, într-o cască uriașă de ghips. Fața
pământie și scorțoasă ca un vechi pergament. Buzele vi-
nete. Nu i-au mai rămas decât ochii așa cum îi știam. O
ureche îi rămăsese îndoită sub cască. I-am îndreptat-o cu
degetul. A fost ultima atingere.”.

Colaborator al mai multor publicații literare („Lucea-
fărul“, „Contemporanul“, „România literară“, etc), dar și
redactor al „Făcliei Hidrocentralei“ și al revistei „Argeș“,
profesorul Marin Ioniță și-a adus o contribuție substanțială
la dezvoltarea mișcării culturale argeșene, neuitate fiind
emisiunile realizate în cadrul postului de televiziune „An-
tena 1“ Pitești, dar și luările de cuvânt - din postura de
președinte al asociației „Arte, Artiști, Știință“ ori din cea
de membru al Cenaclului Literar „Liviu Rebreanu. La vârsta
de optzeci și cinci de ani lansa volumul „Mireasa neagră“,
în care a simțit nevoia să împărtășească o parte din fră-
mântările sufletești legate de neașteptatul moment al
morții: „Caut motive. M-aş agăţa de orice ca să nu alunec
în golul fără fund... Să nu ajung o zdreanţă roasă de molii.
Să nu curgă pielea şi muşchii de pe mine. Să nu-mi zdrăn-
găne scheletul în auz... Să nu trec prin infernul de pe pă-
mânt… De oglindă, de o grindă, de o cracă, de un gard. De
o amintire, de un gând, de o speranţă, de o amintire... De
un zvon, de o poveste, de un cântec, de un sfânt zugrăvit.
De o turlă de catedrală gotică. De o boltă de moschee. De
un nor călător. De o pală de vânt . De un jurământ rostit,
nerostit. De o uşă fără cheie. De un sân de femeie“. 

În primăvara anului 2018, Marin Ioniță, publicistul
care timp de șase ani (consecutiv) a fost declarat, de către
„Consiliul Ziariștilor“, drept cel mai bun scriitor de repor-
taje literare din țară, își încheia socotelile cu viața, înmor-
mântat fiind în cimitirul stareților de la Schitul „Trivale“
din Pitești, nu departe de satul natal, unde (mărturisea -
cu umoru-i caracteristic) va rămâne cunoscut ca autor al
celor mai multe cărți din întreaga sa istorie.
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Academicianul Academicianul 
Gheorghe Păun – 70 Gheorghe Păun – 70 
S-a născut la 6 decembrie 1950, în
comuna Cicănești (județul Argeș)
lângă orașul regal Curtea de Argeș –
spațiu încărcat de istorie, considerat
de domnia sa drept unul din cele mai
reprezentative pentru devenirea
nației române. Este matematician-
informatician de talie mondială, cu
descoperiri ce-i poartă numele – și
deopotrivă om de Litere și Filosofie,
prozator, poet, eseist, jurnalist, ed-
itor. Școala generală a urmat-o în co-
muna natală (1957-1965) apoi Liceul
„Vlaicu Vodă” (1965-1969) la Curtea
de Argeș. Facultatea de Matematică
a Universității din București
(19691974) avându-i profesori și
mentori pe Grigore Moisil și Solomon
Marcus. În anul 1977 a luat Doctor-
atul în Matematică – coordonator
Solomon Marcus – cu teza „Simularea
unor procese economice cu ajutorul
limbajelor formale”. A lucrat în ca-
litate de cercetător la Universitatea
București și la Institutul de
Matematică al Academiei Române –
până în anul 2015, când s-a pensio-
nat. Între anii 2003-2013 a fost pro-
fesor la Universitatea din Sevilla. A
susținut conferințe la peste 120 de
universități din lume. Principalele
domenii de cercetare: teoria limba-
jelor formale și aplicațiile ei,
lingvistică computațională, calculul
bazat pe ADN și calculul
celular/membranar. Calculul mem-
branar a fost inițiat de el în anul
1998, aceste modele purtând numele
de sisteme P (englezescul P Systems,
cu P de la Păun). În anul 2016 a fost
înființată International Membrane
Computing Society, al cărei
președinte de onoare este. Autor
prolific și complex, a publicat peste
500 de articole și peste 50 de cărți
de specialitate: matematică,
informatică, jocuri logice – și peste
25 de cărți de literatură: romane,
poezii, memorii, eseu, SF. A editat
peste 100 de volume colective de
specialitate și cărți de
cultură/literatură. Multe din cărțile
sale sunt traduse în engleză,
italiană, rusă, japoneză, chineză. A
înființat și conduce revista „Curtea
de la Argeș”, care împlinește în
acest decembrie 10 ani de existență.
În anul 1997 a fost ales membru co-
respondent al Academiei Române; ti-
tularizat în 2012. La 24 octombrie
2012 a ținut discursul de recepție cu
titlul „Căutând calculatoare în celula
biologică. După douăzeci de ani.” –
răspunsul la discurs fiind rostit de
acad. Solomon Marcus. Din anul 2006
este membru titular al Academia
Europaea, cu sediul la Londra. Ac
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Apărând zidurile Cetății…
Uneori, prilejurile pot deveni

privilegii. De un asemenea generos
prilej am avut parte, nu cu mulți ani
în urmă, fiind prezent la o manife-
stare culturală la Curtea de Argeș,
având ca participanți scriitori din în-
treaga țară. 

L-am cunoscut atunci pe acade-
micianul Gheorghe Păun, înconjurat
– nu era greu să observi – cu mult res-
pect de oameni de condei și spirit ai
istoricei urbe argeșene, precum și de
invitați. Își exprimau astfel prețuirea
pentru opera științifică și literară,
pentru faptele sale de cultură. Fapte
de ținut minte, de anvergură, în care
putea fi limpede deslușită devoțiunea
pentru slujirea cu clarviziune a unor
idei și inițiative menite să genereze
și revigoreze un stimulativ climat
spiritual. 

Dincolo de prestigioasa sa per-
sonalitate, de contribuțiile în dome-
niul științelor matematice, care
îndeptățesc așezarea numelui său ca
autor al unor teorii și soluții de
recunoscută originalitate și riguroasă
inventivitate, academicianul Gheo-
rghe Păun este și o ilustră prezență
în spațiul vast al literaturii. Volumele
sale de proză, de poeme lirico-medi-
tative sau epigram cu ținte de
stringentă actualitate, pregnanța
eseistică a comentariilor sale, abor-
dând cu o logică, i-aș spune de
matematician, dar și cu dezinvoltura
unui exersat făuritor de sintagme
memorabile, o complexă tematică a
acestora întregesc un veritabil profil
scriitoricesc. 

De adăugat, de îndată, devota-
mentul exemplar față de spațiul de
profunde reverberații istorice, din

care a pornit încă din anii tinereții
către orizonturile lumii. Devotament
concretizat printr-o fructuoasă impli-
care în stimularea unei vieți culturale
de ținută și durată, în orașul-simbol
pentru noblețea unei tradiții ce
poartă pecetea distinctivă a legenda-
rului ctitor al monumentalei
mânăstiri „de pe Argeș în sus”. Voi
enumera doar câteva dintre ctitoriile
de suflet ale prețuitului fiu al
Argeșului: revista „Curtea de la
Argeș”, aflată în cel de-al XI-lea an
de existență, revistă în a cărei
arhitectură și orientare de luminos
patriotism deține rolul întemeietoru-
lui, dar și al luptătorului pentru du-
rabilitatea construcției; prezența sa
relevantă și prețioasă în activitățile
Centrului de Cultură și Arte „George
Topârceanu” și ale Asociației Cultu-
rale „Curtea de Argeș”; cărțile nume-
roase apărute în colecția „Biblioteca
Revistei Curtea de la Argeș”, purtând
semnăturile unor prestigioși academi-
cieni, remarcabili literați, istorici,
sociologi, cărți dintre care amintesc
doar cuprinzătoarea antologie de
poezie „Lacrima Anei”; volumele sale
de eseuri care au înnobilat de-a lun-
gul anilor, prin idei majore și fermi-
tatea atitudinilor intelectuale,
comentariile din prima pagină a re-
vistei „Curtea de la Argeș”; aducerea
în lumina tiparului cu istoricul prilej
al Centenarului Unirii a unui
emoționant jurnal de front,
aparținând unei tulburătoare
conștiințe ostășești, a unuia dintre
zecile de mii de viteji care au semnat
cu tăișul sabiei și jertfa vieții lor
actul de naștere al României Mari. 

Și numai aceste înfăptuiri (din-
tre multe altele care fac parte din
viața și opera unui savant, scriitor și

luptător cu gândul, cu fapta și haru-
rile ce i s-au dat, pentru cauze
esențiale ale poporului la care și-a
dovedit astfel demna apartenență)
vin să susțină afirmația de la începu-
tul acestor rânduri omagiale, potrivit
căreia unele prilejuri pot deveni pri-
vilegii. 

Am avut deci onoarea de a-i fi
cunoscut nu numai scrierile sale, ci și
nemijlocit pe intelectualul valoros,
academicianul Gheorghe Păun. 

M-a primit cu omenească simpli-
tate în casa sa, casă așezată la
capătul unei străzi cu nume el însuși
simbolic, strada Schitului, care urcă,
iscoditoare parcă, spre șoaptele
pădurii din vecinătate. M-am bucurat
să-l cunosc aici, în spațiul geografic
de îndelungă și de neînvins istorie, de
curată românitate. Și am înțeles,
sper mai bine, ce idealuri îi unesc pe
cei prezenți, lună de lună, în paginile
ctitoriei sale din cuvinte, revista
„Curtea de la Argeș”. După cum am
înțeles mai bine și semnificația
prezenței în pagina a II-a a revistei a
scrierilor publicistice eminesciene,
îmbrățișate într-o tainică acoladă –
semn de continuitate – de coloana de
gânduri trăite și semnate de acade-
micianul Gheorghe Păun, prin care se
deschid luminos paginile revistei de
la nepieritoarea Curte Domnească,
vegheate de apa curată din fântâna
ziditorului legendar, de la care vine,
peste veacuri, confirmarea
adevărului că sunt încă oameni care
știu cum să nu lase să se surpe zidu-
rile unei cetăți aflate între hotare
sfinte ale unei țări ce și-a spus și-și
va spune, străjuită de asemenea oa-
meni, România.

Nicolae Dragoș 

un prinţ de la curtea
renaşterii româneşti

Încerc să schiţez, din câteva linii,
portretul unui om, al unui intelectual
român de elită care intră, în acest de-
cembrie, în „clubul şaptezeciştilor”.
Şi poate niciodată, din câte portrete
am conturat la viaţa mea de publicist
înrăit, n-am găsit un titlu mai justifi-
cat de realitatea vieţii despre care
scriu.

Nu fac niciun compliment de cir-
cumstanţă, fiind prea bătrân pentru
orice fel de piruete literare. Interese
nu am, pentru că în revista pe care o
editează omul în cauză am publicat
rar, dar am fost onorat întotdeauna de
atenţia sa; în Academie n-am nevoie
de relaţii, este un tărâm interzis pen-
tru viitorul meu de scriitor (cât o mai
fi el), cum interzisă îmi e şi calea spre
elita organizaţiei de breaslă care m-a
pus pe toate listele negre, aşa cum i
se cuvine unui comunist naţionalist
trăitor într-un ocean de liberali dizi-
denţi ce au făcut graţios marele salt
de la proletcultism la postmodernism.

Aşa că tot ce scriu acum despre
Gheorghe Păun, bărbatul de la Curtea
de Argeş, se datorează marelui res-
pect pe care i-l port unui prinţ al spi-
ritului, care dă, alături de alţi câţiva
contemporani, din păcate prea puţini,
o şansă reală Renaşterii româneşti.

Cu mai mulţi ani în urmă, o co-
legă de breaslă mi-a cerut să fiu de
acord ca un poem al meu dintr-o carte

de început să fie inclus într-o antolo-
gie de poeme dedicate Anei lui Ma-
nole, simbolul sacrificiului suprem al
meşterului valah care a construit mi-
nunea albă a mânăstirii de la Curtea
de Argeş, intrând în legendă. Citez cu
umilinţă o strofă din acel poem vechi:
„Apoi Ană-am să te-nchid/ În trupul
meu ca-ntr-un zid/ Ca să nu mă pră-
buşesc/ Într-un ceas de vis domnesc”.
Sigur că am acceptat, după care mi s-
a spus că ideea antologiei a fost a
domnului Gheorghe Păun, savantul in-
formatician, omul de cultură, muntea-
nul care clădea la Curtea de Argeş o
cetate a sufletului şi crezului româ-
nesc. Zidirea lui se înălţa prin revista
„Curtea de la Argeş”, prin colecţia de
cărţi pe care o edita, prin apelul pe
care îl adresa creatorilor autohtoni de
a se regăsi uniţi în lupta pentru limba
română, pentru civilizaţia româ-
nească, pentru cultura naţională
aflată în mare pericol în faţa atacului
dat de analfabetismul grobian, de o
globalizare forţată care impune, în
primul rând, călcarea în picioare a va-
lorilor proprii.

Am citit revista, am înţeles edi-
torialele lui Gheorghe Păun, cel căruia
i se spune, cu o căldură aparte, în cer-
curile noastre, „Academicianul”. Pen-
tru că domnia-sa este un academician
recunoscut şi nu făcut „la ordin de zi”.

Informatician de anvergură mon-
dială, emul al marelui savant Solomon
Marcus (cel care, în anii studenţiei
mele, crea modele structurale de ţi-
nută europeană şi-i pasiona şi pe cei

ca mine, nematematicieni, dar filologi
deschişi spre modernitate), Gheorghe
Păun este autor al unor lucrări de re-
ferinţă în domeniu, punând bazele
unui concept precum „calculul mem-
branar” şi rostind, la primirea ca
membru titular în Academia Română,
un discurs de recepţie intitulat „Cău-
tând calculatoare în celula biologică”.

Poate atât ar fi fost de ajuns pen-
tru o viaţă de om, de savant. Dar
„Academicianul” a păşit dincolo de
linia verde a ştiinţei matematice, a
scris romane, literatură de anticipa-
ţie, a publicat cărţi de versuri, eseuri,
memorii, a editat o revistă.

Eu sunt un profan în materie de
informatică. Însă de la „Academician”
am înţeles că în lumea noastră vie
există un principiu fundamental, acela
de a învăţa de la celulă, de la singurul
model care ne face şi ne legitimează
ca oameni.

Pe Gheorghe Păun, bărbatul sub-
ţire şi încordat ca un arc, poate de
tensiunile sale interioare, l-am întâlnit
doar de câteva ori. N-am avut prilejul
să schimbăm decât vreo câteva cu-
vinte. Dar l-am simţit, îl simt de-al
meu, de-al cauzei mele, o cauză de
iubire a acestui neam în care m-am
născut şi o să mor.

Este ceea ce m-a făcut să scriu o
scrisoare şi s-o trimit, prin intermediul
unei reviste unde sunt acasă, acolo, la
Curtea de Argeş.

Nicolae Dan Fruntelată

Argeşeanul absolut
Goarnele au sunat prelung minunata veste,
Hora îngerilor se rotea coborând peste sat, 
Era o iarnă cu lumini celeste,
Oamenii ascultau uimiți cântecul înstelat.
Rugi-de-mure visau sub zăpezile-albestre,
Grei de omăt, brazii vegheau liniștit
Hotarul de viață desenat de păsări măiastre,
Eternii munți, în zare, plăieși de neclintit.

Pe pământ se năștea prunc de Dumnezeu însemnat,
Agreșul clătina în  unde mânăstiri viitoare – 
Un pui de român, argeșean absolut, îndelung așteptat,
Numele lui sfânt, cu însemne biruitoare. 

