
 
 

La mulţi ani, Cristiana Crăciun! 
Prietenă şi colaboratoare a FLAP, om de curaj al vremurilor!
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BREAKING NEWS: Statul de carton

• Adrian Păunescu

Ar fi călătoria către munte
Cu magnetismul aclamând pe creste,
Dar drumul nostru şes şi neted este
Şi-n veci ne risipim în amănunte.

Mai spun bătrânii câte o poveste,
Ne mai lovesc ninsorile cărunte,
Dar frigul înălţimii nu pătrunde
Prin faldurii comodei noastre veste.

Şi într-o zi, când sângele e rece
Şi noi intrăm în şes, mai şes a-l face,
Cu ochii ficşi într-o hilară pace
Nu mai pricepem ce se mai petrece.

Încolo e o cale strâmbă, dreaptă
Spre muntele ce încă ne aşteaptă.

12 iulie 1987

Încă o
revoluţie
furată

Cu ochii 
spre munte

VĂ SPUNEM, OAMENI MARI, CĂ E DESTUL
Craiova de altădată



• Ana-Maria Păunescu

Scriu cu ultimele bătăi de inimă. 
Aud cum pleacă din jurul meu 
oamenii către casele altora, 
către viețile altora, din care nu
se tem să facă parte,
oricât bine sau rău ar împărți în
jur.
Către străzi cu multe mașini parcate pe stânga, 
către lacrimi care nu au, neapărat, un rol în
piesa grea 
pe care, cumva, o jucăm cu toții. 
Și toamna de afară, 
mai toamnă decât oricând, 
se preface și că mă înțelege și că mă judecă. 
Ciudat scop purtăm pe brațe. 
Zâmbetul cafelei din caimacul care a rămas în
ceașcă
Aduce foarte bine cu prima dimineață,
Cea în care îmi scriam licența pe la cafenelele
pustii din oraș, 
Unde nimic nu anunța maturitatea.
Miroase a țigară exact în locul în care
Fumatul este strict interzis.
Detectoarele de fum detectează tristeți, se
pare. 
Copiii curăță portocale, chemând, parcă, un
Moș Crăciun
Care știe și vrea să le rezolve pe toate. 
În rest, poezia face cu rândul, 
La turnul care trebuie păzit de incendii,
De viscole, de uitare.
Nu cumva să vină străinii și să conjuge greșit
Cuvintele pe care noi doi 
Le rostim
Separat.
Tragem în piept ultimul fum,
Acela nedetectat de aparatele moderne,
În miros de cafea
Și de cenușă,
Amândouă la fel de proaspete
Și de toxice.
Muzici care nu mai sunt ale noastre
Se întretaie, în drum spre urechile noastre,
Purtându-se ciudat cu chitara care le face vii.
Reducerile de sezon se aplică numai produselor
cu etichetă
Galbenă,
Iar inimile, la fel ca pruncii cu personalitate
Care nu poartă căciulă nicicând, 
Nu vor să poarte eticheta
Pe față.
Uneori, o duc pe sub hainele de lână
Care le acoperă,
Ca să aparțină de cineva, de ceva,
De vreun secol care știe cu cine 
Și de ce.
Mi-e dor de copilăria celor dragi.
Am mai spus asta cândva.
Semn că nu e nevoie de originalitate
Pentru a scrie despre dor.
În rest, toate bune pe aici,
Prin Bucureștii de 8 grade.
Vine iarna peste noi, 
Peste mâinile care nu mai frământă pâine,
Peste ochii care nu se mai uită,
Peste lacrimile care stau, desenate, în decor, 
Până târziu, până departe.
Octombrie, tu cândva știai să mângâi.
E adevărat...
Și eu știam cândva să te ascult.
Sincron și opt grade.
Sună soneria. S-a terminat vacanța.
Începe să curgă termometrul.
Pleonastic.
Albastru.
Calm.
Da.

2019

2                                                                                                 flacăra lui Adrian Păunescu                                           20-26 noiembrie 2020

Case

Cântecul săptămânii:
The Animals - The house of

the raising sun

ADRIAN PĂUNESCU – 
Primul deceniu din
Veșnicia-i Sacră (II)

• Dan Lupescu
Disecând, cu finețe de neurochirurg experimentat și ra-

finat, poemul Da, mai avem, de asemenea poem memorabil,
o altă capodoperă a poeziei noastre patriotice, Ovidiu Ghi-
dirmic sesizează că: „Pornind de la evenimente, de la îm-
prejurările concrete, se ajunge la o perspectivă ancestrală.
Vocea poetului este, aici, tunătoare, trece peste orice fel de
obstacole:

„Da, mai avem câte ceva prin țară,
Ceva Carpați și-o apă tutelară,
și râuri ce nu vor să curgă-afară
În ale lumii strâmbe vaviloane
Mai suntem douăzeci de milioane
Aici, cu vii, ca și cu morți,
Latinizând sub veșnicele bolți.
Contați pe noi! 
Rămânem. Suntem. Toți.”.

*
Încheiem prin a selecta încă o salbă de judecăți de va-

loare pertinente exprimate de criticul literar din Oltenia cel
mai prețuit de acad. Eugen Simion – Ovidiu Ghidirmic: „Ci-
tind poezia lui Adrian Păunescu, am avut sentimentul – încă
de la apariția în reviste a acestor poeme – că ne aflăm în fața
celei mai profunde voci patriotice de la Octavian Goga în-
coace. Alături de cântărețul Oltului, Adrian Păunescu întru-
chipează, la noi, prin mesianismul său, cel mai bine, genul
de poeta vates. Adrian Păunescu este un Goga pe un tem-
perament meridional. (…) Adrian Păunescu este un poet de
fibră hugoliană.”.

Detaliind similitudinile cu poezia marelui francez Victor
Hugo -, Ovidiu Ghidirmic aduce în avanscenă ideea unui li-
rism ciclopic, apoi glosează: „Poemele sale sunt scrise spre
a fi rostite, declamate în agora, în marile piețe publice, în
fața unei mulțimi consternate. Torente de vocabule se des-
prind, ca dintr-un adevărat diluviu, din vocea de tunet a poe-
tului. Cuvintele sunt ca niște fulgere, ieșite din pana unui
profet mânios și justițiar. Nu altfel va fi procedat și Victor
Hugo, la vremea lui.”

Comentând Poemul citație pentru erorile lumii, cel ce
avea să fie – din 2001 până în august 2017, când a trecut la
cele veșnice, cu puțin înainte de a fi împlinit vârsta de 75
de ani – directorul executiv al revistei craiovene Lamura:
Ovidiu Ghidirmic observă că Adrian Păunescu „își arogă rolul
de tribun, adoptând tonul hugolian, convins fiind de faptul
că menirea poetului nu este alta decât aceea de a spune ade-
vărul:

Senzația aceasta de multă vreme-o am,
Că-mi șade în putere a spune adevărul,
Degeaba croitorii măsură-mi iau, de ham,
Când sufăr eu, acasă, la mine, moare mărul.
Am fost făcut din boală și-am fost făcut din leac,
Din violența tatii râzând de frica mumii,
Vă spun că sunt poetul sfârșitului de veac
Privind cu ochiul liber la tragedia lumii”.

*
Atitudinea iconoclastă, de frondă a lui Adrian Păunescu

este relevată, cât se poate de clar în poemul Eu, cel ce vă
irită, din care cităm două secvențe:

„Că omenirea-i un ciudat amestec

De violență și de duioșie,
Răget de leu în ou de ciocârlie,
Dar toate lumea trebuie să știe
Că nu-i poetul animal domestic,
Ci armonie în sălbăticie.”

(…)
Dacă mi-aș da, pentru gloria țării, o mână,
Poate chiar mâna dreaptă cu care scriu,
Poate numai atunci v-ar fi limpede într-un târziu
Cine sunt și ce-nsemn în cultura română.
(…)
Sunt Poet ce-nvinge, armonie a sălbăticiei spontane,
Mă simt ca o țeavă de tun pregătită-ntre două icoane.

*
Adrian Păunescu a fost salutat, la debutul editorial cu

volumul Ultrasentimente, de Aurel Martin, drept „poet de
netăgăduit talent, înzestrat cu harul dea transfigura realita-
tea cotidiană și de a demistifica, stabilind (ca orice artist au-
tentic) relații noi între fenomene sau între om și lumea
înconjurătoare, răsturnând, dacă e cazul, înțelesuri vechi,
propunând în locu-le altele inedite,, și umplând cu eul său
omniprezent spațiile Universului.”

După ce, în 1966, scrisese extrem de tranșant, tot la de-
butul editorial, că „…pentru Adrian Păunescu lucrurile, ca și
cuvintele, sunt prea strâmte. El crește repede și haina logicii
normale rămâne prea mică pentru al imaginației sale trup.
Energia interioară, condensată, este pe punctul de a arunca
în aer structura formală a Ultrasentimentelor. Totuși, poe-
mele rezistă și, la sfârșit, poetul trimite un poruncitor mesaj
generației sale: Ridică-te-n picioare, salută, Generație,/
Am scris această carte pe care o ador.” -, criticul literar
care avea să devină președinte al Academiei Române, la
cumpăna dintre milenii, Eugen Simion, revine, doi ani mai
târziu, în 1968, când mărturisește că vede în volumul Fân-
tâna somnambulă „capătul” păunescianului „lirism ezoteric,
ermetic, prin imagismul torențial, pătimaș și orgolios”, dar
și aspirația acestui lirism „la o asumare a totalității”, sau o
„mitologie lirică bazată pe un abil joc al contrastelor”.

Peste numai trei ani, același Eugen Simion consideră că
volumul Istoria unei secunde (1971) a lui Adrian Păunescu are
valoarea unui „manifest liric, marchează revenirea poeziei
tinere la o formulă pe care părinții ei spirituali au ratat-o:
poezia politică” -, în care poetul evidențiază „două atitudini:
fie dilatarea, fie ridicarea evenimentului la valoarea unui
simbol general prin acumulare de proporții oraculare, fie,
în sens contrar, tendința de a înveli rana deschisă a faptului
într-o plasă de imagini aluzive.”.

*
În masivul volum, de 584 de pagini, Sunt un om liber -

publicat la Editura Cartea Românească, retras rapid de pe
piață, cu trei luni înaintea evenimentelor bulversante din de-
cembrie 1989, și re-lansat în martie 1990 -, Adrian Păunescu
nu se sfiește să afirme, la modul categoric, că a izbutit „să
mobilizeze masele” (s.n.: în anii totalitarismului), cu priori-
tate pe componenții noii generații, întru receptarea „poeziei
și muzicii tinere”, umplând până la refuz stadioanele Româ-
niei – pe care se scanda, minute în șir, într-un soi de delir
lucid!, împreună cu membrii cenaclului Flacăra – „Lumină-
Luptă-Libertate!” -, fenomen cultural de masă și „realitate
fără asemănare la scară planetară; căci, văzută ca spital
de urgență al sinelui, poezia devine și spital de urgență al
ens-ului ce se regăsește în ea, al omenirii întregi”. Pe vechiul
stadion Ion Oblemenco din Craiova, la unul dintre spectaco-
lele din ajunul unei partide internaționale, din cupele euro-
pene la fotbal, pe când Universitatea din Bănie era
„campioana unei mari iubiri” – zecile de mii de tineri au
scandat: Păunescu și poporul,/ Oblemenco, șut și golul !...,
fapt ilustrat (inclusiv prin fotografii) de un cotidian de mare
tiraj din Republica Federală a Germaniei.