Ion Andreiță 



• George V. Grigore

Trecând pragul Muzeului Olteniei din Craiova,
puteți vizita în afara segmentului istoric și secțiunea
Oltenia Terra Fossilis în cadrul Secției de Științele Na-
turii, unde vom păși în segmental temporal al miilor și
milioanelor de ani. Acesta este un adevărat muzeu „An-
tipa”, creat aici în Bănie. Fosilele plantelor și animalelor
din Oltenia, acvatice sau terestre, microscopice sau gi-
gantice, se remarcă în primul rând prin marea lor diver-
sitate. Descoperite în cele mai variate locuri (pe văile
apelor, în versanţi mai mult sau mai puţin abrupţi, în
peşteri, în lucrări miniere sau în săpături sistematice),
punctele fosilifere acoperă uniform şi dens harta Olte-
niei, relevând excepţionala bogăţie a acestei provincii
în fosile de mamifere. Cu toate acestea, mai ales în
partea de câmpie, teritoriul Olteniei este sărac în aflori-
mente de mamifere fosile. Speciile noi pentru ştiinţă,
precum şi numeroşii bioindicatori stratigrafici, crono-
logici şi biogeografici atestă valoarea ştiinţifică a fos-
ilelor de mamifere din Oltenia. În cadrul expoziţiei se
întâlnesc, prezentate în ordine sistematică, unele dintre
cele mai importante fosile descoperite pe teritoriul
Olteniei, relevante pentru diversitatea, marea bogăţie
şi valoarea ştiinţifică deosebită a acestora. Eşantioanele
de plante badeniene şi sarmaţiene descoperite la Cio-
cadia, Valea Morilor şi Slătioara (jud. Vâlcea) de dr.
geol. Valentin Paraschiv demonstrează că vegetaţia,
deci şi clima, la acest nivel (12-14 milioane de ani) era
etajată. La baza dealurilor se găseau păduri de lauracee
(Laurus), ceea ce atestă o climă mai caldă şi mai umedă
decât cea din zilele noastre. Mai sus, în zonele umede
din jurul lacurilor creşteau păduri mixte, alcătuite din
arbori care îşi pierdeau frunza înainte de căderea iernii
(alun (Alnus) frasin (Fraxinus), nuc (Juglans), castan
(Castanea), platan (Platanus) etc.; în jurul trunchiurilor
acestora creşteau liane. În zonele montane se aflau
păduri alcătuite din fag (Fagus), stejar (Quercus), pin

(Pinus), iar în zonele montane înalte – molid (Picea) şi
brad (Abies). Flora fosilă ponţiană (5 mil. de ani)
descoperită pe malul Dunării, la Batoţi (jud. Mehedinţi)
este foarte bogată şi diversificată, sugerând existenţa
unor zone umede (deltă, lacuri) în care s-au acumulat
frunze aparţinând unor specii dominate de fag (Fagus)
şi stejar (Quercus). La Bâcleş (jud. Mehedinţi) a fost
descoperită o floră pliocenă (cca 3 mil. de ani) care
atestă existenţa unor etaje de vegetaţie: unul de luncă
(Taxodium – chiparos, Platanus – platan), altul de câmpie
(Quercus – stejar, Acer – arţar) şi un al treilea de coline
înalte şi montane (Sequoia). Eşantioanele de floră cu
Byttneriophyllum tiliaefolium provenite din cariera de
cărbuni Lupoaia (Motru, jud. Mehedinţi) atestă existenţa
unei păduri mari de tei, care creştea într-o climă caldă
şi umedă la nivelul Pliocenului, acum 3 mil. de ani.

Amoniţii sunt cefalopode (înrudiţi cu
caracatiţele) care au apărut în apele
mărilor şi oceanelor acum cca 400 mil. de
ani, în Devonian. Cochiliile lor, bogat orna-
mentate, pot ajunge până la un diametru
de 2 m. Ei au dispărut acum cca 65 de mil.
de ani, la sfârşitul Cretacicului. Cochiliile
de amoniţi expuse provin din calcarele
jurasice (150-165 mil de ani) şi din marnele
cretacice (130-140 mil. de ani) de la Sviniţa
(jud. Mehedinţi). Marea majoritate a speci-
ilor de coralii sunt coloniale. Coralii au
schelet calcaros şi trăiesc în apele mărilor.
După moartea unui individ, pe scheletul
calcaros al lui se dezvoltă alt individ,
ajungându-se în felul acesta la alcătuirea
recifelor – stânci calcaroase, întinse uneori
pe mii de km (Marea Barieră de Corali) în
apele calde, puţin adânci şi nepoluate.
Coralii au apărut în Cambrian, acum cca
500 mil de ani. Speciile expuse provin de la

Bahna (jud. Mehedinţi) şi
au o vechime de cca 15
mil. de ani (Badenian).
Aceeaşi vârstă   o au şi
cochiliile de melci şi scoici,
ele fiind descoperite în
acelaşi recif cu coralier, la
construcţia căruia au con-
tribuit. Cochiliile unor
scoici ponţiene de la Cu-
jmir (cca 5 mil. de ani) şi
daciene (cca 4,5 mil de
ani) de la Ergheviţa sunt
frumos ornamentate. Uneori numărul scoicilor este atât

de mare încât formează un tip de rocă
numit lumaşel. Moluştele fosile de la
Drănic, Podari, Bâlta, Bucovăţ (jud. Dolj) şi
Buiceşti (jud. Mehedinţi), sunt caracteris-
tice pentru Pliocenul Olteniei (cca 3,5 mil.
de ani). Cele mai reprezentative genuri
sunt Pristinunio pentru scoici, şi Viviparus
pentru melci. Pe Valea Blahniţei au fost de-
scoperite fosile aparţinând unor mamifere
acvatice sarmaţiene (cca 15 mil. de ani),
balene şi delfini. Fosilele de mamifere
pleistocene (cca 1,7 mil. de ani) de la
Colţeşti (jud. Gorj) – rinocer, cal, cerb –  au
fost descoperite în anul 1998, în timpul
amenajării terenului pentru instalarea unei
sonde de petrol. Punctul fosilifer Bugiuleşti
(jud. Vâlcea) este cunoscut pe plan
internaţional datorită numărului mare –
peste 20 de specii descoperite şi a valorii
lor ştiinţifice. Săpăturile întreprinse aici au
permis reconstituirea mediului de viaţă de
acum 1,3-1,7 milioane de ani, când
pădurile şi câmpiile erau populate cu pro-

boscidieni, rinoceri, cai, boi, antilope, cerbi, hiene,
urşi, castori, maimuţe etc. Fosilele aparţinând unor
mamifere precum mastodonţii (Anancus arvernensis şi
Mammut borsoni), mamuţii (Mammuthus rumanus, M.
meridionalis, M. trogontherii, M. primigenius), rinocerii
(Coelodonta antiquitatis) şi cerbii (Cervus elaphus)  sunt
relativ des întâlnite în Oltenia, fiind definitorii pentru
istoria vieţii pe aceste meleaguri. Reconstituirile
scheletice ale mastodontului (Anancus arvernensis) de
la Stoina (jud. Gorj), mamutului (Mammuthus meridion-
alis) de la Leu (jud. Dolj) şi ursului de peşteră (Ursus
spelaeus) de la Baia de Fier (jud. Gorj), sunt spectacu-
loase, constituind puncte de atracţie ale expoziţiei.
Doritorii de asemenea exponate sunt așteptați să vină
în sălile muzeului craiovean, spre a se delecta cu
această diversitate neașteptată a vieții timp de mii și
milioane de ani, în acest colț de rai românesc.

Surse: muzeulolteniei.ro; ziare.com; gds.ro;
wikipedia.org; cronicaolteniei.ro; cvlpress.ro; monu-
menteleolteniei ro; gazetade dolj.ro; indiscret.ro 

Un „Antipa” în Bănie - Oltenia Terra Fossilis la
Muzeul Olteniei din Craiova

Luminița Zaharia
POEZII

made in china 
şi-n china se-ngălbenesc chiparoşii, iubire?

chinina e şi ea amară?
kitsch-ul autohton face victime colaterale?

eschimoşii se expulzează din ţară?
chibriturile se aprind după trei încercări,

echilibrul are laturi egale?
politicienii sunt echidistanţi

chiţibuşarii stau pe margini de hău?
chintesenţele sunt accesibile

şi-n arealul meu, şi-ntr-al tău?
chimenul e tot remediu pentru balonare

elevii chinuiţi chiulesc de la şcoală?
şoarecii fac chiţ maimuţele sanchi 

michiduţă poartă rochii de gală?

şi-n china sunt la modă chiloţii cu picior spre succes
(mai ştii îmi spuneai ai reuşit iubito pe picioarele tale

pe picioarele tale lungi)
rechinii se adulmecă-ntre ei şi acolo

în chilii se ascund nibelungi?

şi-n china umblă vorba deus ex machina, baby,
şi-acolo kilogramele se topesc cu efort?
ochii care nu se văd alungiţi către stele
se re-ncarnează-n fluturi ochi de mort?

chimia iubirii duce lipsă de reactivi
aşchia nu sare departe de trunchi?

şi-n china se fac copii chipeşi iubire
se leagănă apoi pe genunchi?

tichia de mărgăritar acoperă chipuri
chiuveta la fel se înfundă?

trimite-mi inima ta îndrăgostită peste urechi baby
cu chitanţă indescifrabilă şi cu fundă

Om între oameni
Oraş regal Curtea de Argeş? Da, fiindcă în anii

aceştia marcaţi de toate neînţelesurile, de iraţiune şi
dezmăţ corect politic, un Om cuminte, cu mintea cât
un regat de lumină, a marcat României în lumea mate-
maticienilor de pe Albastra Portocală loc înalt pe trep-
tele piramidei raţiunii! Şi omul acela, trăitor în oraşul
legendarului Meşter Manole, a reuşit să împlinească în
puţinii săi ani de viaţă de până acum – doar 70 în anul
de dizgraţie 2020, adevărate mânăstiri înalte de suflet
şi gând românesc – fapte şi minuni care au chip şi
nume: familie creştină dăruită de Domnul cu flori de
viaţă (în plină ofensivă a domniei diversităţii sexuale
care vrea să facă din om o giruetă pe acoperişul spart
al lumii supuse tuturor vânturilor dezrădăcinării şi bez-
meticiei), realizare profesională cu recunoaştere
internaţională, cultivare a cultului marilor înaintaşi prin
înălţarea de simboluri artistice în oraşul cu mânăstire
înaltă cum n-a mai fost altă – Eminescu, bust în bronz,
lucrare a sculptorului Radu Adrian, cu sposorizarea altui
român destoinic, Ion Curtean de Hondol, efigia în
marmură a lui Urmuz, părintele absurdului în literatura
română, efervescentul Club al Iubitorilor de
Cultură, frecventat de creatori de frumos – scriitori,
pictori, sculptori, muzicieni, împătimiţi de cultură din
toate categoriile sociale, Revista de cultură Curtea de
la Argeş, publicaţie-regină între numeroasele reviste
apărute după... ploaia democraţiei originale care ne-a
năpădit începând cu acel Decembre din lunga iarnă a
vrajbei noastre, colecţia editorială Biblioteca Revistei
Curtea de la Argeş, care promovează lucrări cu care
orice editură s-ar mândri, semnate de colaboratori din-

tre cei mai de seamă (deşi toţi semnatarii în revistă fac
parte din elita culturală românească născută, iar nu
făcută pe repede înainte!).

Deţinător al unui secret pe care tare am râvni cu
toţii să-l aflăm, Omul nostru de la Argeş găseşte timp
pentru toate: să facă arheologie în Cicăneşti, satul în
care s-a fost ivit în lumină şi, în lumină să aducă relicve
ale trecutelor vieţi de trăitori pe aceste pământuri
româneşti, stră-stră-strămoşii din neamul lui Gheorghe
şi Ion, să ţină rubrică săptămânală în Jurnalul de Argeş,
să predea ca profesor invitat cursuri în marile
universităţi din lumea asta mare care mai şi studiază,
să-şi cultive grădina de pe Dealul Olarilor, să rămână
suflet în sufletul neamului său, al nostru adică, Om
între oameni, lumină fără umbră, conştiinţă şi ştiinţă
cu simbolul P(i).

Vai, am uitat să menţionez numele acestui Om?
Dar l-aţi recunoscut, desigur! Numiţi-l voi, dragi curteni
de Argeş, dragi cititori din lumea celor care mai
cuvântă, şi voi, studenţi, cercetători, savanţi din lumea
toată! Dacă mai adaug şi faptul că Omul de la Curte,
adevărat rege al faptelor însemnate cu lumină, este şi
membru al Academiei Române, oraşul în care fiinţează
se poate socoti pe drept oraş regal.

Şi să nu cumva să uităm a-i ura, la ceas aniversar,
viaţă lungă întru şi mai multe împliniri cât să facă să
rezoneze în sufletul românesc înţelesul înaltei chemări
din primul vers al Imnului Naţional!

La Mulţi şi Buni Ani, Domnule Academician Ghe-
orghe Păun! Acum vă pot menţiona numele fiindcă l-
am auzit deja rostit din / în toate zările.

Paula rOMANeSCu
Anul 2020, pe sfârșite
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Pamflet de criză
Să mai și
râdem-plângem,
cu Grig 
Dobreanu !

Motto: „Statul a devenit, din par-
tea unei societăți de esploatare, obiec-
tul unei spoliațiuni continue și acești
oameni nu urcă scările ierarhiei sociale
prin muncă și merit, ci prin frustrarea
statului cu sume însemnate.”

Mihai Eminescu
Din Timpul, 17 august 1882, în

Opere, vol. XIII, pag. 172, cu titlul „Ni
se pare că vorbim...”

• Ion Predoșanu

De bine, de rău, Ziua Națională a Ro-
mâniei – 1 Decembrie 2020 – a trecut fără
prea mari și importante întâmplări. În fond,
Ziua Națională din acest an a fost transfor-
mată într-o sărbătoare privată a lui Werner
Klaus Iohannis, vremelnicul locatar de la
Palatul Cotroceni.

Și cu ce ne-am ales? Cu un discurs
șters, anost - și binișor citit -, după care Mă-
ritul Cititor, Imaculatul a plecat. Nu se știe
unde. Și, dealtfel, nici nu are importanță.
Abia spre seară a mai dat niște decorații în
Sala Unirii(ori a dezbinării!) de la Palatul
Cotroceni. Au fost decorați, prin Decrete
prezidențiale, și medici merituoși, care s-
au distins în bătălia cu inamicul invizibil Co-
ronavirus. Dar și o rerefentă de la Ministerul
Afacerilor Interne, condus prost de Marcel
Vela, angajată abia în luna mai a.c., dar și
Dr. Raed Arafat, pentru supușenie la ordi-
nele stăpânilor săi din Guvernul Iohannis-
Orban!

*
Mă bucur că am primit de la bunul meu

amic târgujian – scriitorul Grig Dobreanu o
sumedenie de imagini, urări, vorbe cu tâlc
și alte chestiuni serioase și sarcastice pe
adresa mea de Facebook. Voi cita o mică
selecție din darurile primite:

„Dacă un creștin ar fi îndrăznit să în-
chidă – indiferent de motiv – nu toate, ci
măcar o moscheie, MUSULMANII ar fi pornit
RĂZBOIUL SFÂNT!
La noi, un musulman – Raed Arahat – ne-a
închis toate bisericile!