(va urma)

♫

20 noiembrie 1921: se năștea Dinu Pillat, prozator și isto-
ric literar român, fiul poetului Ion Pillat și a pictoriței
Maria Pillat Brateș (d. 1975)
20 noiembrie 1948: se năștea Constantin Dragomir, poet,
prozator român (d. 2007)
21 noiembrie 1887: se stingea Petre Ispirescu, folclorist și
povestitor român (n. 1830)
21 noiembrie 1954: se năștea Doina Deleanu, actriță ro-
mână, în prezent activând la Teatrul Național „Vasile Alec-
sandri”, Iași
21 noiembrie 2001: se stingea Ion Cristinoiu, compozitor,
orchestrator, dirijor și instrumentist român (n. 1942)
21 noiembrie 2012: se stingea Șerban Ionescu, actor
român (n. 1950)
22 noiembrie 1939: se stingea Agatha Bârsescu, actriță ro-
mână de teatru (n. 1861)
22 noiembrie 2013: se stingea Mircea Crișan, actor și regi-
zor român (n. 1924)
23 noiembrie 1923: se stingea Urmuz (Dimitrie Demetrescu
Buzău), unul dintre cei mai originali reprezentanți ai lite-
raturii române de avangardă (n. 1883)

23 noiembrie 1947: se năștea Emil Coșeru, actor român
23 noiembrie 2017: se stingea Stela Popescu, actriță ro-
mâncă (n. 1935)
24 noiembrie 1920: se stingea Alexandru Macedonski,
poet român (n. 1854)
24 noiembrie1927: se stingea Ion I. C. Brătianu (Ionel Bră-
tianu), politician român, prim-ministru al României,
președinte al Partidului Național Liberal (n. 1864)
24 noiembrie 1941: se năștea Emil Hossu, actor român de
teatru și film (d. 2012)
25 noiembrie 1814: se năștea Matei Millo, actor român (d.
1896)
25 noiembrie 1885: se stingea Grigore Alexandrescu, poet
și fabulist român (n. 1810)
25 noiembrie 1994: se stingea Gheorghe Vitanidis, regizor
român (n. 1929)
26 noiembrie 1909: se năștea Eugen Ionescu, dramaturg și
eseist român (d. 1994)
26 noiembrie 1984: se năștea Ana Maria Brânză, scrimeră
română, vicecampioană olimpică la spadă
26 noiembrie 2013: se stingea Temistocle Popa, compozi-
tor român (n. 1921)

Sursă: wikipedia.org 
Selecție: CB

Măcar în CALENDAR
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• Nicolae Dabija
Dacă cetățenii altor state sunt puși

în situația de a alege, la
scrutinele electorale,
între un candidat bun și un
altul foarte bun, cetățenii
noștri sunt, de regulă,
puși în situația de a alege
răul mai mic, adică – să
aleagă între răul mare și
răul și mai mare. 

Pentru prima dată consângenii
noștri au avut de ales între bine și rău.

Și ei n-au mai ales răul.
Această Victorie se datorează în

bună parte Diasporei. 
Un sfert de milion de voturi acor-

date Maiei Sandu! În afara republicii,
pentru Dodon au votat doar ambasadorii
și soțiile lor (Iar unde a avut 3 voturi – și
amantele, pripășite și ele prin am-
basade). Am putea spune că Diaspora a
trezit lumea noastră.

Și nu întâmplător. Acolo se află cei
mai buni fii ai ei. Moldovenii plecați la
muncă în UE sunt adevărata Republică
Moldova.

Consângenii noștri au făcut, unii,
mii de kilometri, au stat ore în șir în
ploaie și frig, și au făcut-o nu ca să se
răzbune pe un handicapat moral, care a
declarat că Ea e „nețară”, ci – din dis-
perare. 

Mesajul ei a fost: 
– Nouă ne pasă! Nu suntem

indiferenți de ceea ce se întâmplă cu
voi, cu țara, cu viitorul vostru și cu vi-
itorul nostru.

După primul tur de scrutin am spus
unui post de radio: aș vrea să emigrez și
eu ca să fiu cu ei. Conștiința acestui
neam e acolo. Președintele meu e acolo!

Și în turul doi diaspora s-a mobi-
lizat, manifestându-se ca o mare forță. 

Votul ei vorbește de faptul că ea
intenționează să revină Acasă. Ca să
facem împreună din Republica Moldova
o țară prosperă, „o Elveție”, cum au
promis alți șefi de stat, preocupați mai
mult de prosperitatea proprie decât de
cea a patriei lor. 

Ea nu se crede străină de destinele
țării, spre deosebire de „străinii” de la
conducere, de la Dodon la Chicu, la Gre-
ceanâi, la Furculiță, la Bătrâncea, la
Novac, la Țârdea, care au numit-o
„electorat paralel”, lipsit de patriotism,
pentru că n-a rămas aici, ca să
flămânzească și să se lase condus de ei. 

Ne-am săturat de mult de mutrele
lor. 

În ultimele luni, ori de câte ori de-
schideam televizorul vedeam numai
dezastre peste tot: Dodon vorbind pe
toate cele 200 de programe. Ori de câte
ori voiam să telefonez sau îmi telefona
cineva – tot fizionomia lui îmi răsărea și
din telefonul mobil. „Pfu, drace!”, zicea

lumea ca să scape de clovn. Toate
buletinele de știri ne anunțau de câte
ori pe zi se scărpina la ceafă individul de
la Sadova, emisiunile mai multor posturi
reducându-se la un monolog nesfârșit al
acestuia. Scopul lui a fost să ne mai
păcălească o dată, pentru încă 4 ani de
zile. Dar iată că nu i-a reușit. 

În cei patru ani ne-a umilit, cu pros-
tia și chipul lui unsuros de slugă. Certat
cu Ucraina („Crimeea trebuie să
aparțină Rusiei), România („Îmi pare rău
că-n 1812 rușii n-au ocupat Moldova de
până la Milcov”), UE („A ne dori cu UE
înseamnă să fim în NATO”) etc. Ca
președinte dodonul n-a putut discuta cu
Putin decât așezat în genunchi. Unicul
președinte cu care acesta a discutat de
la egal la egal a fost Irina Vlah. 

Acum el își pregătește bagajele. Ce
va face dânsul fără Condrița? Or, în be-
ciurile de acolo mai păstrează rezerve
importante de „tușonkă” pentru ziariști,
încă pentru vreo 10 ani, și de borcane
de murături pentru autorii noii
Constituții care și-l imaginau pe Dodon
președinte până în anul 2050, cel puțin.
Ce se va face el fără vilele de la Holer-
cani? Fără binecuvântările mitropolitului
Vladimir ori de câte ori sughiță atunci
când îl pomenește Putin? 

Prin votul consângenilor nu a fost
pedepsit atât Dodon, cât Minciuna și
Obrăznicia.

Iar acestea sunt alte sinonime ale
Sărăciei, ale Corupției, ale Urii, ale
Străiniei. Acum el va trebui să răspundă
în fața legii. Dodon trebuie deferit
justiției, și pentru banii veniți din Ba-
hamas, și pentru „Kuliok”, și pentru
trădarea de patrie, și pentru minciunile
impardonabile, și pentru miliardul furat,
care se află parțial în buzunarele lui
(despre acest lucru știu prea bine Platon

și Stoianoglo), și pentru că a scos
bandiții din închisori, decorându-i cu
cele mai înalte distincții ale statului, și
pentru acțiunile lui de spionaj orientate
contra Republicii Moldova, și pentru că
a acordat cetățenii dușmanilor țării
noastre, și pentru că, împreună cu Z.
Greceanâi, sunt autorii schemelor
frauduloase de sărăcire a poporului, cu
„mafia cărnii” ș.a.

Rusia a pierdut: omul ei n-a
câștigat aceste alegeri. 

Dar ea ar fi pierdut și mai mult,
dacă omul ei le-ar fi câștigat. 

A conta pe acest individ laș, agresiv,
lacom, mărginit, mincinos, „cel mai
prost președinte de pe glob”, cum l-a
numit ziaristul rus Aleksandr Nevzorov,
ar fi însemnat o șifonare continuă a
imaginii Federației Ruse în Republica
Moldova și România. 

Putin ar trebui să-i mulțumească
Maiei Sandu pentru că l-a scăpat de un
„pupcurist” prea insistent și un „linge
blide” prea zelos.

„Hulubașul” păcii (de fapt – a
prostiei) își ia zborul. Spre Rostov-pe-
Don, unde se află Ianukovici? Sau spre
Penitenciarul nr. 13, unde va trebui să
răspundă cu ani de închisoare pentru
toate furtișagurile sale?

La 15 noiembrie s-a închis una din
cele mai sumbre pagini din istoria
noastră recentă. 

Așteptăm să avem un nou Parla-
ment și un alt Guvern. 

Președintele Maia Sandu ar trebui
să propună acum pentru funcția de
prim-ministru un reprezentant al Dias-
porei. Ar fi logic și firesc. 

prin e-mail de la Chişinău

DIASPORA

Anotimpul Speranţei
Anotimpul Speranţei nu se găseşte în niciun calendar, dar se află în

fiecare suflet şi-n fiecare inimă încă din clipa zămislirii noastre. Şi pentru
că se comportă ca o fiinţă vie care nu ne abandonează niciodată, tind să
cred că aceasta-i o tânără frumoasă care n-a ştiut nicicând ce este somnul.
Şi numai dacă oboseşte din când în când, se aşează la rădăcina unui copac
şi de teamă să nu stingă lumina din inima noastră, își leagă părul lung de
vreo cracă înaltă şi stă lipită de tulpina acelui pom, aşteptând să bată vân-
tul, ca să se legene împreună cu el. Sau ştiind cât de mult avem noi, oa-
menii, nevoie de ea, poartă-n mână o coroană cu spini, pe care o îndeasă pe cap până la
sânge, numai ca să nu adoarmă vreodată. Pentru că dacă va aţipi, şi numai pentru o clipă,
gândurile noastre se vor umple de durere şi deznădejde sau am deveni ca nişte sălcii
plângătoare, care se apleacă învinse la marginea râurilor. Şi ca să nu ne vadă trişti, îşi
îndeasă coroana peste aceleaşi vechi cicatrici, ca noi să ne bucurăm şi când plouă, şi când
e soare, şi când dă în floare liliacul sau când ne simţim iubiţi prea puţin. Şi apoi, ne ia de
mână pe fiecare, ca să-i ţinem amintirea vie. Pentru că numai ea - Speranţa ne dăruieşte
ziua de mâine şi ne ţine pe toţi împreună!

Doina DABIJA

Ștefan  
D. POPA

A plecat la cele veșnice în ziua de 9 noiembrie
2020 Dumitru D. Popa, un om cu deosebite calități
intelectuale, un prieten al Basarabiei. 

Născut la Râmnicu Sărat (7. V. 1938), ocupând
diferite funcții importante – reprezentant comercial
al României în Japonia, la Moscova, vicepreședinte
al Romtrans, președinte al Camerei de Comerț și In-
dustriei al României, el a fost mereu preocupat și
de destinele românilor dinafară, gândindu-se și la
niște proiecte privind navigația pe râul Prut. 

A participat activ la Congresele Spiritualității
Românești, venind întotdeauna cu idei noi și cu gân-
dul la întregirea spațiului cultural românesc. 

Datorită inițiativelor și sprijinului său, a reali-
zat mai multe sculpturi privind istoria noastră (Lupa
Capitolină, Troița, placa cu Dacia Romană de la
Edineț).

A fost om sociabil, de o inteligență aleasă, un
mare patriot și un promotor al valorilor noastre spi-
rituale. 

Acad. Mihai CIMPOI, acad. Nicolae
DABIJA, Vasile GROZAVU,

prof. Vasile BAHNARU, părintele
PETRU  BUBURUZ, Constantin

COJOARU, Ion BÂLBA, ing. Iurie GUȚU

Colțul spiritual
Pentru cine lucrăm

În timp ce se construia o magnifică catedrală go-
tică, un vizitator s-a apropiat de un artist, care era cu
totul cufundat în șlefuirea unei mici statui de pus pe
acoperiș.

-Pentru ce atâta muncă minuțioasă, dragă omule?
Va putea vedea vreodată cineva de aici de jos această
statuie atât de mică? Artistul ridică privirea minunânu-
se, și spuse: 

-De jos? Eu nu mă preocup de cine va putea
vedea această statuie de jos. Există Unul care deja o
privește de sus, și vede chiar foarte bine. Mie-mi
ajunge ca statuia să o vadă El! 

În acele secole, mai mult decât de bani și de util,
artiștii priveau la Dumnezeu și la gloria lui.  

Părintele Gheorghe 
Nicolae Șincan, 

Târgu Mureș

GÂNDURILE CARE-MI FURĂ SOMNUL.
de Nicolae Nicoară

● Dacă admitem că anul reprezintă centimetrul cu care ne măsurăm lun-
gimea vieţii, ar însemna că viaţa cea mai lungă a unui pământean ar fi
cea care măsoară puţin peste suta de centimetri... 
Cum vi se pare?
● Unii plătesc cu ani grei de temniţă, alţii plătesc cu cardul. Într-un caz
plată, în celălalt ...răsplată!
● Cu adevărat democratică este numai ţara în care nici somnul nu are
voie să te fure fără să nu sufere rigorile legii...
● Nu trebuie să visăm să-i egalăm pe oamenii inegalabili, visul nostru
trebuie să fie acela de a-i depăşi.
● Din cauza pestei porcine,  românii-naţie inventivă, s-au orientat re-
pede: şi-au pus pofta-n pui!
● De când unii adormiţi au intrat în Parlament, Legislativul românesc a
devenit primul din lume care poartă hram: „Adorimiţii Maicii Domnului”.
● Numai în limba română copiii îl pot alinta pe Omul de Zăpadă stri-
gându-l Nea Omăt! Fabulos răsfăţ: Zăpadă-Nea-Omăt! Fantastică, limba
română!
● Faţă de Albastrul de Voroneţ albastrul de Prusia trebuie scris aşa cum

l-am scris: fără majusculă!
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• Tudor Nedelcea

Sunt cărți și cărți; cărți din cărți
se fac (unele), altele se fac din...cărți
poștale și ilustrate. Un exemplu plenar
în acest sens ni-l oferă doctorul în is-
torie, Cristian Andrei Scăiceanu cu o
carte-album eveniment: Craiova de al-
tădată (București, Oscar Print, 2020). 

Craiovean de trei generații, Cri-
stian Scăiceanu s-a născut în 1956 în
Cetatea Banilor, unde-și face studiile elementare și li-
ceul, la Liceul „N. Bălcescu” ( azi Carol I), finalizat în
1975. La Timișoara, absolvă, în 1980, Facultatea de
Construcții din cadrul Politehnicii. Pasiunea pentru isto-
rie îl determină să urmeze masteratul la Facultatea de
Istorie, Filosofie și Geografie a Universității din Craiova
(2007) și doctoratul în științe istorice (în 2010). Cu o ac-
tivitate filatelică de 50 de ani, Cristian Scăiceanu obține
titlul de expert atestat de Ministerul Culturii pentru
obiecte și documente cu valoare filatelică (în 2005). A
devenit membru al filialei Dolj al Asociației Filateliștilor
din România încă din 1969, dovedindu-și vocația pentru
filatelie, impulsionat de Valentin Berezovki, basarabeaul
stabilit la Craiova unde a pus bazele filateliei oltene,
dar și de tatăl său, Ion Scăiceanu. Și-a format o invi-
dioasă colecție de ilustrate maxime, flatelie
tradițională, dar mai ales piese de istorie poștală. A
cumpărat mărci poștale, imprimate prin gravură, chiar
din fostele colonii franceze (cu 50 de bani bucata) sau
engleze (cu 75 de bani). Tânărul Scăiceanu conduce cer-
cul filatelic „Feroviarul”, Societatea Filatelică Dolj și
este ales vicepreședinte al Federației Filatelice din Ro-
mânia. A fost membru al Comisiei Naționale Filatelice
(2009-2011) și a condus Cercul de Studii și Cercetări Fi-
latelice al FFR (2004-2007), membru în jurii naționale și
internaționale (SUA, Elveția), a fost comisar din partea
României la expozițiile internațioale de filatelie (Praga
în 1998, Budapesta în 2000, Washington, în 2006). Este
membru al Academiei Europene de Filatelie și al
Asociației Internaționale a Jurnaliștilor Filatelici.

A participat cu diverse colecții de filatelie
tradițională, maximafilie, istorie poștală la expoziții de
profil din țară și din străinătate, unde a fost răsplătit cu
medalii și diplome. După 24 de ani de inginerie la CFR,
Cristian Scăiceanu se transferă la București în 2004,
unde ocupă onoranta și binemeritata funcție de director
adjunct al Muzeului Național Filatelic. A lucrat ca expert

filatelic la Poșta Ro-
mână și apoi la Banca
Națională a României.

A scris peste 250
de studii și articole,
dar și două cărți (an-
terioare celei de
față): Istoria mișcării
filatelice din România
(2011, despre care am
scris), apreciată cu
premiul „Eudoxiu Hur-
muzaki” al Academiei
Române și Dicționarul
machetatorilor mărci-
lor poștale românești (2018, ambele la aceeași editură
bucureșteană, Oscar Print), pentru care a primit în 2019,
premiul „G. Oprescu” al Fundației „Magazin Istoric”.

Cristian Andrei Scăiceanu face parte din categoria
de intelectuali care îmbină benefic modestia cu rezul-
tatele cercetării științifice, vocația fiindu-i răsplătită
prin premii, dar mai ales prin aprecierile specialiștilor
și prietenilor.

Cartea n-are pretenția de a fi o istorie a Craiovei,
cum ne atenționează din capul locului autorul dar aduce
o contribuție esențială, inedită chiar, la cunoașterea is-
toriei locale.  Ca fiu al orașului, Cristian Andrei Scăi-
ceanu se simte dator să ofere concetățenilor, și nu
numai, o carte cu imagini ale Craiovei de altădată, „un
demers recuperator al memoriei orașului”, bazat pe
cărțile poștale din colecția sa, adunate în timp, cu efor-
turi logistice și financiare deosebite, asemenea oricărui
colecționar care se respectă. Pentru pata de culoare a
albumului a inclus reclame din anii 1911-1913, apărute
în Anuarul ziarului „Patria” din Craiova și câteva foto-
grafii și documente din arhiva proprie.

Așezate tematic sau topografic, cărțile poștale ilus-
trează o Craiovă în mișcare, ca un organism viu, cu nu-
meroase case sau instituții de diverse vârste, cu birje,
dar și cu autoturisme, cu evoluția iluminatului public,
reclamele comercianților, dar mai ales a costumației
stradale. Cea mai veche ilustrată datează din 1897, iar
ultima datează din anul 1968 și privește vizita la Craiova
a președintelui Franței, Charles de Gaulle. Toate
ilustrațiile sunt însoțite de texte explicative, bazate pe
o serioasă documentare în arhive, o stăpânire a biblio-
grafiei și apelul la câțiva specialiști în istoria locală (Di-
nică Ciobotea, Otilia Gheorghe, Paul Rezeanu, Tudor
Nedelcea, Al. Firescu, Dragoș Niță).

Cartea-album este structurată tematic în 25 de ca-
pitole, prefațate de câte o pertinentă și necesară intro-
ducere: O
privire și câ-
teva vederi ge-
nerale asupra

Craiovei; Bu-
levardul și
zona Grădinii
Mihai Bravul;
B i s e r i c i l e
orașului; Bi-
blioteca „Ale-
xandru și
A r i s t i a
Aman”; Pala-
tul Prefectu-
rii; Ștrandurile Craiovei; Piața Nouă; Monumetele
Craiovei; Palatul Justiției; Casa Glogoveanu; Parcul de
la Breasta; Palatul Jean Mihail; Bănci; Străzi din Cra-
iova; Industria craioveană; Vizite regale; Armata; Școli;
Strada Unirii; Parcul Romanescu; Diverse. Ca orice lu-
crare științifică, în final, autorul Cristian Andrei Scăi-
ceanu publică bibliografia consultată, întocmește un
indice de nume și publică, ca anexe, Lista editurilor, li-
brăriilor și atelierelor fotografice care au editat cărți
poștale cu imagini din Craiova precum și Planul orașului
(1928).

Apărută în condiții grafice de excepție, cartea lui
Cristian Andrei Scăiceanu, Craiova de altădată, se re-
marcă nu numai prin volum (352 p., format 24×29), dar
și prin acribia științifică abordată, o carte absolut utilă
nu numai specialiștilor, ci și marelui public (doar aici mai
poți admira Craiova de altădată, întrucât multe clădiri
au dispărut, mai ales după cutremurul din 4 martie
1977).

Lansată la Biblioteca „Alexandru și Aristia Aman”,
prezentată pe larg la TVR 3 (realizator Anca Țoghe), Cra-
iova de altădată este o carte binevenită și binecuvân-
tată.

P.S. Excelent și mai ales (periculos) de actual eseul
acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române,

Despre critică,  liber-
tate și adevăr, publi-
cat în ziarul „Lumina
de dimunică” (16, nr.
46, 15 nov. 2020, p.
3) așa cum făcea pe
vremuri și Eminescu.
Eseul ar trebui pre-
luat, popularizat în
societate și în rândul
așa-zișilor formatori
de opinie sau a celor
care critică în ter-
meni furioși și
aroganți (cu voie de
la Stăpânul de afară)
B i s e r i c a
strămoșească, Acade-
mia Română.