Și noi ce facem? Ca de obicei, NIMIC”.
Ba mai mult, cum spuneam, el este și

decorat de Preș. Werner Klaus Iohannis cu
o distincție a României, în grad de CAVALER!
Așa ne trebuie!!!

Plus următoarele considerații, venite
tot de la Maestrul umorului gorjenesc și ro-
mânesc Grig Dobreanu – cel ce gândește

liber: „Știți, era vorba aia înainte...„Dacă
ești prost, stai acasă...!”

Acum stăm toți acasă...!
Plus alt next nedatat: ”În România

avem 2460 de cazuri de infecție cu COVID-
19 și peste 78.000 de amenzi. Practic, avem
mai mulți proști decât bolnavi.”

Un alt scurt textișor marca Grig Do-
breanu ne pune pe gânduri: „Am înțeles!
Lapte fără lactoză, bere fără alcool, ben-
zină fără plumb, Coca Cola fără cofeină. Pe
când un  guvern fără idioți?”

Și, în pași repezi, ne apropiem de
sfârșitul anului. Un an 2020 ratat. Am avut
parte de un Paște în carantină, de fapt în
Stare de Urgență. Și nici Sărbătorirea
Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos – Cră-
ciunul – nu se anunță mai bună. Există riscul
ca, după ce trec alegerile parlamentare din
6 Decembrie 2020 – odată ce Iohannis va
avea și Parlamentul meu – să intrăm în altă
Stare de Urgență. Ori dacă nu, atunci se vor
înăspri restricțiile.

Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române
anunță, prin purtătorul său de cuvânt, că
respinge recomandarea CE privind slujbele
de Crăciun:  online sau la TV. Adică, „Ni-
meni onest sau ancorat în realitatea socială
profundă nu poate impune acest lucru”,
afirmă BOR!

P.S. Când tace Iohannis și nu bles-
teamă PeSeDe, apare „genialul” Cîțu – cel
care-a împovărat România cu un deficit
ENORM - și face același lucru. Și când am
zis Cîțu m-am gândit la o cîță, nu la un
cățel!

Niciodată nu vom  şti câţi strămoşi
şi-au  răsturnat genele şi speranţele

în noi.
****

Descoperirea uneltelor şi a focului a
generat  mai târziu stresanta po-

luare. Nu era mai  bine, oare, să fi
rămas noi cu cerebelul de  pitecan-

trop?
*****

Concurenţa ne-a luat în primire încă
de când  eram spermatozoizi.

-Culmea hocheiului: să bată maghia-
rii pe unguri şi să câştige România.
-Atentat în supermarket: au explo-
dat preţurile.
-Dumnezeu este cu mine. Cine este
împotriva noastră?
-Cioc, cioc, cioc, la poarta ţării. Cine
bate? Frăţiorii.

țOPeLI
POLITICe

de Pompiliu Comșa

AFOrISMe De 
VASILe GHICA

Săpătorii
L-au săpat ani mulţi, în şir,
I-au săpat, solemni, şi groapa,
Iar la cap, nu mă mai mir,
Semn de cruce i-au pus sigur.

Demografie
An după an, sporeşte la români
În mod constant, procentul de bătrâni,
La tineri scade, dar se ştie bine
Că mulţi îl cresc în alte ţări străine.

Fluturele
Blestemat a fost să zboare
Vagabond, din floare-n floare
Şi să-şi îndulcească-amarul
Ia polenul şi nectarul.

DE TOATE CULORILE
de Nicolae Dragoș

Stăpânul serviciilor
(de forţă)
Cine are un puternic adversar
Prin DNA îi face un dosar,
Şi cum şi-amuţeşte adversarul
Hop, se opreşte şi dosarul!

Molusca
A primit bune poveţe
A făcut şi-o facultate,
Dar n-a reuşit să-nveţe
Lecţia de demnitate!

epigrame de
GHeOrGHe GH. POPeSCu

Orban: ce viteză prinde scaunul
de invalid? • Neamțu îmbrățișat
cu brațele deschise • Viteză și
rapiditate • Dar cu toate astea
Rareș Bogdan • Echipa înving •

Imaginea completă propusă de
Ristei nevăzătoarei • Primarul

nu-i face nimeni nimic

• Andrei Păunescu

• „Ce viteză prinde? E
ușoară, da? Numai
bine!” (Ludovic Orban,
Antena 3, 16 septembrie
2020)
E clar că premierul Orban
fie e absolut cinic, fie e
absolut pe altă lume, din
moment ce îl întreabă
despre viteză pe un om cu handicap,
referitor la căruciorul cu rotile, de parcă
ar fi vorbit cu un manelist care abia și-a
luat Bemveu secăndhend de la Mainemin
(cum zicea un țigan la Mannheim) din
Nemția. Înclinăm să credem că premierul
LuCovid e și, și… Cetățeanul din scaunul
pentru cei cu dizabilități s-a simțit jenat
și l-a pus în temă pe nesăbuit, cu bun-
simț: „Păi, ăsta e de handicap, prinde
mai mult, dar o las așa”. Ludovic Orban
tot plutește în beatitudine pe aburii
acelei alte lumi unde bea licorile tari ale
puterii și unde nu-nțelege că a fost urcat
de către sistem și de către Klaus Iohannis,
tocmai pentru că le e tuturor o cantitate
politică ridicolă, ușor manevrabilă și
neglijabilă. În aceeași zi, protectorul său,
Klaus Iohannis, a recidivat (am auzit noi la
B1 TV), pronunțând cuvântul precàuție
(cu accentul greșit, pe a, în loc de u).
• „Eu am fost îmbrățișat cu brațele de-
schise. Eu am o anumită viteză și rapidi-
tate.” (Mihail Neamțu, Realitatea Plus TV,
14 septembrie 2020)
Nimic de zis, intelectualul Mihail Neamțu
este peste media de inteligență și de

cunoștințe a politicienilor de azi și exact
cu acest atu subliniază mereu că vrea să
primenească viața politică. Dar însă totuși
cu toate acestea… În afară de faptul de
neiertat că s-a băgat singur, de mult timp,
din motive personale ușor de bănuit, în
cohorta de susținători ai renumitului eru-
dit Traian Băsescu, individ super-rafinat
(are multe grade, de toate felurile), Mi-
hail Neamțu se mai descalifică o dată
spunând în același minut două formule
pleonastice. Nu s-o fi întrebat scriitorul și
teologul dacă există și îmbrățișări fără
brațe sau îmbrățișări cu brațele închise?
Sau nu i-o fi sunat din nou pleonastic sin-
tagma viteză și rapiditate? Așteptăm o
justificare metafizică a banalelor greșeli
de exprimare.
• „Dar cu toate astea va conta foarte
mult mobilizarea.” (Rareș Bogdan, tele-
fonic la Antena 3, 18 septembrie 2020)
Iată-l recidivând pe omul cu nume și
prenume de voievozi, cunoscut titan al
culturii, cravatelor, comunicării,
sprâncenelor îngrijite și mai ales al carac-
terului neclintit, supranumit Rujroz de
către Dana Budeanu (un alt vârf al culturii
noastre orale). Ce ne spune aici eleganta
somitate Rareș Bogdan? Primul lucru: un
pleonasm de care se scapă, de obicei, în
gimnaziu (dar cu toate astea). Al doilea
lucru: un truism mare cât calviția sa pe
care ar putea locui un stup întreg de
muște, dacă musca ar avea stup. În ce
bătălie politică s-a pomenit varianta
opusă, în care succesul să fie asigurat de
demobilizare, haos, neimplicare, lene,
muțenie…? Stați puțin, că ne sună cunos-
cut și liberal: victoriile lui Klaus Iohannis,
șeful lui Rareș Bogdan, exact pe asta s-au
bazat. Deci se poate și altfel. Truismul
universal e contrazis de realitatea
românească.
• „O echipă de pe locul 4 din campi-
onatul Georgiei înving echipa de pe
locul 2 din campionatul României.”
(Marcel Pușcaș, ProX TV, 18 septembrie
2020)
Dezacordul în număr (echipa înving) a fost
dur ca un atac cu crampoanele, direct pe
tibie, peroneu și urechi, și s-a referit la
marea rușine pe care a pățit-o Craiova,
feblețea noastră fotbalistică, învinsă la
Tbilisi de niște ceferiști locali desculți,
care ne-au eliminat din Europa. Gruzinii

au arătat atunci că, prin caracter și
muncă, niște feroviari săraci, dar
ambițioși, îi poate bate pe niște studenți
bogați, dar plini de ifose. La întrebarea de
ce, totuși, echipa lor au învins echipa
noastră, avem și răspunsul: pentru că
oltenii a fost nu varză, ci praz dat cu par-
fumul scump al autosuficienței.
• „Ca să ai o imagine completă, sunt 4
oameni în picioare.” (Florin Ristei, An-
tena 1, 18 septembrie 2020)
Problema dură din această zicere este că
juratul Florin Ristei i se adresa unei con-
curente nevăzătoare, situație în care ter-
menul imagine este inoportun și devine,
fără voie, chiar cinic. Formula are
circumstanțe agravante și pentru că există
în ea adjectivul completă. Adică nu putem
găsi nicio scuză, că ar fi vorba de o imag-
ine a minții, de o imagine nonvizuală,
inefabilă ețetera. Imaginea completă e
posibilă decât dacă se și vede. Mai mare
atenție la cuvinte, că la cântat stai foarte
bine, artistule talentat!
• „Mă amendează CNA-ul pe mine. Pe
primarul de la Sângeorz Băi nu-i face ni-
meni nimic.” (Mircea Badea, Antena 3, 18
septembrie 2020)
Avem aici una dintre noile specialități ale
casei, la emisiunea În gura presei, a lui
Mircea Badea, anacolutul sau, mai bine
zis, dezacordul în caz (corect era Pri-
marului nu-i face nimeni nimic sau Pe pri-
mar nu-l pedepsește nimeni). Sigur că e
nedrept ce se întâmplă, pentru că fincă
pe Badea îl  urmărim aproape seară de
seară și inevitabil observăm cum greșește
ăl de muncește mult și bine, în vreme ce
nenumărații analfabeți la care nu ne
uităm greșesc fără să-i prindem. Dar asta
e situația crudă a eșantioanelor pe care le
avem la dispoziție, ca în debila și
tendențioasa procedură guvernamentală
de acum, cu testarea la COVID-19:
testează puțin, ca să nu aibă cum declara
multe cazuri.

EMISIUNILE TRECE, PERLELE RĂMÂNE

Din puţul fără fund, 
dar cu 

telecomandă (430)
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LAMPA lui DIOGENE (2)
-interviu cu Vasile Ghica-
-Continuăm vânătoarea de oameni ?
-Căutarea.
-Fie. Pornim de la o altă zicere de-a ta. Ultima
licitație s-a încheiat. Condiția umană a pierdut Livada
cu vișini. Mi se par cam amestecate treburile.
-Îmi este foarte drag acest aforism.
-Faci și tu precum ciobanul rugat de un ziarist  să
spună care oi îi sunt mai dragi. -Îți plac mai mult cele
negre ? - Da. - Dar cele albe ? - Și ele. - De ce? - Pentru
că sunt ale mele.
-Eu nu pot să răspund așa. Unele îmi plac mai puțin, dar
nu le șterg, pentru că plac unor cititori. Să revenim. Mi
se pare că destinul condiției umane se află într-o accen-
tuată derivă.
-Așa era, de exemplu, și la sfârșitul Imperiului Roman.
Și lumea s-a reașezat.
- Da, dar după patru secole de zvârcoliri. Acum un secol
și ceva,  de același sentiment a fost animat și scriitorul
A.P.Cehov, sentiment pe care l-a ilustrat în impresio-
nanta lui operă. El a venit în marea literatură rusă cam
în același timp cu titanii Dostoievski și Lev Tolstoi, scrii-
tori geniali care, din păcate, sunt acum mai mult citați,
decât citiți. Scrisul lui Cehov este însă concentrat, iar
teatrul său poetic are fani pe toate continentele, pentru
că a surprins, cu delicatețe, aceeași icoană a condiției
umane, cu împlinirile și derapajele ei. La el și punctele,
și virgulele, și spațiile dintre cuvinte cântă și îl mângâie
pe cititor. Dureri înăbușite peste tot, dar sunt ale
nașterii, nu ale agoniei. Omul cehovian nu s-a schimbat
prea mult. Are nevoie de tandrețe, de iubire, de vis.
Știu, poate unii mă vor considera demodat, dar avan-
gardismul postmodernist a distrus poezia, așa cum mu-
zicii contemporane i-a furat melodia. Și au pus în loc un
soi de rumeguș. La Cehov însă proza și teatrul mustesc
de cea mai fermecătoare poezie. 
-Deci Oameni de mare calibru.
-Spre satisfacția deplină a unui Diogene modern. Pe cei
care nu au citit capodopera dramatică Livada cu vișini

îi invit să o facă, ori să caute pe You-Tube înregistarea
spectacolului de teatru. Nu avem timp, este scuza omu-
lui recent. Să fim serioși. Piesa este o fantastică
invitație la introspecție, la marele examen cu noi înșine
și cu ceilalți. Ar fi și un avertisment : să nu-i lăsăm pe
alții să ne fure din suflet Livada de vișini, insula de fee-
rie, de puritate și liniște sufletească. Niște aristocrați
scăpătați vin aici să petreacă momente de reverie. Dar
vremurile se schimbă, livada trebuie vândută. Licitația
este câștigată de cel mai insensibil și mai brutal om,
care le explică celorlalți că singura fericire a vieții este
banul.
- Un avertisment emoționant. Nu banul, ci arta ar
putea fi un început al salvării ?
-Cu siguranță. Pentru că, nu Covid 19 este marea încer-
care a lumii contemporane. El va fi, în curând, învins,
ca și încălzirea globală, seceta etc. Toate își vor găsi re-
zolvarea, dacă omul va redescoperi forța raținunii, ne-
voia de cooperare, de înțelegere reciprocă de respect
etc. Rămâne însă acel hău sinistru, din sufletele noas-
tre, generat de îndepărtarea de artă și de credință, de
alienarea tot mai agresivă, căreia nu-i găsim antidot.
-De fapt, nu vrem să-l găsim.
-Așa este. S-a instalat în noi un strat persistent de su-
perficialitate spirituală pe care nu ne încumetăm să-l
provocăm și să ne confruntăm cu el. Așteptăm să ne
aducă cineva un vaccin, un unguent sau o bolmoajă mi-
raculoasă, care să ne  trezească.
-Deși un asemenea remediu există, dar nu vrem să-l
vedem.
-Da, este arta în toată complexitatea și generozitatea
ei. 
-În esență, care este menirea artei ?
-Să-l facă pe om mai bun, mai sensibil la suferințele se-
menilor și mai receptiv la frumusețile vieții și ale artei.
-Nu facem prea multă teorie ?
-Cred că da.
-Îți place să reciți poezii ?
-Enorm. Când eram la catedră, aveam în fiecare oră de
literatură un moment poetic. Elevii aveau mape cu poe-
zii îndrăgite.
-Asta înseamnă că citeau multă poezie, ca să aibă de
unde să selecteze.

-Da, aceasta era viclenia mea. Să-i determin să caute
texte, să citească, să le selecteze. La început era o che-
stiune opțională. După ce se ajungea la o emulație
acerbă, devenea o sarcină obligatorie. Le rotunjeam
nota, în plus sau în minus, după cum se prezentau la
această secvență a lecției.
-Încercăm și noi această stratagemă ?
-Este o idee teribilă !
- Intenționăm să aducem în rubrica noastră texte atât
de frumoase, încât cititorii să le decupeze din revistă
și să le păstreze într-o mapă  specială, la care să ape-
leze de câte ori starea sufletească le-o cere. Și să
caute opera scriitorului comentat. Va fi o colecție de
Oameni și pe placul lui Diogene.
-Începem chiar azi. Mă gândesc la o poetă de o rară

sensibilitate artistică, dar care a avut un destin tragic.
Se născuse cu o infirmitate la un picior, a născut o fetiță
și, după puțină vreme, s-a îmbolnăvit de tuberculoză,
boală incurabilă atunci. Știa deci că va muri în curând
(a trecut în neființă la 28 de ani) și a ținut să transmită
cititorilor un mesaj înălțător. În primele trei strofe,
poeta ne amintește, fără tânguiri sinistre, că toți sun-
tem datori cu o moarte. Și că, în urma noastră, pomii,
soarele, iarba, apa își vor vedea de menirile lor. Numai
noi nu vom mai fi a doua oară. Care ar trebui să fie com-
portamentul nostru firesc, în asemenea situație, ne
spune poeta, în ultimele strofe:
“ Și-mi pare-așa ciudat că se mai poate
găsi atâta vreme pentru ură,
Când viața nu-i decât o picătură
între minutu-acesta care bate
și celălalt - și-mi pare neînțeles
și trist că nu privim la cer mai des,
că nu culegem flori și nu zâmbim,
noi, care-așa de repede murim.”
-Probabil că mulți dintre cititori au recunoscut-o pe
sensibila Magda Isanos, un Om nepereche.
-Iată care este marele avantaj al artei. Două strofe spun
poate mai mult decât tratate întregi de filosofie și de
morală.

Dorel Vidraşcu

poeziile se întorc spre Flacără

Sub tălpi miroase-a toamnă...
A-ngălbenit pământul de velința de frunze                      
Slăbind dogoarea-ncinsă a vetrei din cuptor,                     
Sub tălpi miroase-a toamnă și-a strugure pe buze                
Trecând pe tușă vara, la rang de spectator.                         

De verde vitregite văpăile iubirii                                        
Privesc sfioase cerul deplin amorezat                                
Scriindu-și pe genunchi ceaslovul amintirii    
Ingenios de tandru, în arămiu scăldat.                                

Zbicită-i nuca-n coajă și nu se dă jertfirii,                           
Mustind, tihnită-n iod, în ruginiu valsează,                           
Invită crângul palid să-și desemneze mirii,                          
Iar dintre uscături copitele nechează.                                    

Panere cocoșate pândesc la colț de stradă                           
Vreun neaoș nevoiaș ce-și vaită sărăcia,                               
În lanuri plâng știuleți și prunele-n livadă,                          
Din depărtare, iarna, demască viclenia.                                 

Micită e lumina de-ntunecimea nopții                               
Rărind de stele bolta, mireasma de gutui,                           
Melancolii dospite în candela tristeții    
Trimit în adormire ciorchinii amărui.                             

E vremea când inele își logodesc destinul
Și spumegă-n butoaie un damf amețitor,
Tulburător ne-mbie parfumul din taninul 
Spumantelor licori de vin ispititor.

Sibiana Mirela Antoche

Fluturi în colivii
Fluturi în colivii
american style pentru cei vii,
la sărbătoarea recunoştinţei
ne-am numărat morţii,
veniţi la alegeri dragi copii
să ne resuscităm părinţii.

Doar lumina privită prin gratii
ne va aduce aminte de ei,

orbi ai acestei lumi
vom sta liniştiţi în cochilii
numărându-ne banii şi anii
răstigniţi în propriile gratii,
vom înălţa rugăciuni 
să ne ferească de viruşi,
vom inventa vaccinul ultimei
respiraţii
într-o  viaţă de fluturi
înţepată frumos  în insectarul cu
rafturi.

Prin talanga istoriei vom fi
anunţaţi 
despre binefaceri făcute fără
obligaţii
de ştiinţa subvenţionată de
aceiaşi magnaţi,
Caini ascunşi  în vânători versaţi
amăgindu-ne  cu iubirea de fraţi.

Mihai Pali

... ŞI VOI, NE CEREŢI 
SĂ IEŞIM LA VOT ?

Când moare Țara-n fiecare zi
Și vii-și strigă morții peste tot,
Nemaiavând sicrie pentru toți...
Și voi, ne cereți să ieșim la vot ?

Când pandemia seceră români
Ca-n cel mai negru,  nesătul complot
În contra omului neputincios...
Și voi, ne cereți să ieșim la vot ?

Când ard bolnavii-n paturile lor
În loc să fie vindecați de tot,
Familia îngroapă scrum, nu om...
Și voi, ne cereți să ieșim la vot ?

Când mor și doctorii, tot mai stresați, 
Sânt oameni inimoși, dar nu mai pot
Închiși în cochilii de plastic alb...
Și voi, ne cereți să ieșim la vot ?

Când Președintele sfidează Legea
Cu ochii ficși, de parcă-ar fi bigot,
Călcând pe Constituție ca-n piață...
Și voi, ne cereți să ieșim la vot ?

Când toți școlarii au rămas acasă
Fără un viitor precis, socot,
Să-nvețe carte cu televizorul...
Și voi, ne cereți să ieșim la vot ?

Când mor țăranii fără-agricultură,
Iar pe Guvern nu-l doare nici în cot,
Închide piețe și deschid malluri...
Și voi, ne cereți să ieșim la vot ?

Când pier soldații noștri în afară
Cu legi găsite parcă în chivot,
Pentr-un pământ ce nu-i al României...
Și voi, ne cereți să ieșim la vot ?

Când voi vă bateți pe ciolan ca orbii,
Și-n funcții mari numiți câte-un netot,
Interesați doar de averi oculte
Și voi, ne cereți să ieșim la vot ?

Când România, iată, se destramă
De boli, de sărăcie și nevoi,
Ca să pecetluiți această dramă
Să vă votați, acum, voi între voi !

GeO CIOLCAN

Minus o lume
E trist
când lumea ta se scade din lumea mea
e trist când mori, vie fiind încă
e trist că uneori încă mi-e dor de tine

Erai prinţesa mea…
Azi eşti prinţesa oricui

Se scurg lumi…
dintr-una în alta
şi mi-e dor
atât de dor
de capul tău pe umărul meu

e trist
când lumea ta se scade din lumea mea…

Daniel Grosu

un parc în resetare
în parcurile fără-ndrăgostiți
pe-alei
statuile de bronz se iau de mână
mai încolo 
pe bănci
se strâng în brațe se sărută 
statuile de piatră

deasupra locului uitat de joacă 
păsările se ridică 
zboară
pleacă
se duc mai bine pe pustii

decât în frunzele mascate 
și smulse din copaci de vii

fără glasuri de copii
fantomele dansează neoprite
prin ceața groasă
umblă fără sens
lovesc cu pumnii coșuri de gunoi
târșesc pe dale lanțuri groase
și pașii lor de tablă goi

se răsucește parcul
se răstoarnă banca
statuile din piatră cad
se sparg

din bronz zboară o mână
și-o căpățână răsturnată
zâmbește pe alee vag

dar parcul e deschis
e liber
fără porți
nu sunt nici paznici înăuntru
nici cerșetori nici hoți
e doar un parc în renovare
e în reformă 
în refacere
și resetare.

Ovidiu M. Curea
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TULCEA – ORAȘUL DE PE
ȘAPTE COLINE

• Geo Ciolcan

Intrăm în Tulcea dinspre So-
mova și Mineri. După câteva re-
pere nesemnificative, pe partea
stângă se profilează silueta masivă
a unei construcții ce pare o copie
a  poligonului de lansare a navelor
cosmice de la Baikonur, dar ceva
mai complicat. Privită din diferite unghiuri, aglomera-
rea de țevi și conducte încrucișate într-un păienjeniș
dintre care se înalță, la cote diferite, turnuri și coșuri
care împrăștie în atmosferă vălătuci de fum și pânze
răsfirate de abur aproape incolor, desenează în decor o
mare platformă industrială. Dacă ai noroc să fie o zi cu
soare, spectacolul creat de strălucirea acelor ele-
mente din aluminiu sau din tablă de inox, la întâlnirea
cu razele solare, creează un adevărat joc de lumini și
umbre, profilate pe verdele intens al al sutelor de co-
paci care înconjoară acest loc.

Pentru cine cunoaște cât de cât istoria economică
a municipiului Tulcea nu este prea greu de  ”ghicit”  ce
reprezintă această spectaculoasă construcție – este Fa-
brica de alumină – ALUM Tulcea.

Deși, după schimbările din 1989, a trecut prin
etape diferite de continuitate, la un moment dat ajun-
gând să sucombe, în 2009 uzina a fost repornită, după
un program de reorganizare și retehnologizare, început
cu doi ani înainte. Astăzi, Alum Tulcea, ca parte a Alro
Slatina, cu peste 700 de angajați, contribuie la instala-
rea uzinei din Slatina pe un loc de frunte în Europa în
ceea ce privește producția de aluminiu.

Depășim această zonă industrială, în care mai
bate inima Tulcei – deși în arterele de la Alum Tulcea
curge sânge (investiții) rusesc (cum,de altfel, și
Șantierul Naval aparține străinilor) – și facem primul
popas pe faleza Dunării, mai mult pentru a intra în at-
mosfera unui oraș din buza fluviului, legat prin nenu-
mărate fire – ca existență și ca dezvoltare – de
bătrânul Danubiu. Aici, totul este mișcare. Oamenii
ieșiți la promenadă admiră mișcarea oglinzii de apă în
balansul ei neregulat, o mulțime pestriță se agită în
jurul navelor de pasageri așteptând să ajungă la una
din destinațiile din Deltă, zeci de ambarcațiuni de di-
ferite mărimi și construcții, se leagănă ancorate la
chei. E o îngrămădeală de ambarcațiuni legate cu pa-
râme solide de ochiuri de metal ruginite, prinse de
dig, locurile fiind închiriate, ceea ce se poate observa
și din anunțurile pe jumătate șterse , scrise pe bucăți
de tablă ruginită, care te avertizează că nu ai voie să
ancorezi în acel loc. Privind multitudinea de anunțuri,
constați că e aproape ca la București – goana după un
loc de parcare (aici, de ancorare), cu diferența că, pe

Dunăre, în Port, nu ai trotuoare pentru a le folosi la
... ancorat !

Situația acestor locuri de ancorare a creat de-a
lungul timpului o serie de probleme nesoluționate de
30 de ani. Într-o declarație de presă, președintele
Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu, promi-
tea lucrări de modernizare atât pentru porturile din
Tulcea, cât și pentru faleza Dunării, unde nu s-a mai
investit de peste 30 de ani. La baza acestei situații cri-
tice nu a stat indiferența organelor locale, ci
birocrația. Astfel, într-o situație de tip caragialesc,
toate porturile din județul Tulcea sunt administrate de
o instituție din județul Galați, iar pentru a obține ad-
ministrarea portului și a falezei, Consiliul Județean
Tulcea a purtat negocieri, timp de 4 ani, cu mai multe
instituții.

Explicând starea de fapt, președintele C.J. ne-a
dezvăluit o anomalie în acest sens : ”Munca de pre-
luare a portului de administrare, pentru a putea
finanța acest proiect, a durat patru ani. În total, a
durat doar șapte ani pregătirea proiectului. Faleza de
la Tulcea aparținea de Compania Națională
Administrația Porturilor Dunării Matitime Galați, care
nu a investit nici măcar 1% din încasări pentru lucrări
de modernizare, iar aceasta este drama multor por-
turi tulcene ”. Proiectul se anunța promițător : reabili-
tarea a șase tronsoane de faleză, cu o lungime totală
de 1.510 metri, valoarea totală a investiției ridicându-
se la 40 de milioane de euro. Poate, în curând, cei ce
vor vizita faleza Dunării de la Tulcea să găsească un
mediu mai atrăgător și pentru oamenii de rând, nu
doar pentru afaceri...

De Tulcea te apropii cunoscându-i istoria și cunos-
cându-i oamenii. Istoria ne atestă că acestă așezare,
întinsă, astăzi, pe o suprafață de 115 km. pătrați, cu o
populație de până în 100.000 de locuitori, se află într-
un loc cunoscut încă din timpul Culturii Gumelnița (mi-
leniile 4 și 3 î.Hr.), continuat cu așezarea geto-dacică
Aegyssus, apoi cetate și așezare romană, iar mai târziu
bizantină. Port și oraș roman, aflată sub stăpânirea
otomană timp de 457 de ani, până în 1877, Tulcea a
traversat mileniile oferindu-ne, astăzi, imaginea unui
oraș- port la Dunăre, decăzut puțin din punct de ve-
dere economic, după nebunia privatizărilor de după
1989, dar cu încercări de redresare.

Orașul, cu o dezvoltare urbanistică modernă, este
așezat pe 7 coline – la fel ca Roma – ceea ce-i oferă o
caracteristică de localitate de munte, datorită zecilor
de străzi care urcă și coboară din toate punctele cardi-
nale. Cine a urcat treptele până la Monumentul
Independenței de pe colina vechii Aegyssus, a admirat
într-o parte panorama împrăștierii străzilor pe cele-
lalte coline, în altă parte privirea coboară pe cotul ge-
neros al Dunării, pe malul căruia este edificat orașul,
asociindu-l cu o poartă dublă, naturală – portul fiind
punctul de plecare pe căile acvatice ale Deltei, tot el
fiind acela care oferă călătorului care vine din
împărăția Deltei, prima treaptă de pământ  ferm la co-
borârea de pe navă.

Am parcurs, pentru a trăi sentimentul intim al Tul-
cei, foarte multe străzi din oraș, în toate direcțiile po-
sibile, încercând să mă aclimatizez schimbării dese a
unghiului de urcare a rampelor și al celor de coborâre

a pantelor. Plecând de la kilometrul
zero al orașului, astfel am cunoscut
străzile Mahmudiei și Babadag, strada
Gloriei, care pornește de la poalele
Monumentului Independenței, apoi
am mai încercat senzația deal-vale-
vale-deal, dând o raită pe străzile
Griviței, pe 1848 , pe lunga și încli-
nata stradă a Păcii, artera de
circulație cu pretenția de muzeu, de-
oarece este pavată cu piatra scoasă
din ruinele unor construcții de pe
vremea romanilor. Obișnuiți cu
fâșâitul asfaltului sub pneurile auto-
turismului, ai o senzație ciudată
când, deodată, mașina prinde a se
clătina, neregularitățile bolovanilor
de piatră făcând roțile să salte și să
coboare, într-un joc pe verticală, iar
pe șofer obligându-l să țină mai zdra-
văn de volan. Nu peste mult timp și
pe strada Păcii din Tulcea va ajunge
sistemul modernizării, amintirea stră-
zilor de altă dată dată intrând în ui-
tare...

Cum încerci în Tulcea să afli ceva
nou, pentru documentarea ta ca jur-
nalist, te întâlnești tot cu o istorie
ieșită din comun, în sensul că, pe ori-
care palier al comunității tulcene, îți
sare în față ineditul. Cum ar fi, de

pildă, comunitățile religioase din această așezare,
adică Religia în Tulcea. Plecând de la naționalitatea
celor aproape 100.000 de locuitori (români, ruși-lipo-
veni, turci, tătari, ucraineni, italieni, armeni, ma-
ghiari, germani, evrei, greci, bulgari), lăcașele de cult
acoperă acest mozaic de neamuri, prin cele 15 biserici
ortodoxe (dintre care 4 de rit vechi), o biserică ro-
mano-catolică, o biserică de rit baptist, o biserică pen-
tru adventiști, două case de rugăciune, o sinagogă și o
moschee.