Craiova de altădată
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A stricat 
încă un meci!
• Ovidiu Ioanițoaia

Lui Ion
Crăciunescu nu i-a
plăcut deloc
restanța dintre Di-
namo și Astra,
încheiată sâmbătă
la București nede-
cis, 1-1.

Fostul mare
arbitru, azi analist
TV la DigiSport, a caracterizat partida
ca fiind „cea mai slabă din această
ediție de campionat, dacă nu chiar din
ultimele două!”. A vorbit așa, după pri-
mele 45 de minute, într-adevăr urâte.
Cu puțin fotbal, o lălăială. În repriza
secundă însă, disputa a devenit mai
cursivă și mai închegată, mai
spectaculoasă, de aceea cred că Ion
Crăciunescu și-a schimbat părerea.

După pauză, s-au marcat și golu-
rile, unul mai frumos decât celălalt.
Astra a deschis scorul în urma unei faze
superbe create de Budescu: căpitanul
giurgiuvenilor i-a suflat mingea lui Ab-
doulaye Ba (e sigur că băiatul ăsta a
crescut la FC Porto?!), apoi a sprintat
vreo 30 de metri pe banda stângă, după
care i-a pasat, exterior cu piciorul de
sprijin, lui V. Gheorghe și acesta a îns-
cris. Operă de artă, nu altceva!

Ne-am lămurit iarăși că atunci
când are chef să joace, adică să alerge
și să transpire, Budescu e artist. Nu
lovește balonul, ci îl dezmiardă. Parcă-
l vrăjește. Tot el a încercat spre final
un lob de efect, care a ocolit milime-
tric ținta.

Dinamo a răspuns repede și efi-
cient. La 10 minute după primirea go-
lului, franco-senegalezul Masaye
Gueye, ex-Everton și Millwall, a egalat
printr-o „foarfecă” pe spate, de
colecție. În continuare, în ciuda
strădaniilor, niciuna dintre echipe n-a
reușit să se desprindă. Fiecare a luat un
punct, să zicem că mulțumitor în
condițiile unei prelungite pase negre,
dar insuficient pentru depășirea crizei.

Pentru a ieși din zona
retrogradării, Astra tocmai l-a adus pe
„Geană” Neagoe, în vreme ce în Ștefan
cel Mare se întețește zvonul conform
căruia, sătul de promisiunile neonorate
ale investitorilor spanioli, dar și deran-
jat de rezultatele proaste (6 eșecuri în
9 săptămâni!), Cosmin Contra ar
intenționa să renunțe. Să se retragă. De
văzut, dar la debandada și la dispera-
rea ce câștigă teren în „Groapă”, orice
pare posibil.

Altfel, notat din nou cu 4 în GSP,
arbitrul Andrei Chivulete a mai stricat
un meci! De data asta, protejatul
președintelui CCA, Kyros Vassaras, care
tocmai l-a inclus pe lista FIFA!, a favo-
rizat-o pe Dinamo, până sâmbătă cea
mai nedreptățită formație pe parcursul
actualului sezon.

În minutul 24, Chivulete trebuia
să-l elimine pe Paul Anton, fault groso-
lan la Canadjija. În 81, le-a refuzat
dunărenilor un 11 metri indiscutabil,
după ce același Abdoulaye Ba i-a pus
piedică în careu lui Azulay. Opinia
experților: „Penalty clar” (Ion
Crăciunescu) și, la Telekom Sport, „Se
impunea acordată lovitură de la 11
metri” (Constantin Zotta). Și era,
atenție!, minutul 81.

Am scris de atâtea ori că Andrei
Chivulete, „central” promovat pe pile,
n-are ce căuta pe lista FIFA, încât am
obosit. De aceea nici nu mai insist, Vas-
saras și subalternii lui să se spele pe
cap cu Chivulete! Până va ajunge să se
facă de râs și peste hotare, acest
pseudo-arbitru nu va înceta să gafeze
în Liga 1. Să fie însă sănătos, alături de
cei care-l țin în brațe!

Sursa text și foto: blogsport.gsp.ro

Amprenta unui gând 
–  Politically correct?
– Curat murdar! exclamă

bravul Pristanda

• Ion Andreiţă

Trăim vremuri de ciumă. Vremuri
vraiște. Groază. Spaimă. Repulsie.
Compătimire. Scârbă. Milă. Silă. Aversiune.
Greață. Încrâncenare. Înfricoșare. Violență.
Ură. Fobie. Teroare. Înfiorare. Lașitate.
Barbarie. Cruzime. Dezastru. Sălbăticie.
Lăcomie. Nenorocire. Mârșăvie. Înjurătură.
Patimă. Ticăloșie. Vrajbă. Ranchiună. Ge-
lozie. Gâlceavă. Zâzanie. Conflict. Discor-
die. Dușmănie. Dezbinare. Furie. Moarte. Și
câte alte cuvinte ajutătoare mai conțin
dicționarele.

Trăim vremuri de ciumă, vremuri
vraiște. Vremuri în care ciuma a cunoscut
diferite înfățișări, măști în spatele cărora
se ițea aceeași desfigurantă oroare, aceeași
înspăimâtătoare moarte. Colegul de condei
Dumitru Constantin număra recent (în re-
vista „Flacăra lui Adrian Păunescu”, nr.
41/16-22 octombrie 2020) vreo 11 pandemii
(ciume sau sinonime la fel de neiertătoare)
– de la antica Ciumă a lui Iustinian (541-759
d. H.) la Ciuma Neagră, Bubonică (1347-
1351) de la Gripa Spaniolă (1918-1919) la
SIDA/HIV (1981-până azi) care au omorât
zeci și zeci de milioane de oameni – și până
la COVID-19 (2019-până azi; și nu se știe
când se va sfârși) care ucide după reguli
mai sofisticate, mai rafinate.

Dar în vremuri de ciumă, ce se mai
întâmplă în vremuri de ciumă? Se întâmplă
că apar și cronicarii acestor cumplite vre-
muri: unii scrupuloși, ca niște istorici obiec-
tivi; alții mai imaginativi, ca niște literați
ce sunt. Între aceștia din urmă, se
detașează personalitatea scriitorului flo-
rentin Giovanni Bocaccio (1313-1375)
trăitor în vremea Ciumei Negre, Bubonice
(1347-1351) care, în patru ani, a ucis în Eu-
ropa 25 de milioane de oameni (fiind nevoie
de două secole pentru ca populația conti-
nentului să ajungă din nou la nivelul di-
nainte de 1347). În plină dezlănțuire a
ciumei, Bocaccio scrie (între 1348-1353)
faimoasa lui carte, „Il Decamerone”, al
cărei subiect este cunoscut de cam toată
lumea: zece persoane tinere (șapte femei
și trei bărbați) se refugiază într-un castel
lângă Florența, unde timp de zece zile, fie-
care din cei zece petrecăreți spune o po-
veste: despre diferite întâmplări de viață,
dar mai ales despre amoruri, în care sexul
înoată ca peștele în apă. Considerând-o
ultrapericuloasă pentru bunele moravuri
ale epocii, fanaticul călugăr Girolamo Sa-
vonarola cerea să fie arsă în public. De alt-
fel, manuscrisul (formă sub care circula
opul) a văzut lumina tiparului după mai
mult de o sută de ani (în 1470). Deși, prin

veridicitatea frustă a poveștilor, prin per-
sonajele puse în acțiune – din toate cate-
goriile sociale: nobili, negustori, țărani,
călugări – autorul este un semnificativ pre-
decesor al Renașterii. 

Trăim și astăzi, din plin, vremuri de
ciumă. Căci ce este pandemia de Covid-19,
dacă nu o ciumă deghizată?! – la fel de
înspăimântătoare și de mortală. Mai mult:
dacă ciumele de până acum cunoșteau o
anume localizare; de regulă, Europa,
ciuma-noastră-Covid-19 acționează la nivel
planetar, niciun continent nu i-a scăpat,
nicio țărișoară n-a fost sărită. Și tot ca pe
vremea Bubonicei, cu Bocaccio
mărturisitorul – și Ciuma-Covid-19 își
găsește, iată, și ea, de la început, scriitorul
mărturisitor, în personalitatea doamnei
Paula Romanescu. 

Scriitoarea Paula Romanescu, retrasă,
ca și Bocaccio, într-o văgăună subcarpatică
numită Țuțulești, a pus de un Decameron
de zile noi, oferit nu în povestiri-amfore
pântecoase, ale unui timp leneș și
încăpător, ci în doze mici, grăbite, servite
în pahare de plastic sau în căni de lut
strămoșesc, mai rar în câte un cristal
țuguiat de șampanie – într-un timp pe fu-
rate. Dovadă palpabilă: recenta domniei
sale carte, „Nu râdeți, nu-i corect poli-
tic!”, Editura Fast Editing, 2020. Cartea,
în ansamblul ei, pare a fi teritoriul unei
mișcări bowniene; la o lectură mai atentă,
însă, intuiești forța nevăzută care
ordonează într-un anumit fel această
mișcare, disciplinând haosul cu o baghetă
misterioasă: este talentul autoarei de a
face din acest amalgam un peisaj de
întâmplări, evenimente, evocări, senti-
mente, armonios asamblate în mozaic de
Murano. Și totul așezat sub semnul impera-
tivului contemporan a fi sau a nu fi corect
politic; politically correct – cheia cu care
forțe mai mult sau mai puțin oculte se
grăbesc, insistă, acționează să ne aducă pe
toți, milioanele și milioanele de locuitori ai
planetei, la același numitor, numitorul
comun al globalizării: al pierderii identității
de sine – neam, țară, conștiință. 