Tulcea – un fel de Babilon modern – fiecare nație
putând vorbi în limba ei maternă, dar, comunicarea co-
lectivă, în mediu social, făcându-se în limba noastră
națională, Limba Română. Încă odată se adeverește
că, acolo unde există minte și înțelepciune, toleranța
nu are stigmatul călcării pe propria conștiință, ci este
dovada aplicării, în tandem, a ”ingredientelor”
enunțate mai sus !

Pentru a cunoaște (relativ) mai bine locul și oame-
nii, am rămas în Tulcea 3 zile și 3 nopți, desigur, timp
minim pentru documentare, dar suficient pentru a
reuși să pătrund în atmosfera dunăreană a porții de in-
trare în Deltă. Tocmai de aceea, în raport cu timpul
oarecum limitat, pus în concordanță cu exigențele re-
porterului, alegerea obiectivelor în vederea ”radiogra-
fierii” lor jurnalistice, a pus la grea încercare opțiunile
(emoționale) ale reporterului față de posibilitatea
practică de documentare și, mai apoi, de materializare
a acestui demers în pagini de reportaj. Într-un oraș ca
Tulcea, păstrător al tradițiilor vetrei milenare pe care
o găsim așezată astăzi, punctele de reper jurnalistic
apar la tot pasul : economic, social, cultural, turistic,
religios, etc. Cu harta în mână și cu proiecția în timp a
necesității de a vedea cât mai multe, notez: Instituții
muzeale :Muzeul de Artă, Muzeul de Științe Naturale
”Delta Dunării”, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale,
Muzeul de Etnografie și Artă Populară, Muzeul de Isto-
rie și Arheologie, Casa Avramide, Satul pescăresc
tradițional ; Lăcașuri de cult : Catedrala ”Sfântul Ni-
colae”, Biserica ”Sfântul Gheorghe” (cu ceas), Biserica
grecească, Moscheea Azzizie, Sinagoga; Monumente :
Monumentul Independenței, Parcul personalităților.
Casa Cărții, Casa de Cultură, numeroase parcuri, vin în
întâmpinarea setei tulcenilor de cunoaștere sau a ne-
voii de recreere într-un mediu dătător de armonie și
liniște.

Cultura unui popor se înscrie într-un demers spe-
cial, aceasta fiind conștientizat ca un fenomen perpe-
tuu, deși pe diferite niveluri, supus constant
îmbogățirii spirituale, prin adăugarea de noi opere pe
vechile vetre de cultură protoromânească. La nivelul
unor instituții locale au fost înregistrate inițiative lău-
dabile, care au pus în valoare unele personalități mar-
cante, ale culturii și științei românești, născute în
localitate, sau în apropiere, ori care au avut o legătură
de creație cu locul respectiv.

Un asemenea fenomen îl găsim la Tulcea, unde
autoritățile culturale au avut o idee genială în a oferi
tulcenilor (și nunumai lor) posibilitatea de a-și
cunoaște conaționalii – oameni de vază ai României –
idee materializată în insolitul Parc al Personalităților.
Organizat între strada Isaccea și faleza Dunării, în
apropierea Casei Cărții, parcul care acoperă o
suprafață generoasă , de 17.000 mp, dintre care peste
3000 sunt alei mozaicate, iar aproape 2000 sunt alei
asfaltate.

Într-un cadru natural de excepție, în decor de
verdeață și flori multicolore, 14 busturi, la distanțe
apreciabile unul față de altul, te îmbie să cunoști, pe
viu, un crâmpei din marele catalog național al unor oa-
meni care au desenat România pe harta științifică și
culturală a lumii. Treci prin fața lor și rememorezi Isto-
ria Dobrogei  (și a României) care ar fi fost mai săracă
fără contribuția acestor oameni de soi: Alexandru Ciu-
curencu – pictor, Grigore Moisil – matematecian, Pa-
nait Cerna (comuna Cerna) – scriitor, George
Georgescu (Sulina) – dirijor, Ion Jalea (Casimcea) –
sculptor,  Gheorghe Munteanu Murgoci (Măcin) – geo-
log, geograf,pedolog, Constantin Brătescu (Mineri) –
geolog ...

Demonstrând un adevărat cult al reprezentării
artei vizuale și prin statui, oficialitățile culturale ale
Tulcei n-au omis nici alte puncte importante din oraș
pentru a le îmbăgăți cu figuri dăltuite în piatră, care,
dacă ar putea vorbi, ne-ar putea reciti din Cartea de
Istorie a lumii, oprindu-se și la capitolul ROMÂNIA.

În această istorie de piatră sunt imortalizați, în
Tulcea, Mircea cel Bătrân – într-o statuie ecvestră re-
prezentativă, Mihail Kogălniceanu și Carol I, și – iată
altă dovadă a conviețuirii spiritelor universale în Tul-
cea – în apropierea Muzeului de Artă,chir de pe un mic
scuar de lîngă trotuar, te privesc liniștite (nu așa cum
le-a fost viața) busturile poetului rus Serghei Esenin,
poetului ucrainean Taras Șevcenco și cel al întemeie-
torului Turciei moderne, Mustafa Kemal Ataturk, pe
socluri având date inscripționate atât în limba română,
cât și în limbile minorităților respective, spre bucuria
și aprecierea rușilor-lipoveni, ucrainenilor și turcilor
care sălășluiesc în orașul de la Dunăre, așezat pe cele
șapte coline ... (va urma)

Reportaj
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• Ilie rad

- Am găsit în romanul Focul de paie
o excepţională pagină de reflecţie, pe
care aş dori să o comentaţi: “Există un
drept imanent de a se cere socoteală şi
de a se primi un răspuns – eliberat de
orice ipotecă, depăşind reticenţele şi
complexele subiective – la întrebarea:
<<A fost bine sau rău? Cât de bine şi cât
de rău?>> Iar tu, care ai fost de faţă sau
ai făcut parte din angrenaj, ba ai avut şi
o manetă în mână, trebuie să depui măr-
turie cinstită, obiectivă, făcând abstrac-
ţie de instinctul de conservare sau de
orgoliul ce impun să-ţi aperi imaginea.
Pentru că nu e vorba atât de vinovăţia ta
ca ins – decât dacă ai comis crime con-
ştient şi voluntar, dacă ai fost un scele-
rat, care a folosit epoca pentru propria
ambiţie –, ci de vicii sociale, uneori şi de
virtuţi, de fenomene dăunătoare, izvo-
râte din principii false, ca şi din intenţii
bune, prezente şi ele adesea, acolo unde
se greşeşte. Trebuie să depui mărturie şi
ca produs, şi ca producător de istorie, şi
ca învinuit, şi ca martor, şi ca parte vă-
tămată, într-un amalgam de ipostaze
contradictorii, organic legate între ele.”
(p. 282). 

Credeţi că Dvs. aţi făcut deja asta
(“depunerea unei mărturii cinstite”),
prin volumele de memorii pe care le-aţi
publicat?

– Am încercat. Dacă am reușit
sau nu, în mod mulțumitor, s-o spună
alții, nu eu.

– Iată o altă declaraţie a personaju-
lui Petre Pătrănescu: “Când nu ne pu-
team opune curentului – şi de cele mai
multe ori nu ne stătea în puteri –, fă-
ceeam ca părţi ale şuvoiului să se înfunde
în mlaştini. O parte din surplusul viiturii
o lăsam să se piardă, să slăbească tensiu-
nea masei curgătoare, să elibereze inima
organismului de un debit prea mare. Am
la activul meu destule astfel de compli-
cităţi, maniera fiind aceea de surzenie,
de împietrire a feţii, de cecitate şi, în
acelaşi timp, de aplecare sub biciul călă-
reţului, ce se ducea înainte ca o nălucă.
Nu trebuie să se înţeleagă de aici că pe
atunci mă despărţisem de linia acumulă-
rii, a ascensiunii în ritm rapid. Opoziţia
mea se referea la excesele voinţei aucto-
riale, ce se contura din ce în ce mai preg-
nant, pentru ca, în deceniul al nouălea,
să se constituie într-un factor antiplani-
ficator, într-o sursă de discordanţe, de-
zordini, zigzaguri, ce aproape anulau
însăşi raţiunea  de a fi a ministerului” (p.
293).

Aţi putea da câteva astfel de “com-
plicităţi”, acte de împotrivire, pe vremea
când aveaţi la îndemână şi o manetă (re-
dactor-şef la ziare centrale, la TVR, Ager-
pers, Ministerul Culturii, Academie etc.)? 

– Aș putea, deși așa ceva poate suna
ca autolaudă. Când scoteam Scânteia, de
pilă, ce făceam? Lărgeam deschiderea so-
cială mai mult decât își propunea parti-
dul, și mai de durată, credeam, decât o
simplă campanie. Ca îndrumător de
presă, la CC, am ținut piept atacului îm-
potriva criticii, permițând mult mai mult
decât agrea partidul. Ca ministru al Cul-
turii, mi-am temporizat la nesfârșit așa-
zisa artă educativă, cerută expres de
conducerea partidului, mai ales „arta
eroică”, cea cu vechi militanți comuniști.
Iar ca un element punctual, am împiedi-
cat până la sfârșit desființarea Muzeului
Satului, înfiinţat în 1936, de către Dimi-
trie Gusti (al cărui nume îl poartă muzeul
în prezent). La Academia de Studii Social-
Politice mi-am propus, și am avansat
foarte mult pe acest făgaș, transformarea
școlii de partid într-o universitate de ma-
nagement, în bună măsură apolitică, pre-
luând chiar din experiența celor create de
capitalism. Și așa mai departe.

–  Încă o afirmaţie a lui Petru Pătră-
nescu: “Am fost un Sisif grotesc, fiindcă

îmi împingeam bolovanul cu brutalitate
peste picioarele celor ce, aşezându-mi-se
de-a curmezişul, îmi apăreau ca duşmani
personali. Şi ridicol, fiindcă mă încăpăţâ-
nam să-mi trâmbiţez credinţa oarbă în
victorie, sperând că obstacolele pot fi
convertite şi integrate. Am viziunea clară
a eşecului. Dar, dacă mi-aş repeta viaţa,
pus în aceleaşi condiţii, probabil că nu m-
aş putea reţine, din aceeaşi miopie şi nai-
vitate, să procedez la fel. Vor exista
întotdeauna oameni pe care tempera-
mentul şi credulitatea îi vor face să lupte
cu morile de vânt.” (p. 294). 

Chiar aşa, dacă ar fi să o luaţi de la
început, v-aţi duce pe acelaşi drum? 

– Chestiunea necesită o examinare la
rece. Sunt două principale ipoteze.
Prima: s-o iei de la început cu același
bagaj de cunoștințe și experiență, și
atunci aproape sigur vei repeta. Doi: să fii
pus a doua oară în această situație, și
atunci n-ai nicio motivație să repeți, iar
dacă, totuși, o faci, înseamnă că ești
obtuz. Și mai e a treia ipoteză: după stră-
baterea unei porțiuni de drum, să conti-
nui în aceeași manieră, fără să tragi nicio
învățătură din experiența deja trăită. În
acest caz, rezultă că ești foarte prost și
nu există nicio șansă de îndreptare.

– Spre deosebire de alte romane,
unde titlul este mai greu de explicat, aici
lucrurile sunt clare: focul de paie se
identifică cu însuşi regimul comunist, în
ciuda multor întrebări care ar putea apă-
rea: “Cum, Costine? Un foc de paie poate
dura o jumătate de secol? Sau trei sfeturi
de secol, ca la ruşi? […] Industria s-a năs-
cut dintr-un foc de paie? Şi cea mai mare
superputere militară a lumii? Un foc de
paie se întinde pe o pătrime din globul
pământesc?”

Chiar dacă naratorul (Petre Pătră-
nescu) pune la îndoială aceste afirmaţii,
ceva mai jos recunoaşte: “Nici noi nu
aveam certitudini, dar ne plecam ure-

chea la cântecul sirenei. Eram îmbibaţi
de idealism social, ne familiarizasem cu
prorocirea marxistă. Speram, ne lăsam
încălziţi, înflăcăraţi. Ne zbuciumam, ne
dădeam znaga din noi, amâgindu-ne că …
poate acum. Ne-am autosugestionat pla-
nificând” (p. 343). 

Vă asumaţi aceste constatări, expli-
caţii, justificări? 

Bineînțeles.
– Despre Congresul al XIV-lea, acelaşi

Costin Bogdănescu spune: “A fost cea mai
mare suferinţă morală trăită în mai bine
de patruzeci de ani. O oglindă fidelă şi
necruţătoare a descompunerii regimu-
lui.” De ce crede că s-a realizat această
transparenţa a degenerescenţei, ştiut
fiind că regimul avea experienţă în mas-
carea anumitor stări de lucruri neconve-
nabile? “Ce neconvenabile! Cine era
regimul în acel moment? Dictatorul şi
aparatul său. Or, şi unul şi altul au fost
ei înşişi. Adică groteşti. Cine şi ce să as-
cundă? Liderul, golit de substanţă, s-a ex-
primat pe sine. O tinichea ruginită. Iar
aparatul de zgomote rudimentar – agita-
torii dictatorului – şi-au făcut de cap,
având mână liberă. Din combinarea celor
doi factori a rezultat un nimic asurzitor,
scălâmbăiat, hidos.”

“Şi ce-au făcut oamenii cu bun
simţ?” […] “Au suferit, ca mine, ca tine.
A fost un congres al lichelelor deşănţate.
Cei câţiva oameni lucizi au pălit de ru-
şine. Majoritatea vorbitorilor aveau însă
obrazul gros. Pot să-ţi descriu atmosfera
din prezidiu şi din spatele prezidiului, în
timpul puazelor. Cuplul prezidenţial se
izola într-o încăpere special amenajată.
Acolo intrau numai curierii cu rapoartele
Securităţii şi reprezentanţii secretariatu-
lui Congresului, pentru a primi instruc-
ţiuni privitoare la atmosferă. În decurs
de patru sau cinci zile nu i-am văzut în-
treţinându-se o data cu membrii prezi-
diului, deveniţi simple elemente
decorative. Aceştia se pierdeau în sala
mare a Palatului de la etaj, neîndrăznind
nici să se adune în grupuri. 

Când suna gongul de reîncepere a lu-
crărilor, membrii prezidiului se încolonau
ca un şir de deţinuţi la intrarea în celulă.
Când pătrundea în sală cuplul preziden-
ţial, prezidiul se ridica, trăgând o povară
ce îndoia umerii şi spinările. Liderul
relua lectura raportului anost, incolor,
stupid, şi, după un paragraf de câteva
fraze, încheiat isteric, într-un ţipăt răgu-
şit, cu braţul agitat în aer ca o spadă, se
oprea fără să mai simuleze nevoia unei
respiraţii, aşteptând să înceapă şi să se
termine ropotul de aplauze şi uralele.
Scandările zbierătorilor din diferite col-
ţuri ale sălii se suprapuneau asimetric, cu
o coadă ridicolă – un fragment de lozincă
tăiată –, urmată de propriile râsete. În-
cepea freamătul reaşezării în bănci, pen-
tru ca, după numai câteva minute, la o
nouă pauză a vorbitorului, să se producă
din nou freamătul ridicării” (p. 347-348). 

Legat de această excepţională des-
criere a atmosferei din timpul Congresu-
lui XIV, aş vrea să vă pun câteva întrebări: 

– Cine şi cum stabilea componenţa
prezidiului?

– Conducerea partidului, adică Nico-
lae Ceaușescu.

– În cazul în care participau şi lideri
ai unor partide comuniste şi muncito-
reşti, Ceauşescu nu se întreţinea în pauze
cu acestea, aşa cum cer regulile ospitali-
tăţii? 

– Nu. Regulile ospitalității la congre-
sele partidelor comuniste erau ca fiecare
delegație străină să fie însoțită perma-
nent de un membru al CPEx și de activiști.

– Apropo de “fragmentul de lozincă tă-
iată”, e adevărat că, după fuga lui Pacepa,
la o şedinţă, când se scanda “Pa-ce-pa-ce”,
la un moment dat s-a scandat, involuntar,
numele trădătorului: “pa-ce-pa…”?

– Nu cunosc anecdota cu „pa-ce-pa”.
– Ce “instrucţiuni privitoare la at-

mosferă” se puteau da? Să fie mutaţi unii
din faţă, care nu excelau în aplauze şi
urale, mai în spate? 

– Nu existau agitatori care să nu fi
excelat în aplauze.

– Delegaţiile străine şi reprezentan-
ţii presei făceau şi ei joc de glezne, după
cum indica liderul, cu braţul agitat în
aer, ca o spadă? 

– Unii făceau și alții nu jocul de
gleznă.

– Despre raportul prezentat la Con-
gres, se spune că era “anost, incolor, stu-
pid”. Dvs. aţi făcut parte din comisia de
redactare a raportului la Congres. Nu v-
aţi putut impune punctul de vedere, su-
gestiile, propunerile? 

– Nu am făcut parte din comisia de
redactare, ci din comisia pentru tezele
congresului – pe care Nicolae Ceaușescu
le-a dat de-o parte, dictându-și raportul
integral, la stenodactilografă.

–  Domnule Popescu, aş vrea să vă cu-
noaştem punctul de vedere într-o altă
problemă controverstată a istoriei Româ-
niei: retragerea trupelor sovietice din
ţara noastră, în iunie-iulie 1958. În gene-
ral, i se atribuie acest merit lui Dej şi s-
au lansat tot felul de ipoteze fanteziste.
Ba că i s-a pus în braţe o balerină, ba că
a fost îmbătat (Brucan zice că la o vână-
toare de urşi) etc. Eu am crezut dintot-
deauna că problema aceasta era prea
importană pentru URSS, astfel încât
Hruşciov să poată fi ameţit de români.
Era vorba şi de contextual naţional (cre-
dibilitatea regimului stalinist din Româ-
nia era mare, după Revoluţia din
Ungaria, iar Dej nu cred că risca o aseme-
nea solicitare, pentru că îşi temea scau-
nul) sau internaţional (URSS voia reluarea
politicii de destindere cu Occidentul,
după reprimarea Rrvoluţiei din Ungaria,
se încheiase, la 15 mai 1955, Tratatul de
neutralitate cu Austria, bugetul miliar al
URSS trebuia restructurat, ca urmare a
apariţiei rachetelor balistice interconti-
nentale etc.). Apoi, într-o scrisoare a lui
Hruşciov, către CC al PMR, din aprilie
1958, se spune: „Dragi tovarăși, Comi-
tetul Central al PCUS ar vrea să se sfă-
tuiască cu dv. în problema șederii pe
mai departe a trupelor sovietice pe te-
ritoriul Republicii Populare Române”,
pentru ca, mai jos, să se afirme: „După
părerea noastră, acum nu mai este ne-
cesară șederea trupelor sovietice pe
teritoriul Republicii Populare Române”
(România. Retragerea trupelor sovie-
tice. 1958, ed. cit., p. 273). Deci, iniţia-
tiva retragerii a aparţinut sovieticilor
înşişi!

– Sovieticii obișnuiau ca, după ce te
luptai cu ei, să accepte ceva. În faza ur-
mătoare pretindeau că e inițiativa lor.

Așa și în scrisoarea lui Hrușciov.
Afirmația că ar vrea „să se sfătuiască cu
dv.” venea după câteva reprize, în care
românii avansaseră, într-o formă sau alta,
propunerea respectivă. Pe de altă parte,
Hrușciov voia să forțeze mâna americani-
lor, în sensul de a-și retrage trupele din
Europa. În acest scop, sovieticii acceptau
ca primul pas să-l facă ei înșiși (și neapă-
rat în România) în mod unilateral. Cu
toate acestea, se lăsau destul de greu la
motivațiile României – ca să sugereze că
ne fac un mare hatâr.

                                                      
(va urma)

Convorbiri cu Dumitru Popescu (XIV)
(acum pe marginea romanului „Focul de paie”, Editura Niculescu, Bucureşti, 1999 – partea a doua)

„Ca îndrumător de presă,
la CC, am ținut piept
atacului împotriva 

criticii, permițând mult
mai mult decât agrea

partidul.”
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• Dumitru Constantin
Știu că încă mai am multe de văzut sau auzit, că

mereu viața îți oferă surprize, uneori uriașe, pe scurt
că ea bate filmul, dar nu-mi închipuiam că voi citi sau
auzi știri despre polițiști și jandarmi care au intrat într-
o Biserică în timpul slujbei religioase ținute de un înalt
prelat al Bisericii Ortodoxe Române, spre a fugări
enoriașii întrucât n-ar fi respectat restricțiile impuse de
pandemie !

Întâmplarea, de o gravitate ieșită din comun, unică
în cronica societății române, nu numai a BOR - chiar de
după 1945, anii crunți ai bolșevismului, care, se știe, nu
avea nimic sfânt! -, a avut loc pe 25 noiembrie și s-a pe-
trecut la Constanța, când polițiștii au intrat în forță în
Biserica Sfânta Mare Muceniță Ecaterina din oraș, chiar
în timpul slujbei oficiate de Înalt Prea Sfințitul Todosie,
legitimând și amendând 39 de enoriași – „de persoane”,
potrivit comunicatului pompos a IPJ Constanța. 

Ce conta caracterul sacru al momentului, ce conta
cuvântul lui Dumnezeu adus în fața credincioșilor, ce
conta acest lăcaș de cult călcat de cizmele unor brute
care executau scrupulos ordinul unor inși fără credință
și fără frică de Dumnezeu, ei să se dea mari și tari, pen-
tru că astfel înving pandemia? Am trecut de 75 de ani,
deci îmi pot permite să evoc destule evenimente din co-
pilărie, când auzeam pe părinți, e adevărat vorbind în
șoaptă, că noaptea trecută fusese arestat Manega sau
Trușcă, întrucât erau legionari, sau cineva din satul
vecin pentru că era țărănist, dar nu știu  să fi spus ci-
neva ca, odată, vreun milițian, deci o singură persoană!,
să fi țâșnit în trombă într-o Biserică din nu știu ce cauză!

Cum țin minte că, elev la primară sau generală, am
participat la deniile dinaintea Paștelui, am cântat la
Prohodul din Vinerea Mare, că un vecin ne-a dus cu
căruța lui trasă de cai tocmai la mănăstirea Brâncoveni
- unde se ajungea după vreo 18 km. străbătuți prin
multe state -  dar nici un milițian nu ne-a oprit să nu ne
ducem la Slujba de Sfânta Marie Mare, și asta în plină
cruciadă bolșevică antireligioasă!

Datorită unui bălșean mai mare cu câțiva ani, Ghe-
orghe Marin, inspector la Culte pe județul Olt, am fost
la o ceremonie aparte, pe la finele anilor 1970, când s-
a resfințit (sper că termenul este corect) această perlă
a arhitecturi medievale românești care este Mănăstirea
Călui, cu hramul Sfântul Nicolae, ctitorită de bunicul
Fraților Buzești. La finalul slujbei, regretatul (azi) stareț
Corneliu Mirsoslav, arhicunoscut nu doar în Oltenia, care
a făcut multe pentru Mănăstire, ne-a invitt la o degus-
tare. Am avut privilegiul să consemnez bucuria sa în fața
afluxului uriaș de credincioși veniți din toate colțurile
țării la manifestare. Am bucuria de a fi participat la un
eveniment copleșitor din punctul de vedere al prezenței
credincioșilor și, sigur că  au existat oameni ai legii, dar
ei au fost în civil, mai mult, nimănui nu i-a fost blocat
accesul ! 

În ultimii ani de dinainte de 1989, un consătean de-
al meu care era director al „Balșcom”, regretatul Ion
Bălșanu, pe care l-am mai amintit în aceste pagini, a
sponsorizat din partea întreprinderii sale Mănăstirile
Mâinești, de lângă Balș, Călui, cea legată de Frații

Buzești și Mihai Vieazul, și mai ales pe cea arhicunoscută
din Brâncoveni.Nici atunci și nici mai târziu, după 1989
adică, nu mi-a zis că ar fi fost tras la răspundere pentru
că a sponsorizat aceste trei lăcașuri emblematice de
cult! În acest punct, cu orice risc nu pot să nu amintesc
că Mănăstiriele Călui și Brâncoveni au fost sponsorizate
și prin preocuparea Elenei Bărbulescu, sora șefului par-
tidului comunist și al statului, lucru arhicunoscut atât
la vremea respectivă, cât și ulterior. 

Dacă revin la zi nu pot să nu remarc un fel de ură
viscerală față de Biserica Ortodoxă Română, un cras
dispreț față de credința religioasă a majorității zdrobi-
toare a românilor, un fel de bolșevism redivivus.Dacă ar
fi să amintesc bâlbele în serie ale autorităților în cazul
Sfintelor Paști, stilul ridicol, dar pompos, cu care au tra-
tat pelerinajele de Sfânta Parascheva de la Iași și de
Sfântul Dimitrie Basarabov din București, ori de Sfântul
Andrei de la Constanța, sau că unii indivizi aleși la locale
au refuzat în bloc să jure cu mâna pe Biblie - și ar fi
destul pentru a spune că ne aflăm într-o perioadă apro-
piată de Cruciadele anticreștine!  

Pe aceeași sinistră linie înscriu manifestarea de la
Craiova de pe 28 noiembrie, când a fost inaugurat Târ-
gul de Crăciun, un eveniment pe care-l visau cu nerăb-
dare și interes adulții, dar și copiii, și ei atât de stresați
în ultima vreme, și care-l așteptau pe Moș Crăciun. Da,
s-a aprins iluminatul de sărbători, da, erau niște
chioșcuri în care se vindeau lucruri ambalate și suveni-
ruri, despre care s-a zis că fuseseră verificate în prea-
labil, și care nu erau diferite de cele din alte locuri ale
orașului, da, în județuil Dol, în acea sâmbătă, rata de
infectare era de 2,99 la mia de locuitori, dar comparabil
cu alte zone aproape de limita roșie sau aflate în acea
zonă, ce se mai poate spune?

Să fiu bine înțeles: pledez pentru repectarea tutu-
ror restricțiilor și măsurilor privind  combaterea pande-
miei! Dar nu pot să nu remarc că, în cazul Târgului de
Crăciun din Craiova, închis la șase ore după deschidere,
avem de-a face cu un oribil război politic între prefecul
liberal, cei aflați sub comanda sa ( a se citi cizma lui),
pe de o parte, și primărița pesedistă, un conflict absurd,
arbitrar și artificial, căruia-i cad victime cetățenii și în
primul rând copiii, care nu înțeleg cine și de ce li l-a
asasinat pe Moș Crăciun!   

În acest triptic circumscriu un alt evenimet sinistru
pentru ceea ce ar trebui să fie esnța acestor vremuri și
lumea nouă în care credem că trăim. Cu câțiva ani în
urmă, pe 27 decembrie, de Sfântul Ştefan, în jurnalul
său de prânz, Radio România Actualităţi informa, prin
intermediul unei oficialităţi din Pungeşti (județul Va-
slui), că, în comuna respectivă, aflată în centrul aten-
ţiei în urma protestelor energice împotriva explorării
gazelor de şist ( o mare problemă în zonă pe atunci),
copiii nu au voie să colinde întrucât sunt interzise adu-
nările de mai multe persoane!

La auzul ştirii am rămas perplex, m-am frecat la
ochi precum pelerinii care merg la Mormântul Sfânt o
dată în viaţă spre a căpăta hrană spirituală, bazată pe
idei luminoase şi raţionale, dar nu m-am dumirit re-
pede, întrebându-mă dacă sunt în ţara lui Idi Amin Dada
ori în vremurile naziste sau bolşevice, în care frica la

scară naţională pentru scaun făcea casă bună cu absur-
dul şi aberaţia. 

Cum altfel poţi să califici faptul că, la Pungeşti, co-
piii nu aveau voie să colinde, fiind supuşi restricţiilor
privind siguranţa şi liniştea naţională, acea uriaşă de im-
becilitate şi iresponsabilitate de care dădeau dovadă
cârmuitorii, care, pe zi ce trece, atingeau paroxismul
în cele mai diverse sectoare de viaţă ? Cum altfel, dacă
eşti cu capul pe umeri şi mintea întreagă, poţi să reac-
ţionezi auzind despre un atare act absurd şi ca origine,
şi ca destinaţie, care răpeşte copiilor unul dintre cele
mai frumoase momente ale acestei vârste - colindatul
de Crăciun și Anul Nou, la care visează şi pe care-l pre-
gătesc, iar apoi îl fac cu o emoţie de nedescris ?

Prin acea interdicţie, cei ce-o aplicau demonstrau
că, mai nou, în România, iraţionalitatea ia locul lucidi-
tăţii şi ne aflam foarte aproape de vremurile în care, în
anii 1950, sinistra perioadă stalinistă, pe care o cre-
deam revolută, uitată şi abandonată pentru totdeauna,
revine în forţă datorită emanaţilor conspiraţiei din
1989, care, în consecinţă, se tem de comploturi ca
dracu` de tămâie!

Cum spuneam, de asemenea vremuri mi-a amintit
gestul de a interzice copiilor din Pungeşti să colinde,
gestul unor indivizi care se afundau pe zi ce trecea într-
un desfrâu politic nemărginit. Gestul lor de a anula una
dintre cele mai frumoase şi mai însemnate manifestări
ale copilăriei şi justificarea aberantă a lui sunt  o do-
vadă de demagogie aberantă, de care sunt în stare cla-
ponii politici ai acestor vremuri, alimentaţi copios din
burta instituţiilor ţării, pe care, ca şi pe locuitorii din
Pungeşti, le tratează ca pe feudele proprii.

Ca și acum, în cazul Târgului de Crăciun din Craiova
și al pătrunderii în forță într-o Biserică în timpul slujbei
religioase avem de-a face cu nişte indivizi pervertiţi,
cărora cuvântul foarte încăpător de COPILĂRIE, cu fru-
museţile şi aşteptările ei curate, ca și cel de CREDINȚĂ,
sfântă ca și viața însăși, nu le spun nimic, impostura po-
litică și sictirul reprezentând hrana şi ocupaţia lor zil-
nică. Prin tot ce fac şi dreg, aceste persoane ascunse
sub titulatura de autorități nu ştiu că a spune NU unor
copii în faţa unor momente unice pentru ei și unor
credinciși în fața unor evenimente luminoase echiva-
lează cu un atentat violent la viața, vârsta şi visele lor,
dar și la însăși ființa naținală ?

Când, la finele lui 2013, am consemnat aberanta
decizie privind acei ucigași de colinde cum i-am catalo-
gat, m-am rugat ca în cazul celor ce au comis crima asta
să dea Dumnezeu să nu-i mai prindă Anul Nou în funcții
și s-a împlinit. E adevărat, puțin mai târziu, dar faptul
s-a consemnat. Azi, fac la fel pentru contemporanii lor
nedemni, ținând seama de cazurile de mai sus! 