Trebuie spus din capul locului că tex-
tele cuprinse între cele două coperți, car-
tea ca atare, constituie o pledoarie „când
acidă, când sprințară, când tăioasă, când
amară” (vezi copertaa IV) pentru
păstrarea, prezervarea și promovarea
identității: etnie, limbă, națiune. În același
sens trebuie înțeles și umorul mai mult sau
mai puțin întunecat din titlul: dacă nu ești
atent și nu faci pe placul comanditarilor
globalizării, chiar și râsul devine incorect po-
litic. Înainte de-a o răsfoi, amintesc câteva
capitole, care dau o imagine sugestivă a pa-
nopliei de arme cu care Paula Romanescu
atacă acest timp de pandemie: „Nu râdeți,
nu-i corect politic!” (de aici și titlul cărții);
„Electorale”; „Nouă Evă creată corect poli-
tic”; „Sfaturi bune de dat altora”; „Se în-
tâmpla la Cabaret Voltaire”; „Și limba
dacilor, și sufletul românesc spun de aceeași
istorie”; „Carte și Arte românești în Franța”;
„Artă și istorie la Poitiers”; „Și Parisul cel de
vise rele”; „De klaustrofobie”; „Tot de-ale

vremii sub zăvorul stării de urgență”.
Cartea se deschide cu evocarea locu-

lui în care încep să prindă contur
întâmplările povestirilor de mai târziu;
deocamdată, icoane din copilărie. „Luna
iunie 2019. Țuțulești. / Abia sosită la casa
părintească rămasă pustie după plecarea
bunilor stăpâni, mă grăbesc să-mi croiesc
cărare prin iarba înaltă, descui ușa, des-
chid ferestrele, ordonez bagajele și mă
apuc să fac locuibil spațiul acela zăvorât
din toamna trecută, sfințit de amintirea
absenților. / Trebăluiam de zor când aud
strigare la poartă: – Alo, aloooo, doam-
naaaa…, ai venit pe la țeară?”. Și astfel
apare un vecin, „temeinic bronzat din
generație în generație” (Dă-mi cinci lei
pentru pâine la copii, dar de fapt el îi dă
pe băutură) apoi o consăteancă,
Gheorghița, „femeia de serviciu de la
Primărie” (cerându-i cartea „Zăvorul de
iarbă”, pentru că auzise ea că scriitoarea,
abia sosită acasă, a scris acolo „și despre
Lică al ei care se mutase la cer lăsându-i
ei infernul singurătății întreg”.) – și ghe-
mul amintirilor se deșiră când pe înde-
lete, când cu rostogoliri repezi.
Emoționantă reîntâlnirea cu ghetuțele
roșii, găsite în podul casei, „prima pe-
reche de încălțări nou-nouțe de care am
avut parte pe la vreo zece ani”. 

Salt în timp – alte secvențe din pei-
saj, între duioase imagini familiale și în-
cruntate trăiri contemporane. O adunare
a clanului la chemarea veteranei
învățătoare Veta Predescu, „împătimită
culegătoare de folclor… și veghetoare la

vatra străbună, unde-i adună an de an,
„acasă”, în luna lui august, pe toți cei din
neamul său purtați de meandrele vieții care
încotro”, semeț arbore genealogic în care
autoarea este frunza cu numărul 1753 –
alături de o scenă din familie: într-un mo-
ment greu, de sărăcire, cu tot avutul luat
de ceapeu, tatăl îngrijorat că nu mai are ce
să le dea copiilor, după obicei, „când va
veni vremea să se mute la casa lor”, își
întreabă supărat nevasta: „Tu ce le dai co-
piilor când…?”. La care aceasta, calmă, dă
o replică antologică: „Eu le-am dat viață!”. 

Alte întâmplări, dramatic decameron
modern, sub semnul Covid-19 și political
correctness – două ciume înfrățite în
aceeași teroare, tratate de Paula Roma-
nescu când cu biciul necruțător al pamfle-
tului, când cu floreta elegantă a ironiei ori
râsul sănătos al umorului. Un subiect, „Elec-
torale” (că tot bat la ușă niște alegeri pe
nepusă masă) debutează cu un catren su-
gestiv: Ni-i plină de humor țara cuminte, /
Se-nfruntă nătărăii cu smintiții / Pe aria
din cercul strâmt al minții / Lor fără minte.
Salvarea unui președinte, „larg zâmbăreț
urcat în capul S(t)atului cu instruire făcută
pe repede înainte chiar în biroul oval”, vine
de la „Diaspora cea luminată de soarele-n
Apus (care) ne-a făcut să vedem corect cine
să ne fie mare președinte-n mica Românie”;
„rătăciții frați prin lumea cea largă cu
căpșuni prin iarbă”… 

Nu scapă floretei din oțel de Toledo
nici mofturile regale de la Curtea Angliei.
Nepotul cel mic al lui „Betty a doua” „vrea
să fie lăsat liber și alta nimic! Cică l-ar cam
strânge legile prea strâmte de la Curte… El
vrea să muncească!”. Imediat, autoarea
croiește o poveste cu cei doi, prințul și
soțioara lui, plecați să cunoască viața de
jos, în numele celei mai corecte politically
correct: …„să afle astfel gustul pâinii…
după o zi de muncă la săpat ogorul când s-
o frânge-n brazdă tractorul… Și-n coliba lor
(că palat, adio!) să trăiască până… va fi
nouă lună, în a cărei rază s-apuce să vază
cum lumea nebună, nebună, nebună,
împinsă pe-o cale globală, globală, globală,
și goală, și rectă, devine corectă!”.

În numele aceleiași corectitudini poli-
tice – ne asigură Paula Romanescu – „Ca-
nada face țăndări Cele Zece Porunci.
Ultima (?) lege adoptată de Guvernul ultra-
corect în aberații interzice folosirea cuvin-
telor: mamă, tată, femeie, bărbat,
doamnă, domnișoară, domnule, fată,
băiat”, pentru a face pe plac cuplurilor de
homosexuali. Că actualizarea formularelor
electronice, în conformitate cu această
corectitudine politică, necesită o muncă
uriașă de codificare, asta-i altă poveste,
care nu-i privește pe nedreptățiții homo-
sexuali. Și de-ar fi numai atât – iar acum îi
cer îngăduință talentatei și intransigentei
mele colegei de condei să adaug și eu ceva
(mai ales că și ea face o ironic-sarcastică
trimitere la „Imnul nostru Național”) din
sursă sigură: În februarie 2018, Senatul
Canadei a votat o lege care modifică însuși
textul Imului Național, ca să nu mi existe
trimiteri la persoane de sex masculine și
feminine, ci doar la genul neutu. Astfel,
versul „Adevărata dragoste de țară
domnește în fiii tăi” este înlocuit cu
„Adevărata dragoste de țară domnește în
noi toți”. În ceea ce privește evoluția
generațiilor viitoare, autoarea se
îndignează pe sfântă dreptate: …„cum să
nu mă gândesc cu oroare la nemernicia
politică dintr-o țară nordică (și nu numai!)
unde se promovează în programa
(pre)școlară „orientarea” sexuală a copi-
ilor, ca aceștia, în cunoștință de cauză (!?)
să-și aleagă de cum ajung la poziția bipedă
sexul pe care și l-ar dori și, respectiv, să și-
l „implementeze” chirurgical”. 

Acestor aberații, scriitoarea le aduce
contraargumente edificatoare: zisa Sfântu-
lui Ioan Gură de Aur (recent sărbătorit, pe
13 noiembrie, de calendarul orthodox):
„Când bărbatul și femeia se unesc în
căsătorie, ei nu mai sunt ceva pământesc,
ci chipul lui Dumnezeu însuși” – și răspunsul
inegalabilei conștiințe naționale, Dan Puric,
la o întrebare privind șansa noastră de a ne
păstra sufletul neîntinat: „Nu, noi nu avem
șansă, noi creștinii avem nădejde! Pentru
că omul și neamul sunt realități transcen-
dente, adică sunt lipite de Dumnezeu”. 

Multe alte întâmplări, unele cu valoare
de eveniment, sunt cuprinse în cartea scrii-
toarei Paula Romanescu. 

…Întrebat cum înțelege el faimosul
dictonul politically correct impus de oculta
mondială, bravul Pristanda, faimosul perso-
naj al lui Caragiale, a dat un răspuns pe
măsură: – Curat murdar! coane Fănică. SSPPOORRTT
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• Cristiana Crăciun

„...Cad stânci de fier/În lupta dusă de brigadier!”,
ziceau versurile unei patriotice muzici de mai ieri (o
țăcăneală cu iz neofascist, ce se voia cântec mobilizator
comunist!) Numai că azi nu se mai aud hei-rup-uri ca
pe șantierele tineretului, ci pentru orgoliul... omului
momentului, și, din cauza elanului, cade bleagă rețeaua
electrică în epoca de aur a profului de fizică... Avântul
socialist cu strigături, privit azi cu sarcasm, elogia
cândva realizări reale; acum e numai o sumă de vorbe
goale pe care inși precum Tătaru le prăvale în scărițe și
nicovale prezidențiale! Prea multe manii ne-au rămas
însă în sânge; pare că nimeni și nimic nu poate să ne
scape de ele: avem în continuarea obsesia transformării
țării, a ridicării pe culmi noi de progres a culturii și a
sănătății! (Vezi avalanșa de îndrăznețe și-ambițioase
proiecte, comunicate pompos în tot felul de mitinguri
și conferințe, rămase înțepenite frumos pe hârtie, în
care ni se promite...)

Este vreo deosebire între mobilizatoarele șlagăre,
și sloganurile de astăzi peneliste, pesediste, ori ale par-
tidelor haștagreziste?!? AȘ! Până și conjuncturile sunt
asemănătoare și... electorale. Atunci, în anii cincizeci,
băieți deștepți, comuniștii istoria o furaseră și-n slujba
lor o puseseră; acum, liberalii își trec realizările altora
în palmares, neagă orice anterior succes, iar vina
toată e dată pe trecut, ca să-nțeleagă populația că
viața cu venirea lor la putere a-nceput! Vorba „Recon-
struim România” – aceia mai învârstați au mai auzit
asta – ar veni cumva „Cu Werner al nostru-n frunte,
spargem munte după munte!”... Trăiască megaloma-
nia, aia care, cred unii, salvează patria! „România mo-
dernă și prosperă” a fost și ea o fără de succes vorbă;
țara a rămas la fel de săracă și înapoiată, pentru că ni-
meni nu o voia cu adevărat schimbată, deșteptată, să
nu mai poată „s-o mulgă”! Iohanis a venit apoi cu „Ro-
mânia Educată”, dar el ca președinte, premierul, ca-
binetul în dulcea limbă română pe care o faultează au
dificultăți reale de exprimare, eșuează în invenții lin-
gvistice haioase, amuzante, dar, în esență, tragice (pen-
tru că tot vorbim despre educație, ia-o de unde nu e!)
„Victorieee”, clamează neocârmaciul cu degetele
încrucișate la spate: în cazul său e vorba despre o păgu-
boasă înfrângere care în matricea spirituală ne-atinge!