P.S. Dacă am pornit de la un moment de credință,
fie-mi îngăduit ca din această pagină să am cuvinte de
prețuire și omagiu pentru cei cu prenumele Nicolae: mă
gândesc, în primul rând, la regretatul meu tată, un ol-
tean de o cinste și de o verticalitate impresionantă.
Apoi urarea de la mulți ani cu bine: prozatorului Nicolae
Breban, cu a sa impresionata vocație a românității; co-
legei de grupă din facultate Nicoleta Coatu, eminentă
cercetătoare la Institutul de Etnografie și Folclor; scrii-
torului și publicistului Nicolae Dragoș, „prințul poeziei
filigranate”, cum i-am zis eu; ambasadorului Nicolae
Ecobescu, strălucit diplomat al României din toate vre-
murile; poetului și publicistului Niculae Dan Fruntelată,
mare făcător de gazete și ultimului pe listă, dar primu-
lui în sufletul meu: fiului meu Nicușor!  Dumitru Con-
stantin  

Poliţia în biserică, asasinii lui Moş Crăciun 
şi ucigaşii de colinde

• Mihai Sultana Vicol

Ziua de 15 noiembrie a. c. a fost o zi fasta pentru
Basarabia eminesciană. Această zi o putem compara
într-un raport istoric cu ziua unirii Basarabiei cu Țara
Mamă. De acum înainte locuitorii Republicii Moldova
trebuie să elimine obstacolele și obstrucțiile unor poli-
ticieni care țin cu tot dinadinsul ca Republica Moldova
să rămână cum a fost pe timpul lui Dodon. Desigur, în
continuare, președintele Maia Sandu va avea o misiune
istorică de îndeplinit, aceea de a înfăptui visul unionis-
tilor. Drumul Chișinăului spre Uniunea Europeană trece
prin București. Acest drum, chiar dacă este pardosit cu
intenții bune va avea și multe sensuri giratorii. Relația
Chișinău – Tiraspol este ca un sloi de gheață care ține
conflictul înghețat. Conducerea de la Tiraspol este re-
fractara oricărei idei a doamnei Maia Sandu. Noul gu-
vern care va fi format trebuie să fie un guvern de
profesioniști în fiecare ramură, dar cel mai important

este cel de ministru de Externe. El trebuie să fie un
profesionist sută la sută, să aibă un tact diplomatic
ieșit din comun, mai ales că relația Moscova – Chișinău
este destul de anevoioasa, deoarece Kremlinul nu
privește cu ochi buni situația existenta din Basarabia.
Moscova are în Tiraspol punctul zero al politicii ei ex-
pansioniste.

Nu cunoaștem deocamdată evoluția relațiilor Ro-
mâniei cu Republica Moldova deoarece de la Guvernul
Ponta și de la Traian Băsescu Basarabia nu mai face
parte din gândirea președintelui României Klaus Wer-
ner Iohannis și al premierului Ludovic Orban. Ce
gândește chiriașul de la Cotroceni despre ființa româ-
nilor basarabeni, cunoscut fiind faptul că el nu s-a
adresat niciodată lor. E firesc să fie așa deoarece el nu
are nimic din clocotul sângelui vărsat de români de-a
lungul veacurilor în apărarea pământurilor strămoșești.
Nu-i este oare jenă să-i împartă pe români în partide?
Cine-i sunt Aliații de nădejde un etnic maghiar Ludovic
Orban și un musulman care este Raed Arafat? 

Mesajul trimis de complezenta de chiriașul de la
Cotroceni doamnei Maia Sandu nu face decât să-l
oblige la fapte concrete. Să nu se uite că Republica
Moldova este ultimul avanpost al Uniunii Europene și
ea trebuie primită cât mai urgent în Uniune. 

Românii basarabeni împrăștiați prin lume au dove-
dit că ei vor să aibă țara lor independentă. Îi este
foarte greu președintelui Maia Sandu să aducă la un
numitor comun pe gagauzi și pe Transnistriei, deoarece
Transnistria, ca și Gagauzia sunt rodul serviciilor se-
crete NKVD, KGB, FSB. Stalin, acest ucigaș al istoriei, a
lăsat numai moarte și parjol în urma sa când este
vorba de Basarabia. 

Așteptam ca în viitorul apropiat, România cât și
Uniunea Europeană să aloce fonduri Chișinăului care se
află într – un impas economic asemănător cu cel din
anii 1991 – 2000. Bucureștiul și actualul guvern, în
ciuda pandemiei Covid-19 trebuie să țină seama de
faptul că toate guvernele românești începând cu anii
1990, unele mai mult sau altele mai puțin au ajutat
Basarabia. Observăm însă că Guvernul Orban nu are
ochi decât pentru Ambasada americană și să cumpere
rachete inutile, mințind cu nerușinare că sunt arme
strategice pentru apărarea țării, dar cine atacă Româ-
nia? 

Că naționalist eminescian, doresc realipirea Basa-
rabiei la Țara Mamă. 

Istorie netrucata
Calea Basarabiei este calea lui Mihai Eminescu
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Negustorii de
suflete
• Dumitru Avram

Prima zi de ninsoare în Bucureşti. În
partea acoperită a Pieţei Obor e un frig
îngrozitor. S-a oprit şi lumina. Doamna
din faţa mea cumpără rahat mai ieftin,
iar eu, biscuiţi fără zahăr. Înainte de a
pleca, îmi spune doar atât: „Dacă ne-au
luat şi credinţa, nu mai avem de ce trăi.
Îmi pun zece broboade în cap şi - deşi nu
am mai făcut-o în ultimul timp - merg la
vot”. N-am să uit uşor chipul acestei femei încă tinere.
Tot răul care s-a abătut asupra ţării în ultimele trei
decenii este o coproducţie a erorilor politice, a nepri-
ceperii şi nepăsării celor care ne-au condus în toată
această perioadă. Nu-mi iese din cap furia rece a acelei
românce atât de hotărâte să învingă răul şi poate că ges-
tul ei va fi urmat de foartă multă lume care înţelege, în
sfârşit, că lucrurile au ajuns prea departe.

Ceremonia de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf a
fost ca un rezumat grăbit la o mare operă naţională. Mai
puţin salutul din coate al celor de la guvernare şi sem-
nele victoriei - ei sunt siguri că vor învinge duminică -,
un décor cu acelaşi agitat domn Dancă şi cu un prea
modest ministru Tătaru. Un reporter de televiziune şi
colega sa îngheţau în aşteptarea unei transmisii în di-
rect, dar uitaţi cu totul de acolo de la căldurică de o
preaînchipuită moderatoare şi de mormăitul care o
acompania. Pe bietul băiat l-a luat gura pe dinainte şi a
vorbit despre comemorarea actului de la 1 Decembrie.
Săracul de el abia se întorsese dintr-un exil pe la nişte
rivali şi parcă nu-l văd bine. Nu ştiu cine împarte des-
tinele unor copilaşi care simt chemare pentru această
meserie, sunt folosiţi pentru o anumită perioadă de
timp, după care dispar pur şi simplu sau reapar, foarte
puţini dintre ei, prin alte locuri. Poate într-o zi îi vom
cunoaşte pe impresarii din umbră, care se joacă de-a
dreptul cu aceste suflete. Ţi-e ruşine parcă de ruşinea
care ar trebui să-i cuprindă pe unii dintre cei consacraţi,

ce se dovedesc a fi departe de a-şi onora această
frumoasă profesie. Cât a fost de amărâtă televiziunea
de dinainte de 1989, ea a lăsat în urmă mult mai multe
personalităţi decât au reuşit să scoată la lumină cele
câteva sute de surate de-ale ei, apărute ca prin minune
în democraţia noastră atât de tolerantă şi de
încăpătoare. A fost 1 Decembrie şi parcă ţara aceasta a
noastră nu ar mai avea oameni de cultură sau istorici de
valoare, care să spună ceva memorabil, înălţător şi
însufleţitor legat de momentul astral pe care l-am trăit
în urmă cu 102 ani. Aceleaşi figure plate, terne, inex-
presive şi pline de tupeu continuă să-i scoată pe români
din minţi. 

În ceea ce-l priveşte pe locatarul de la Palatul Vic-
toria, nu-mi iese din cap afirmaţia lui cum că
producătorii revoltaţi de închiderea pieţelor sunt cei de
la PSD. Nu am nimic cu acest partid, unii dintre
apropiaţii lui au încercat să-mi facă chiar rău şi trebuie
să mărturisesc cinstit că într-un astfel de moment de
cumpănă cei care mi-au venit în ajutor au fost câţiva oa-
meni de caracter din Convenţia Democrată, cărora le voi
păstra o frumoasă şi respectuoasă amintire. Dar cum poţi
să fii atât de cinic şi atât de înglobat politic, încât să-i
jigneşti pe aceşti oameni chinuiţi, care tremură prin
frigul iernii să-şi vândă bruma de produse? Acelaşi pre-
mier ne socotea pe noi românii vinovaţi de faptul că ne
infectăm, ca să nu mai vorbesc că, atunci când se
supără, pune ochii şi pe Curtea Constituţională, pe care
vrea el s-o reformeze.

O viaţă de om m-a trecut prin fel de fel de
întâmplări, dar nu mi-aş fi imaginat vreodată să ajungem
să trăim nebunia de astăzi. Nici acum nu pot înţelege
cum, aflat prin anii ’80 în Berlinul occidental, a trebuit
să dau acasă cu subsemnatul pentru că răspunsesem
invitaţiei gazdelor de a face o scurtă plimbare prin
Berlinul de Est. După 1990, o pramatie care nu mai putea
de grija mea m-a lucrat bine într-un loc foarte impor-
tant. Cel căruia i-am spus că mă simt vizat m-a asigurat
că nu are cum să mi se întâmple ceva decât dacă mă
livrează ei. Şi m-au livrat. Şi am avut destule de
pătimit…

Imediat după manifestarea de 1 Decembrie, tele-
viziunea la care un fost preşedinte este ca la el acasă
anunţa o ediţie-eveniment cu acesta. Ce bine ar fi fost
dacă omul ar fi gândit la fel şi atunci când era atotput-
ernic, când tăia şi spânzura, sub privirile aproape
nepăsătoare, iar după aceea mai mult decât îngrijorate
ale politicienilor vremii! Dar la noi manipularea,
delaţiunea, dublul comportament şi chiar indecenţa au
ajuns locuri comune. Cei care îşi făceau prin anii ’90

semnul crucii din cap până-n picioare ţin acum oamenii
departe de Biserică şi de înalţii ierarhi. Este singura
instanţă unde românii şi-au găsit şi continuă să-şi
găsească uşurarea sufletească. La Cotroceni, de 1 De-
cembrie, nişte tineri au bătut toaca, simbol al rugăciunii
şi al unităţii. Pe la începutul secolului trecut, Franz
Joseph îi spunea unui deputat român să „păzească de
Iorga pe credincioşii bucovineni”. Dascălul neamului,
care conducea pe atunci Liga Culturală, nu a putut trece
de Iţcani. Presa partidelor se arăta încântată de ceea ce
i s-a întâmplat şi un ziar satiric se bucura de gonirea
„Apostolului”.

Ce trist acest 1 Decembrie pe care unii l-au confun-
dat cu pomana porcului acasă la ministrul de interne. M-
am frecat la ochi până mi-am dat seama că era vorba de
un altul, care deţinuse cu mulţi ani în urmă această
înaltă funcţie. Ajuns şi el pe acolo la fel de întâmplător,
ca şi în cazul multor altora. Se spune că guvernările ob-
tuze refuză spiritul de creaţie. O somitate în domeniul
fizicii, academicianul Nicolae Zamfir, venit din America
să se ocupe de un laser care poate schimba omenirea,
apropiindu-se miraculos chiar şi de vindecarea canceru-
lui, a fost scos de la conducerea Institutului de la
Măgurele. Omul a învins în justiţie, dar i se refuză re-
punerea în funcţie. Numai la noi se poate întâmpla aşa
ceva. Omul de ştiinţă şi omul de creaţie sunt aşezaţi la
periferia societăţii. Nu cumva socialismul a fost mai gen-
eros şi din acest punct de vedere cu valorile lui? Tot
Nicolae Iorga povestea cum la o conferinţă pe care a
ţinut-o la Bruxelles pe la mijlocul anilor ’20 i-a aflat
printre ascultătorii săi pe însuşi regele belgilor împreună
cu regina, prinţul moştenitor şi simpatica prinţesă care
avea să fie în curând soţia prinţului de coroană al Italiei.
De primiri entuziaste se bucura marele istoric şi din
partea lui Alfonso al 13-lea al Spaniei sau a regelui
Alexandru al Serbiei. Nicolae Iorga povestea în acelaşi
timp cum, mergând la Porto, oraş plin de biserici, care
coboară până în adâncul Evului Mediu, a simţit un senti-
ment de jenă când „într-o margine, am găsit, aşa de de-
parte, bieţi ţerani basarabeni, din părţile bulgăreşti,
cari, ispitiţi la teribilele plantaţii de cafea din Brazilia,
se întorseseră în aşa hal şi cu atâtea greutăţi, sperând
că-şi vor putea revedea vetrele, de care cu lacrimi
râvneau femeile cu copiii în braţe”. Parcă ne-am afla
într-o poveste de astăzi. Intervenţiile făcute de el la
oficialităţile timpului nu au avut niciun efect, iar acei
nefericiţi au fost trimişi de portughezi în Uganda, unde
li s-a pierdut urma…

1996 și discheta cu jocul
democrației

• Flaviu Predescu
Născându-mă și apoi trăind 19 ani la 44 de kilo-

metri de Alba Iulia, apoi 7 locuind în Alba Iulia, având
bunici la 30 de kilometri de Orașul Marii Uniri, am fost
încă din copilărie bine conectat cu Ziua Națională a Ro-
mâniei. Îmi aduc aminte că în primii ani de după 1990
eram impresionat să văd, eu care locuiam la Cugir, că
se transmite în direct „de aici” de la Alba Iulia. Apoi,
ani și ani am depus coroane, am fost cu grupuri, am
cărat chiar și pancarte, am primit în vizită prieteni, am
aplaudat și (din păcate, în 1998) am huiduit și eu. 

Pentru noi, cei din „zonă”, ziua de 1 decembrie era
și o sărbătoare solemnă (nu știu câți conștientizau so-
lemnitatea și câți erau doar curioși), dar și un exercițiu
emoțional de ospitalitate, cam ceea ce pentru locuitorii
județului Constanța este sezonul estival comprimat, în
cazul nostru, într-o zi.

Îmi plăcea că vin oameni din toată țara, că se
transmite în direct, că vine președintele sau primul mi-
nistru, că există șansa ca partidele nu se mai cearte
pentru o zi, ba chiar reprezentanții lor să stea umăr la
umăr într-o tribună prin fața căreia defilează armata.
Totul se petrecea conform unui program bine stabilit:
depuneri de coroane, exercițiul primirii Soliilor
Cetăților de Scaun în Sala Unirii, slujbă în curtea Cate-
dralei Încoronării, ceva mâncare și vin cald, muzică și
artificii, apoi acasă. 

Nu mi se va putea șterge din minte niciodată data
de 1 decembrie 1996. Știu că am mai scris despre asta.
Am făcut atunci un drum, într-o duminică, cu trenul
care se numea Cugireana, de la Cugir la Aiud, cu schimb
la Teiuș. Scopul călătoriei mele era de a duce verișorilor
mei din Aiud o dischetă de la un joc video. Cugireana a
fost oprită în gara din Alba mai mult de o oră. Așa am
avut șansa să văd trenul prezidențial. Era oprit în gara
din Alba Iulia, iar Cugireana avea onoarea să fie garat
lângă el. A durat ceva până când noul președinte a co-
borât în gara din Bălgrad. Cred că era însoțit de toți
membri Guvernului și ai Parlamentului. Garda Națională
străjuia intrarea în Gara Alba Iulia. Soldați imenși, im-
pecabili, stăteau drepți tensionând prin atitudinea lor

momentele de așteptare. Nu mai văzusem niciodată așa
ceva atât de aproape. Și nu pot uita nici haloul de lu-
mină care s-a făcut de la zecile de blițuri la coborârea
lui Emil Constantinescu și a celorlalți din tren. Iar ce n-
am putut vedea atunci din cauza faptului că trenul în
care mă aflam era pe linia 2, deci în spatele Trenului
Regal (devenit prezidențial) în raport cu gara, am văzut
luni, 2 decembrie 1996, pe primele pagini din ziarele
centrale.  