În lipsita de imaginație gândire, se crede brigadierul ce
scormonește cu brâncile goale muntele, smulge
bogățiile și le răstoarnă peste biata Românie! În reali-
tate, fără cultul personalității mai furibund din ce în
ce, Iohanis nu e... nici ctitor al vremurilor noi și pline
de mărețe împliniri, nici al patriei fiu luminat, de 66
la sută dintre noi votat, ci doar un modest profesoraș
de provincie printr-un accident electoral și de securi-
tate ajuns președinte! E un nene c-un ditamai orgoliul
și cu idei care frizează penibilul! Noua găselniță
prezidențială: „România normală”, un mizerabil și ilo-
gic liberal slogan, căzut peste noi toți ca un uriaș bolo-
van, ițit din tărtăcuțe seci, care ne turtește pe veci. În
subtext admitem că adăstăm în anormalitate și de-
acolo nici... că ne mai scoate, de vreme ce am încercat
până acum toate soluțiile, fără ca rezultatele să fie evi-
dente: avuserăm PSD, zis c-o sintagmă ruptă din epocile
de tristă amintire „ciuma roșie”... Ne-a promis marea
cu sarea, creșe, școli și spitale, venituri fenomenale...,
vorbe aproape goale, pentru a căror desemantizare au
lucrat din greu cei din opoziție, iar social-democrații,
deși la putere, așteptau mereu ordinul de zi pe unitate,
să știe cât de timid și ineficient să reacționeze! Acum,
că nu mai sunt la ciolane, serviciile transmit prin Dâncu
dispozițiile: „fără politizare”, adică mucles, nicio acu-
zare, poate așa, un țuguiat de din buze și, eventual, un
pic de țâțâire!, să nu se prindă „vulgul” de rușinoasa
cădere la pace! Am avut USR plus cei în PLUS; cum au
venit, așa s-au dus. Pot cu mâna pe inimă să spun: Cioloș
și gașca sa de  tehnocrați îmbuibați nu a lăsat în urmă
nimic bun! Multe figuri pe stomacul gol, gafe și o evi-
dentă stângăcie în a juca un rol în care i-a distribuit
bătrânul regizor, miliardarul de parai furnizor. Nici
măcar un pat pentru tratarea arșilor n-au creat dum-
nealor!!! Și iată, acum avem PNL la GuWernerul său! În
mod normal nu ar trebui să fie ceva rău; cum să nu te
bucuri să ai la conducere urmașii făuritorilor României
Moderne?!? Am înțeles, bine..., dintre cei autentici ni-
meni nu mai e în partidul aflat la putere, sunt doar
ușoare, palide urme din a Brătienilor aducere-aminte.
Grosul – băsiștii  din fostul PDL, care având în glandă
foame mare, a înghițit pe nemestecate vechiul PNL!
(Membrii de partid cu tradiție au fost rezolvați cu... do-
sare penale! Nu întreb despre cei care au intrat, i-ați
băgat în mormânt, ci unde sunt mai recenții Chiliman,
Rușanu, Hașotti...) Dar cum poate rău să fie să te con-
duci după „liberala doctrină” care „scoate țara la lu-
mină”?!?

La lozinci, la versulețe nici ăl cu coarne nu ne-
ntrece. Când vine vorba despre luat ochii cu vreo
șmecherie, suntem primii în galaxie: „Corupția ucide”,
„Incompetența ucide” și alte remarci stupide, măcar
parțial, de adevăr nelipsite! Sigur, acestea sunt în
aparență cauzele care declanșează toate tragediile

mai ales dacă punem pricepuții care au cătat Elodia prin
bălării și al lui Cioacă „pipí”, să le-ancheteze! (Într-o
justiție care lucrează mai mult la ordin decât pentru a
face dreptate, acari Păun – asistente, pompieri ori arti-
ficieri, electricieni – sunt destui, ca să poarte în cârcă
și în cazier vinovăția evenimentului). Iar când cere
situația, ce nu rezolvă (in)Justiția, face strada: trupele
de asalt haștag iau la ordin în stăpânire Capitala, ma-
rile municipii și orașe; acum nu se cere! Sunt de o
muțenie îngrijorătoare trupele haștagreziste, tinere,
frumoase și libere, nu tu proteste, nu iese nimeni cu te-
lefoanele, să filmeze, să beculească cu ele pentru că s-
a ordonat liniște! (Și peste toate aceste, nici Ponta nu
a mai demisionat, și Tontolan tace...) Mersul pe burtă
salvează multe scaune! Adevărata, Unica Și Uriașa
Crimă Stă Bine Mersi În Altă Parte! „A fost nevoie să
moară oameni pentru ca Guvernul să demisioneze” nu
pentru că... „corupție”, ci pentru că SUNTEM O NAȚIE
CARE ACCEPTĂM CA VIAȚA ÎNSĂȘI SĂ FIE O
IMPROVIZAȚIE! (Vă mai amintiți cum a reparat cu o
creangă de tei și cu un curmei de sârmă  ditamai garni-
tura feroviară care o ducea pe Nuța Udrea într-o raită
prin țară?!?... Așa e și acum, prin spitale, se „ocolesc”
abordările profesionale!) Ne pricepem la palavre
meșteșugite! Când e să ne punem pe treabă însă, e
greu! Și, să mă ierte Dumnezeu, că am fi leneși nu vreau
să insinuez, deși... Să treacă zece ani după ce au ars
Giuleștii, alți cinci de la tragedia numită #Colectiv, fără
niciun gest paleativ, să vă spun cât e lânced imobilism,
cât cretinoid, păgubos jemanfișism, cât este comporta-
ment ticălos și debil, credeți-mă, că îmi e tare dificil!
Unii și alții spun că situațiile nu au mai nimic în comun
și, până la un punct sunt de acord. Fiecare eveniment
are, aparent, alte cauze, dar să nu uităm de fasci-
nanta noastră capacitate de a emite fraze sforăitoare,
lozincarde, de a face gesturi teatrale, emfatice:
punem flori, coroane și lumânărele (mai nou niște kits-
choase  luminate cu led cale!!!), cu fețe pioase, și după
aceea ne trece! Ne e foarte limpede: oricâți ar muri,
oriunde, că de Covid sau alte boleșnițe, că arși în sa-
loane, unde veniseră pentru tămăduire, nu la distracție,
Guvernul lui Loțike rămâne! Cu tot cu Tătaru, care ne
arată cu deștu’! (Și, în parte, are dreptate: suntem
vinovați că sunteți încă tolerați!) „Acum e altă situație”
– aiurea, e de o similaritateee... De la „Mircea  Fă-te
că lucrezi” și până în prezent e numai făcăciune, de
ochii lumii, ipocrizie! Suntem victimele amatorismu-
lui, ale găselnițelor și rezolvărilor improvizate, ale ra-
portărilor umflate, ale minciunilor pomădate! În țara
Doreilor ajunși la guvernare, a cârpelilor și
mișmășelilor de toate felurile, culmea este că nici noi
nu avem pic de conștiință și de  RUȘINE! De-aia or să
o ducă ei mult și bine!      

HEI-RUP... HEI-RUP...

Precizările  ministrului mai
presus de lege

• Ovidiu Marian

Decizia Guvernului actual de a închide piețele
agroalimentare a stârnit în aceste zile, un val de
nemulțumire în rândul producătorilor agricoli, al
comercianților, al oamenilor în general. Prin această de-
cizie fermierul nostru a fost lovit la temelie. El, doar
numai el, putea să-și valorifice producția realizată, le-
gume și fructe în special. Din lipsa unor mari depozite
care să păstreze recolta peste an, țăranul român a
învățat prin metode numai de el știute, să păstreze le-
gumele și fructele în stare proaspătă și în cantități mo-
deste. Așa se explică cum, pe parcursul întregului an
găsim pe tarabele din piețele marilor orașe comercianți
din rândul producătorilor care își valorifică producția
obținută cu mare trudă în solarii, sere și în câmp.

Să-l lași în prag de iarnă pe fermierul român cu le-
gumele și fructele în brațe, iată o decizie aberantă. Mă
așteptam să le sară în ajutor foști și actuali demnitari
ai agriculturii, oamenii de știință membrii ai Academiei
Agricole, conducători de instituții cu rang național,
președinți de asociații de profil, sindicate etc. Nici
vorbă de așa ceva. Păi numai în cei treizeci de ani de
democrație originală românească, pe la Ministerul Agri-
culturii s-au perindat zeci dacă nu sute de cadre de con-
ducere de rang superior. Singurul care a sărit ca ars la
auzul închiderii piețelor a fost Petre Daea, specialistul
care și acum și în perioada ministeriatului său s-a ocupat
îndeaproape de cel care fabrică mâncarea , de țăranul
român. Domnia sa a fost demnitarul din fruntea minis-
terului de resort care a avut programe concrete de dez-
voltare a legumiculturii (tomatelor), de valorificare a
producției legumicole ( magazinele Unirea), de extin-
dere a sistemului de irigații și multe altele. Petre Daea
a trăit și trăiește în mijlocul fermierilor și vibrează de
fiecare dată la neajunsurile acestora. Din păcate, spun
din păcate, este singurul interesat și acum de mersul

treburilor în agricultură. Pentru alții, demnitățile pu-
blice  au rămas doar o pată de culoare în CV-urile lor  în-
cărcate de doctorate și specializări de te miri unde.
Chiar și uniunea ziariștilor profesioniști din România a
adresat o scrisoare deschisă președintelui României pri-
vind aplicare H.G. Nr 52 din cinci noiembrie a.c. în care
se spune printre altele: „ Văzută de afară măsura (în-
chiderea piețelor acoperite) pare un plan diabolic al ma-
rilor supermarketuri împotriva producătorilor români”.
De fapt, orice om din țara noastră a observat că închi-
derea piețelor și lăsarea programului mall-urilor neatins
este o mare făcătură care ajută supermarketurile stră-
ine. Sunt multe de spus despre valorificarea producției
agro-alimentare obținută în țara noastră. Până la urmă,
în toată această dispută cu închiderea piețelor a apărut
o soluție de moment care să împace toate părțile impli-
cate. Este vorba de un amendament la legea pentru
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului Nr
78/2019 privind modificarea unor acte normative și sta-
bilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și
pentru aprobarea unor măsuri fiscal – bugetare. Autorii
amendamentului sunt parlamentarii PSD Marcel Ciolacu-
deputat și Daniel Zamfir-senator și are în conținut după
art. VI,  un nou articol, VII – în care se specifică: „ Pe
durata stării de alertă, piețele agroalimentare în spații
închise, târgurile, bâlciurile, piețele mixte și volante,
talciocurile, așa cum sunt definite potrivit prevederilor
art. 7, alin(1) din Hotărârea Guvernului Nr 348/2004 pri-
vind exercitarea comerțului cu produse și servicii de
piață în unele zone publice cu modificările și completă-
rile ulterioare, își vor putea continua activitatea, cu res-
pectarea restricțiilor referitoare la distanțarea socială
și a măsurilor de protecție sanitară”. Legea în ansamblul
său cu amendamentul propus a fost aprobată de plenul
Camerei Deputaților, și trimisă spre promulgare
președintelui României, marți zece noiembrie a.c. Nu
știm dacă locatarul vremelnic de la Cotroceni promulgă
cu prioritate această lege știind că amendamentul vine
din partea unor parlamentari P.S.D...

A trecut mai bine de o săptămână și nici urmă de
promulgare a legii. Cred că aceasta rămâne în sertarele
Cotrocenilor la dospit, devreme ce după adoptare de
către plenul Camerei Deputaților, ministrul agriculturii
a avut o teleconferință cu toți prefecții în care le-a
transmis acestora că piețele agroalimentare pot rămâne

deschise în anumite condiții. Și sunt enumerate tocmai
acele condiții prevăzute în legea aprobată de parla-
ment. Vreau să le amintesc democraților de astăzi, celor
de dreapta de bună seamă că democratul autentic Ion
Rațiu în cadrul ședințelor Biroului permanent al Camerei
Deputaților al cărui vicepreședinte era, când auzea o
propunere înțeleaptă de susținere a unui proiect de lege
pe loc se alia cu cel care a enunțat-o , fără să întrebe
din ce partid face parte. Se întâmpla, ce-i drept, pe la
începutul democrație noastre originale. Astăzi, după
cum se vede, lucrurile sunt mult schimbate de vreme ce
precizările unui ministru sunt mai presus de lege. Încet
dar sigur ne îndreptăm spre dictatura unui nou partid,
dar cu titulatură veche în politica românească.

ABSALOM

Şi dau pământu-n lături:
E roşu şi fierbinte;
Îmi cade la picioare cu plesnet de arşice.
Mă-n grop mereu într-nsul şi -
Apoi mă tot dezgrop:
Iubesc canonul morţii şi-al arderii pe rug!

Ulm nebun dă-ţi pletele-ntr-o parte!
Surâde-o pasăre ascunsă;
Ci n-o mai tot ascunde…
Mă chinuie mândria

Mă chinuie cântarea
Cea crudă, crudă felină…

N-o auzi cum mă blesteamă:
„Ate! Ate! Ate!”
Ulm nebun dă-ți plete-ntr-o parte!
Zeiţa rătăcirii… te-ncântă,
Te-’mbată, cu iubire…
Păru-i printre ramuri, greu fuior toarce -
Mi te-a prins, mă ulme,
Şi nu ai scăpare!
„Ate! Ate! Ate!”

Tănase Grosu
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• Nicolae Dan Fruntelată

Se împlinesc nişte ani, deja mulţi, deja grei, deja
plini de minciuni şi de trădări, de la revoluţia, ori ce o
fi fost ea, din decembrie 1989. Noi, românii, am îngropat
un veac în ziua de Crăciun. Alţii, din preajma noastră,
au ştiut să meargă înainte construind un prag nou pentru
intrarea în ultimul deceniu al veacului blestemat. Noi
aşa am crezut, că la izbândă se cuvine să dansăm „hora
mortului”. În Oltenia mea, la sărbătorile mari, se făcea
horă în centrul satului şi, din când în când, lăutarii
primeau bani de la câte un bărbat să cânte o „horă de
pomană” pentru cei care nu mai erau. Asta era ceva cu
totul omenesc şi frumos. Ce s-a întâmplat la noi după
mascarada de proces înghesuit într-o cazarmă, cu actori
proşti care vorbeau de popor şi de patrie în limba
caţavencilor, cu doi bătrâni bolnavi în boxă, care
simţeau cum se apropie plutonul de execuţie înainte de
pronunţarea sentinţei? O epocă întreagă – de fapt, nici
treizeci de ani -  s-a judecat „pe repede înainte”, la
ordinul sultanului Mişa Pătatul şi al slugilor lui
dâmboviţene şi a fost rezolvată cu câteva rafale de
pistol automat.

Nu absolv pe nimeni, nu vreau să se şteargă nimic
din obida pe care a îndurat-o acest neam în anii din urmă
ai „regimului crud”. Nici propria mea vină, dată de
faptul că am trăit atunci, am sperat, am crezut, am
greşit, poate, de multe ori, nu vreau s-o absolv. Dar nici
nu cred că pot fi uitate meritele unui om politic care,

aflat în fruntea acestui popor, a dat atâtea temeiuri de
respect pentru naţia sa, o naţie care, în primul deceniu
şi jumătate al conducerii lui, a însemnat ceva în lumea
asta. După alţi treizeci de ani, ce mai înseamnă România
în lumea contemporană? Judecaţi cinstit, cu capetele
voastre, nu vă lăsaţi prostiţi de sloganurile globalizante
ale unui senil americano-universal pe nume Soros Bacs!

Contraziceţi-mă dacă aveţi argumente! România e
un nimic în faţa lumii. O colonie umilă, un loc unde se
fac imense averi de către funcţionarii străini veniţi la
noi în „misiune de pradă”, ca ambasadori, comisari,
reprezentanţi, însoţiţi de o şleahtă de slugi ale lor care
s-au dedulcit la afaceri dubioase de milioane de euroi şi
de dolari, la vile, la case în paradisuri fiscale şi naturale,
la dame de consum sporit, la putere politică.

Să nu creadă cineva că nu-mi plânge sufletul pentru
cei care au murit în acele zile tulburi din decembrie ‘89,
că nu mi-l amintesc cu inima strânsă pe prietenul meu,
încă tânăr atunci, dar albit de durere, când copilul lui a
fost ciuruit la Otopeni de rafalele unor camarazi. Plâng
pentru „morţii degeaba” pe care-i cântă fratele meu,
Tudor Gheorghe. 

Dar nu pot şi nu vreau să uit de ce s-au întâmplat
aceste jertfe. Cine şi-a tras din ele câştigul suprem?
Patria, oare? Dacă ar fi fost aşa, lumânările aprinse în
decembrie ar lumina în veac. Dar dacă au câştigat alţii,
cei ajunşi în fruntea bucatelor, în fruntea afacerilor, în
dispreţul oricăror norme morale?

Bunica mea, Constanţa, armânca, îmi spunea o
vorbă pe care n-am putut-o uita: „Pe o moarte nu poţi
să-ţi faci parte”. Tot ce s-a încercat a se zidi în ultimii
treizeci de ani s-a făcut pe moarte, pe gloanţe, pe o
judecată pripită, trucată. Ce-a urmat a fost, în fapt, cel
mai mare jaf din întreaga istorie românească. Romanii
au găsit, prin trădare, tezaurul lui Decebal, aurul unei
ţări imperiale care luptase şi murise pentru el, nu averea
unui rege lacom, iar la Roma a fost belşug, s-au făcut
serbări grandioase, a fost hrănit un imperiu bolnav care
intra în disoluţie. După asta, a urmat un şir nesfârşit de
jafuri. Bucăţi de ţară, cu oameni cu tot, cu bogăţii cu
tot, au trecut în mâinile unor samsari mondiali. Până în
vremea de azi, când s-a petrecut, aşa cum ziceam, cel
mai mare jaf. Jaful produs de noi înşine. Ce altă ţară şi-
a tăiat o industrie întreagă, funcţională încă, industrie
grea, combinate metalurgice, siderurgice, chimice, o
industrie uşoară, amplasată în toate zonele ţării, un
sistem de irigaţii, aproape pus la punct, cu bani mulţi şi
cu muncă multă, toate vândute la preţ de fier vechi?
Trenuri pline cu fier bun, uneori chiar fabrici întregi, cu
utilaje cu tot, netăiate şi vândute întregi (vezi cazul
combinatului ieşean care făcea armament pentru
export, pentru tot Orientul mijlociu şi Africa), s-au dus

pe apa sâmbetei ca să sature foamea de materii prime
a Occidentului frăţesc. Plus cohortele de „ciorditori”, că
nu pot să le spun altfel, care au tăiat căi ferate, stâlpi de
înaltă tensiune, tot ce au putut tăia, având drept complici
funcţionari de stat, primari, magistraţi, politicieni, pentru
a se ridica palatele cu turnuleţe şi prost gust cât încape
ale noilor huni, avari, gepizi şi tătari. 

Să sărbătorim asta? Să ne umflăm în pene, aşa cum
fac liderii nimicului pe care l-au declarat ei înşişi
„interes naţional”?

Tot regăsesc printre hârtiile mele transcrierea unui
poem al lui Romulus Vulpescu, un poem aparent de
dragoste, dar, de fapt, un poem de ură şi de disperare
ale unei naţii întregi: „În fiecare zi ne batem joc/ De
păsări, de iubire şi de mare/ Şi nu băgăm de seamă că
în loc/ Rămâne un deşert de disperare”.

Şi poate pentru că aşa sunt eu, „naţionalist bătrân”,
citesc primul distih astfel: „În fiecare zi ne batem joc/
De păsări, de iubire şi de ţară”...

Dragii mei, fraţii mei, oare nu vi se face ruşine
niciodată dimineaţa, când priviţi cu ochii voştri ce am
ajuns noi în faţa noastră şi în faţa lumii? Mi-e frig şi mi-
e frică să mă gândesc la viitorul vostru, că, oricum, al
meu nu mai contează. Câţi bărbaţi puternici, câte femei
luptătoare şi frumoase, câţi copii deştepţi are ţara asta
acum, când nici nu se mai întrevede viitorul ei!

Unii îşi numără izbânzile, alţii îşi numără banii, alţii
coloniile de pe tot cuprinsul lumii; noi ne numărăm
revoluţiile trădate, morţii, rataţii. Oare n-am ajuns încă
la fundul sacului istoriei? Un prieten, gazetar neamţ la
„Frankfurter Allgemeine Zeitung”, îmi spunea prin anul
1995: „Ascultă-mă, România va creşte în anii viitori,
pentru că a căzut atât de jos, încât nu mai are unde
cădea”. L-am ascultat cu un zâmbet amar şi l-am înjurat
olteneşte în sinea mea. Asta se întâmpla în ultimul
deceniu al veacului trecut. Profeţia lui nu s-a împlinit.
Am căzut şi mai mult, am mai găsit loc de scufundare
într-o groapă a istoriei.

Sărbătorim, comemorăm, nu ştiu ce naiba facem,
încă o revoluţie trădată. Destinul ne aduce în dar, la
această sărbătorire, o formă cumplită de ordine socială.
Pandemiocraţia, cum au numit-o nişte sociologi inspiraţi.
Se bazează pe teroarea medicală transformată în teroare
politică, dictatura fricii, puterea absolută a unui deget
arătător îndreptat spre inimile noastre speriate, spre
sentimentele noastre închise în casă, spre orice ar putea
să ne unească şi să ne definească drept oameni.

Aştept 1 Decembrie. Aştept cuvântările mascate în
tricolor pe care le veţi recita atunci. Voi avea încă o
dovadă a finalului istoric al unei istorii trăite de
România.

România alor mei dintotdeauna, România mea...

Ați văzut cum 
lumânările se
sting?
• Ovidiu M. Curea

Ați oprit vreodată un polițist pe stradă pentru a-l
ruga să vă indice drumul către o adresă pe care nu
reușeați să o găsiți singur, fie că era vorba de un magazin
sau de o stradă oarecare? Vi s-a întâmplat ca acesta,
după ce s-au uitat lung la dvs. și v-a cercetat cu neîn-
credere din cap până în picioare să vă răspundă aspru și
aproape răstit că nu știe, că ați trecut de adresa respec-
tivă sau că se află mai încolo și, mai bine, să întrebați
pe altcineva? 

Dar într-o secție de poliție ați intrat vreodată ca să
vă schimbați buletinul, să anunțați o avarie la mașină re-
zultată în urma unei ciocniri cu un alt autovehicul sau
să reclamați un furt? Ați fost ignorat timp îndelungat,
lăsat să așteptați fără nici o explicație, tratat de sus, vi
s-au cerut într-un târziu explicații pe un ton exasperat,
contrariat, enervat și aproape răstit, că te-ai găsit și tu
să vii cu astfel de probleme, când ei, polițiști, sunt până
peste cap de ocupați, iar adresarea către dvs. a fost,
bineînțeles la singular, pentru că ei sunt șefii, ei pot să
te amendeze și chiar să te rețină dacă vor și li se pare
ceva suspect la dvs., în comportament, sau în priviri?