Am ajuns la Aiud, plănuiam să merg cu verișorii și
într-o scurtă vizită până la Rădești, la bunici, dar am
aflat de la mătușa mea că verișorii „sunt pedepsiți” așa
că m-am întors repede, cu un tren care venea de la
Cluj-Napoca, la Alba Iulia. Am ajuns în gară, Trenul
Regal era tot acolo păzit, dar pustiu, am luat un micro-
buz până în Cetate, iar când am ajuns m-am strecurat
în mulțime să văd mai de aproape. De vreo două ori era
să leșin atât era de aglomerat. Umeri, burți, genunchi,
mă apăsau ca într-o presă mecanică. Tribuna era în fața
Catedralei iar mulțimea era până în blocurile M. Curios,
tenace, m-am strecurat până în fața tribunei. Eram față
în față cu istoria, practic pătrunsesem în istorie și mă
uitam uimit. Apoi, ce mi-au auzit urechile… O grămadă
de oameni din mulțime î înjurau pe cei care pierduseră
alegerile în cel mai vulgar mod. Adolescentul care eram
nu vedea rostul. Ei nu erau de față, pierduseră, primele
lecții ale democrației pe care le învățam cu toții erau
că cine face parte din alte partide trebuie înjurat și
urât. Așa că nu m-a mirat când peste exact un an, în
1997, de pe clădirea Facultății de Teologie, pe atunci
în construcție, se auzeau primele huiduieli la adresa lui
Emil Constantinescu. Țin minte că președintele era
chiar în fața mea, dincolo de cordon. Fața de 1996 se
schimbase scenariul și oficialitățile mergeau pe jos, pe
Bd.1 Decembrie 1918, până la tribună. Șeful statului s-
a uitat mirat înspre grupul care a huiduit, de pe clădirea
cu pricina. Ei, în 1998 nici nu a mai putut ține discursul
din cauza huiduielilor, iar în 1999 nu a mai venit. În
schimb a venit Iliescu și oamenii s-au fragmentat și mai
tare și s-au înjurat și mai mult. Practic nici un
președinte n-a putut uni românii după revoluție. Mi-e
greu să cred că va fi vreunul care va putea face asta.
Orgoliul celor din tabăra aflată în opoziție va anima
mereu spiritele contra celui care va fi la putere și el le
va răspunde la fel. O spun fără să vreau să induc pesi-
mism. Unii vor spune că diversitatea e bună. La Băsescu
nici nu vreau să mă refer din punctul de vedere al cele-
brării Unirii, la Alba Iulia. El nici n-a existat. Toți și-au

făcut calcule politice, au evaluat, au socotit, au evitat.
N-a fost unul care să ia la braț pe cel din tabăra opusă
lui și să-i ridice mâna ca un arbitru de box și să zică:
„Uite, românul ăsta de lângă mine e fratele meu, chiar
dacă gândește altfel și chiar dacă mă înjură, tot român
ca mine este și dacă eu nu mă unesc cu el pentru a face
ceva, o să muriți pe șosele în lipsă de autostrăzi, o să
vă chiorăie mațele de foame pentru că veți fi în șomaj,
o să stați pe la granițele țărilor civilizate în lipsă de
vize. Mereu s-a zis: ce fac ăia? Ca noi să facem invers,
unde se duc ăia, ca noi să ne ducem în partea total
opusă, ce prinde la ai noștri? Să-i înjurăm pe ceilalți, ca
să-i motivăm pe ai noștri, ca ei să îi înjure și mai tare,
iar noi să adunăm voturi. Și da, sub schema asta de gân-
dire merge de veacuri politica românească, anularea și
demonizarea celui care este din tabăra opusă . Până nu
ne vom învăța copii că există o limită în dezbinare și
până nu le vom scrie un abecedar al unei minime comu-
nicări și conștientizări a rolului lor pe lumea asta și în
țara în care s-au născut, vom trăi din generație în
generație doar repetitive efecte ale dezbinării, concre-
tizate prin insulte, lăcomie și neîncredere. Am totuși în-
credere în generațiile viitoare, sper! La mulți ani
tuturor! 

culegătorii
Culegem plictiseala din cupe de argint…
Culorile-n revoltă
Se ling tot pe spinări,
Se regăsesc în solzii exploziilor de flori
Mândrie-ameţitoare în trupul de smarald…
O, Înălţare a celor ce ştiu a se-nălţa!
Aerul - coji de cristal
Îşi cere tămâierea…
Dragostea ciocârliilor să culegem
În scoicile mâinilor.
Ou de nectar şi fiere
De miere şi durere…
Se ling tot pe spinări
Culorile-n revoltă…
Culegem plictiseala din cupe de argint.

Tănase Grosu



• Cristiana Crăciun

M-am străduit din răsputeri în cei aproape doi ani
de când există această rubrică să vă prezint români
interesanți din lumea largă, să vă fac cunoscute preo-
cupările și problemele cu care se confruntă comunitățile
românești de pretutindeni. Și, mai ales, m-am străduit
din răsputeri să nu politizez, decât foarte rar și cu ma-
ximă blândețe, să prezint lucrurile cât mai veridic, să
vă aduc informații proaspete de la sursă, Și, probabil că
așa ar fi fost și de această dată, dacă o serie de situații
ivite în multe dintre comunitățile românești din lume nu
ar fi reclamat o altă abordare.

În aceste zile,ar fi trebuit să se desfășoare la Alba
Iulia o nouă Ediție a Congresului Spiritualității
Românești. Au fost XXIII, până în anul 2018 inclusiv: în
anul 2019 Congresul a fost oprit din rațiuni politice – mai
exact din aceea că el nu s-a constituit niciodată o rampă
pentru lansarea vreuneia dintre forțele politice –, o ne-
dorită pauză în cursul firesc al întrunirilor românilor din
lume, care ne-a amintit  de acea regretabilă „recreație”
din vremea președinției Emil Constantinescu, poate,
sperăm, nu din cauza domniei sale, ci a nepriceperii, a
obtuzității ori a elitismului prost înțeles, întors împo-
triva propriului popor, manifestat de consilierii săi.
Acum, în acest bizar an 2020, trăim o nouă încercare,
cauzată de pandemie și suntem din nou forțați să nu ne
întâlnim, pentru al doilea an consecutiv. Și nu e bine,
pentru că aceste întâlniri constituiau un veritabil izvor
de apă vie pentru românii din lume, ai căror delegați ve-
neau la manifestare – peste 6800 de participați din 45
de țări și zone de românitate la toate edițiile de până
acum! –,să își reîmprospăteze emoțiile pe care le trans-
miteau mai apoi în comunitățile românești. Erau
întâmpinați de Adrian Păunescu, de Victor Crăciun, de
Grigore Vieru, de..., de... Se redescopereau, își înălțau
inimile, se simțeau prețuiți acasă! Dar generațiile se suc-
ced, cei mai vârstnici ne părăsesc, ba chiar și dintre cei
tineri se mai duc! Să nu neglijăm acest aspect, prin lume
rămân risipiți copiii lor, copiii acestora, mulți nevorbitori
de limbă maternă sau care o vorbesc ca pe o limbă stră-
ină... Și atunci, mă întreb cu justificată durere, vom
mai fi peste tot acasă?!? Vor mai face ai noștri în lume,
pe unde se duc, o altă mică Românie?!? Vor mai păstra
în case tricolorul, cărți de istorie și harta țării, vor mai
pune icoane și ștergare, vor mai purta ie?!?

Mi se pare criminal felul în care toate, dar absolut
toate guvernările din ultima vreme, indiferent de cu-
loare și orientare, tratează românii din lume, în care văd
doar o masă de votanți, pe care să poată să o manipu-
leze, să o folosească în interesul lor propriu... Oare nu
și-au pus niciodată întrebarea de ce niciuna dintre în-
cercările lor de a organiza „forumuri”, „congrese” nu a
avut succes? 

Când Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de
Pretutindeni a pus temelia acestei excepţionale tribune
de manifestare – Congresul Spiritualităţii Românești – un
alt fel de pod, simbolic, de suflet și gând, către vatra
limbii și simţirii – ŢARA, în 1993, nu se avea în vedere
un congres pe baze profesionale, așa cum mai fuseseră

organizate de către asociaţii ale scriitorilor, ale medici-
lor, ale inginerilor etc.–, ci unul deschis, cu adresabili-
tate și reprezentativitate a tuturor românilor preocupaţi
de destinele neamului, de păstrarea identităţii naţionale
în ţările în care trăiesc, de respectarea drepturilor lor
legitime și de promovarea valorilor materiale, culturale
și spirituale ale acestora faţă de care aveam o obligaţia
morală de netăgăduit. Iniţiatorii și organizatorii Congre-
sului Spiritualităţii Românești i-au atras acasă pe
reprezentanții românității din lume întru triumful ideilor
și idealurilor neamului întreg – înfăptuirea unităţii spiri-
tuale. Ne-am întrebat dacă avem voie să îi lăsăm de-
oparte pe cei care, deși simt românește, își doresc să
reînnoade firul cu o parte a sufletului rămas „acasă”, au
rădăcini românești chiar dacă, aflaţi la a doua, la a treia
generaţie născută în emigraţie nu mai au prea multe în
comun cu țara –, doar un act eliberat de statul român,
ca să poată merge la urne, să legitimeze un politician
despre care nu prea știu multe, au auzit câte ceva pe
internet ori prin paginile vreunei gazete, autointitulate
„independentă” și cu aerul că e deţinătoarea adevăru-
rilor absolute, dar dependentă financiar de respectivul
ins ori partid ?! În locul eforturilor de a-i recupera întru
spiritul neamului pe cei care își amintesc vag despre ori-
ginile lor românești, poartă nume românești, dar nu mai
știu limba și nu au idee despre ce comori ascund cultura
și spiritualitatea etniei din care se trag, oficialităţile se
preocupă de „împărţirea” comunităţilor românești de
pe urma cărora pot obţine profit - voturi, funcţii și, nu
în ultimul rând, foloase materiale. Emblema pe care
trebuie să o accepte toate partidele politice este
aceea formulată de veacuri de către marile noastre
personalități: neamul înainte de toate (Brâncoveanu,
Bălcescu, Kogălniceanu, Eminescu, Iorga). 

La ediția din
2018 a Congresului
S p i r i t u a l i t ă ț i i
Românești de la Alba
Iulia, prima dintre
întrunirile care nu l-
au avut la conducere
pe artizanul lor,
președintele acade-
mician Victor Cră-
ciun, ediție care a
coincis și cu aniver-
sarea Centenarului
Marii Uniri, îmi
amintesc că poetul
basarabean Nicolae
Dabija a venit cu o
excepțională propu-
nere: să adoptăm o
rezoluție, un apel
pentru „întărirea
unității neamului”!
M-am bucurat și în
același timp m-am
întristat, pentru că
la ediția din anul
2017 acesta fusese și
gândul Președintelui
Ligii Culturale și al

Congresului, și chiar adoptaserăm un astfel de docu-
ment pe care, cu voia dumneavoastră l-aș reitera.

„Congresul Spiritualității Românești, constatând
cu îngrijorare clivajul grav existent în societatea româ-
nească, atât în clasa politică, în societatea civilă, în
mediul academic și în media, cât și în ființa adâncă a
neamului, cu numai un an înainte de a aniversa Cente-
narul Marii Uniri, dar și cu doi ani înainte ca România
să preia Președinția Uniunii Europene, lansează un apel
la pace socială, fraternitate și unitate.

Cu deplina înțelegere a legilor democrației și cu
total respect pentru diversitatea de opinii, cerem ro-
mânilor de pretutindeni să facă tot ceea ce le stă în
putință pentru a găsi calea armonizării punctelor de ve-
dere divergente, pentru a descoperi ceea ce îi apropie
și nu ceea ce îi desparte, în numele interesului major
al națiunii române.

În opinia participanților la Congresul Spiritualității
Românești, 2018 este un an definitoriu în pregătirea
aniversării la 1 Decembrie a Jubileului Marii Uniri – clipa
de aur a neamului românesc de pretutindeni. Frați ro-
mâni, avem nobila datorie de a acționa pentru ca
această sărbătoare să nu devină una individuală, ci una
cu adevărat națională. Prin fapte și simțire să facem din
1 Decembrie 2018 o sărbătoare a fiecărui român în parte
și a tuturora la un loc, să aniversăm acest istoric act
umăr la umăr, într-un cuget și o unică voință. Este mo-
mentul să ne regăsim împreună în iubirea de țară, în
prețuirea limbii române și în promovarea valorilor
uriașului nostru patrimoniu material, cultural și spiri-
tual.

Facem un apel către românitatea întreagă la UNI-
TATE și ARMONIE, la PACE SOCIALĂ și RESPECT RECI-
PROC. La Centenarul constituirii statului național,
unitar, indivizibil, modern și democratic, la Centenarul
României Mari să arătăm lumii vechimea multimilenară
ca națiune și civilizație, dar și maturitatea ca popor
străvechi, cu rol de seamă în lume.

Prin UNITATE, pentru UNITATE!”
Nu-i așa că suna înălțător?!? Ce am făcut însă după

ce am lansat acest apel?!? Câți au răspuns la el cu ones-
titate?!? De ce nu am avut o sărbătoare la Centenar care
să miște suflarea românească și, mai ales, de ce îndată
după 1 Decembrie 2018 am ajuns din nou un exemplu
rău pentru omenire, despre cum nu trebuie să acționeze
o națiune care vrea să reziste, mai ales în condițiile
acestui ciudat an 2020, marcat de pandemie?!? Nu
obișnuiesc să pun întrebări retorice, așa că voi spune
ceea ce cred, care consider eu că sunt cauzele teribilei
dezbinări dintre românii de pretutindeni: nimeni nu își
ia rolul în serios și fiecare așteaptă ca schimbarea să
vină de la ceilalți, să facă celălalt primul pas... E o opi-
nie, nu pretind să am nici toate răspunsurile, nici toate
soluțiile, dar acum, în prag de 1 Decembrie 2020 lansez
tuturor românilor o chemare: să punem inimă lângă
inimă și să reparăm o iubire de țară, pentru că mai
apoi vom putea pune în ordine și în cultură, și în eco-
nomie, și în sănătate... Să redevenim un popor, nu o
populație, să încetăm să mai fim spectatori și să mai
chibițăm de pe margine, din tribune, să fim iarăși
măreața națiune care a înfăptuit nu doar o Românie
mare, dar a arătat lumii că, în pofida a ceea ce marile
puteri îi hărăziseră, poate să își ia soarta în propriile
mâini. Probabil că, dacă ne vom aminti de acea clipă
de glorie, 1 DECEMBRIE 1918, când românii au fost o
singură respirație, vom izbuti să ne regăsim, să con-
struim și să visăm ÎMPREUNĂ.

Români de pretutindeni, gândiți-vă serios dacă me-
rită să dați curs invitației mele și, dacă o găsiți rezona-
bilă, nu așteptați să vină momentul. Momentul e acum! 

La mulți ani, sănătate și tărie vă doresc, să ne re-
găsim în ceea ce numim românitate, să reumplem de
sens acest cuvânt!

SUNTEM PESTE TOT ACASĂ