Dar într-un spital sau clinică sau policlinică ați fost
vreodată? Ați fost. Și ați văzut îngâmfarea și disprețul
din privirile medicilor și asistentelor, pentru că ei erau
cu toții sănătoși tun, iar dumneavoastră  erați cel bolnav
și prăpădit, iar ca să vă faceți bine depindeați de
bunăvoința și de îndemânarea lor? Ați văzut că intrările
în clădire pentru personalul medical sunt diferite față
de intrările pentru cei care îi plătesc, adică pentru bol-

navi? Nu vă mai întreb de câte ori ați ieșit dintr-o astfel
de instituție fără să fi lăsat acolo un cât de mic ciubuc,
iar dacă acesta era considerat într-adevăr prea mic mai
plecați de acolo și cu amărăciunea unui gest de lehamite
și cu apăsarea unei priviri dezgustate din partea slujito-
rilor lui Esculap.

Dar la primărie sau la plata unor impozite sau taxe
ați fost? Ați stat acolo până vi s-a urât ca să aflați că mai
trebuia să aduceți nu știu ce acte și că mai trebuia să
completați nu știu ce formular nou care ieșise tocmai
acum câteva zile?

Dar pe face-book ați intrat vreodată să vedeți cum
își vorbesc oamenii între ei, cum toți le știu pe toate și
restul sunt niște proști, tâmpiți, idioți și nesimțiți?

Dar campaniile electorale le-ați urmărit cât de cât?
Altceva decât acuzații, jigniri, minciuni, mahalagisme și
scandaluri ați reținut? 

Vă uitați la televizor uneori pe canalele de știri? Ați
aflat de femeia arsă, înjunghiată, de fetele violate și
vândute, despre descinderile polițiștilor de la DNA la
nuștiuce adresă, despre moartea unei cântărețe de ma-
nele, a unei ghicitoare din Ferentari, a unui mare inter-
lop, ”regele interlopilor”, despre operația de sâni
nereușită a vedetei porno cea mai cunoscută, despre
divorțul anului, despre accidentul de pe DN1, despre
inundațiile care au lăsat pe drumuri familii întregi, des-
pre legile votate de parlament și nerespectate de exe-
cutiv pentru că ”nu sunt bani”, despre incendiul de la
Izvorani, despre morții de Covid, despre infectații cu
Covid, despre asimptomaticii de Covid, despre paturile
lipsă din spitale, despre alegeri, despre restricțiile de
circulație, de reuniuni și de petreceri, despre
interdicțiile de a merge la școală, la teatru, la biserică,
în parcuri, în piață și iarăși despre morții de Covid?

Ați văzut cum siluete fantomatice se feresc noaptea
de-a lungul zidurilor de teamă să nu îi dibuie vigilența
poliției care, plecată de la posturile ei de veghe pentru
liniștea și siguranța orașului, s-au mutat pe străzi să vă
prindă în flagrant fără mască sau fără declarație scrisă?

Ați văzut cât și cum se minte cu nerușinare? Ați
văzut cât și cum se fură? Cum se fură alegerile, cum vi
se spune că ce ați văzut la televizor nu este adevărat,
că cei care vânturau sacii cu voturi sunt de fapt niște
oameni de bine, neprihăniți și neînțeleși, calomniați de
dușmanii democrației și de oponenții inițiativelor sănă-

toase? Ați văzut cum se distruge o țară, o economie, o
cultură, o istorie, o civilizație, o morală, cum se moare
de boli, de frică, de nepăsare, de invidie, de prostie, de
sărăcie, de ticăloșie? Cum lumea a ajuns să fugă de doc-
tori și de spitale ca dracul de tămâie, că dacă te-au prins
înăuntru te încuie și nu-ți mai dau drumul decât în iad?
Ați văzut cum stau cu seringile scoase în porțile caselor
și sanatoriilor așteptând cu nerăbdare serul care e
anunțat că vine din laboratoarele străine? Ați văzut că
unii bolnavi cronici, nemaiavând încotro, se hotărăsc să
se ducă la spital, dar află cu surprindere că pentru ei
spitalele-s închise? Că singura și ultima lor speranță care
le rămâne este biserica, dar nici aici nu pot intra pentru
că porțile sunt păzite de zbirii poliției și jandarmeriei
asmuțiți de mai marii zilei.

Ați văzut sau vi se pare?

Pe străzi salvarea țipă disperat. La semafor trece
pe roșu și țipă-ntr-una. O ia pe contrasens și țipă.
Mașinile se dau de-o parte să îi facă loc și pe trotuare
trecătorii își fac cruce. Ajunge la spital salvarea unde,
în curte, alte salvări sosite înaintea ei așteaptă. Stau cu
luminile aprinse care se învârtesc în liniște deasupra ca-
binelor și așteaptă. La UPU (Unitatea de Primiri Urgențe)
nu e nimeni. Se așteaptă ca cineva să vină să preia bol-
navii de Covid din salvări, să-i ducă în saloane să îi vin-
dece și să-i repună pe picioare. Dar nu vine nimeni.
Deodată, la un etaj se aude o explozie și apoi flăcările
țâșnesc pe geamurile făcute țăndări. Incendiu! Bolnavii
din spital ard! Întinși pe spate, în paturi și cu aparatele
de respirat la gură, ard. Sunt singuri. Personalul medical
nu e. Ba nu, e un singur medic care, sărit de pe fix, sare
să scoată din flăcări bolnavii și arde și el. Cei rămași să
aștepte în salvări, în seara aceasta au scăpat. 

În biserica de-alături lumânările topite până la bază
se sting suflate de vânt ca niște mucuri de țigară
împrăștiate într-o scrumieră murdară? Alte lumânări se
îndoaie, ard cu capul în jos și se sting sufocate de pro-
pria ceară, altele cad drepte și țepene pe nisipul în care
nu au fost bine înfipte?  

Ați văzut cum lumânările se sting?
Ați văzut sau vi se pare? 

Încă o
revoluţie
furată

Boabe de piper crud
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Însemnări dintr-un lan de grâu
Motto:

Dacă treci prin iad, nu te opri
(Winston Churchill)

Văzând şi făcând
• Petru Mărculescu

Înainte să plecăm în unităţile de producţie unde am
fost repartizaţi, mai toţi absolvenţii aveam feţele îngri-
jorate de viitorul incert pe care-l intuiam a fi destul de
întunecat pentru un tânăr inginer agronom, care între
noi fie vorba, copiindu-l pe profesorul Siseşti, trebuia să
plecăm de la premisa simplă şi concisă că este bine ca,
ştiind că urmează să ne înhămăm la o treabă nu uşoară,
urma să respectăm indicaţia veche cred de când lumea:
„Văzând şi... făcând!”.

Şi acum consider că cei care am ajuns în întinsul
ţinut al Bărăganului, parte din marea Câmpie Română,
n-am avut decât să ne amintim de sfaturile profesorului
Siseşti, pe care astăzi, după peste cincizeci de ani de ac-
tivitate, dacă ne-ar întreba urmaşii noştri în frumoasa
meserie pe care şi-au ales-o şi ei, le-am putea completa
cu multe alte ziceri, capabile să-i mobilizeze să ducă mai
departe toate frumuseţile şi deopotrivă greutăţile cu
care se confruntă azi sau în orice altă întindere a timpu-
lui peste zeci de ani!

De altfel, nu cred că există vreo altă specialitate
numai din agricultură, în care proaspeţii ingineri sau pro-
fesori sau doctori, mă rog, pentru toţi absolvenţii de stu-
dii superioare, care să asigure un drum nesinuos, plat şi
simplu şi fără semne de întrebare, care nu fac decât să-
i umple pe aceştia de probleme ce nu se pot rezolva
decât prin muncă şi înţelegere a faptului că aşa-i orice
activitate, la orice nivel.

Îmi amintesc despre o asemenea întâlnire cu teama
care m-a cuprins când seara, la şedinţa de plan, am fost
informat de un şef de fermă pe vremea aceea ca şi mine,
că în grâul lui au început să apară vetre care se măreau
de la o zi la alta şi era uşor ca această suprafaţă cultivată
cu grâu să se compromită uşor, infestându-se şi alte su-
prafeţe într-o asemenea situaţie. Inginerul şef care ne
coordona a indicat ce măsuri trebuie luate de urgenţă.

Nu cred că am închis ochii în noaptea aceea şi, răs-
foindu-mi o serie de cursuri pe care mi le vârâsem în va-
liza mare în care-mi pusese mama d’ale gurii, inclusiv
prăjituri, am reuşit să-mi potolesc pornirea şi nerăbdarea
de a ajunge în câmp mai repede să-mi rezolv eventuala
problemă. În fine, zorile m-au găsit într-o formă fizică
de invidiat, cu hotărârea de a mă război cu gândacul
acela ticălos, pe numele lui Zabrus Tenebrioides, despre
care citind m-am îngrozit cât rău poate face şi am reali-
zat atunci câte am de învăţat după terminarea facultăţii.
Şi azi îmi vine să râd amintindu-mi cât de important şi
atotştiutor mă consideram, când, în ferma pe care o con-
duceam şi nu numai, mă auzeam apelat cu celebrul titlu
de „Dom’ inginer”.

În fine, am ajuns, am realizat că gândacul acela
negru ca şi Dracu’ dădea să-şi facă de cap şi în ferma
mea, l-am combătut prin măsuri imediate, tratând în-
treaga suprafaţă de grâu cu insecticidele care erau pu-
ţine, dar sigure ca eficienţă, şi până spre seară eram
mândru şi parcă dornic să aplic din ceea ce învăţasem.

Cu timpul, sigur că am întâlnit sute de situaţii pe
care mi le-a scos în cale frumoasa mea meserie şi de
aceea, când am ajuns inginer şef, am avut grijă de toţi
stagiarii sau specialiştii tineri cu care am lucrat, învă-
ţându-i sau demonstrându-le că trebuie să acorde, în pri-
mul rând, importanţă măsurilor tehnice care urmau a fi
întreprinse şi totodată faptul că nu trebuiau să cedeze
în niciun fel, la nicio provocare a naturii, care putea să
însemne, de fapt, cum zicea o vorbă a specialiştilor şi a
tuturor muncitorilor agricoli, care aminteau de o denu-
mire a unei unităţi agricole imaginare aşa-zisa „coope-
rativa munca în zadar!”.

Munca noastră şi nu numai trebuia să aibă continui-
tate, pentru că gândind poate poetic, orice plantă sau
animal din crescătoriile noastre erau, de fapt, ca şi copiii
pe care mamele nu-i părăsesc de la „ţâţă” până îşi iau
calea lor, învingând toate greutăţile apărute în viaţa
acestora.

Agricultura este un adevărat război, în care soldaţii
au învăţat bine zicala ce reprezintă un „ordin de luptă
al ofiţerului care conduce un pluton”. Ca ofiţer în re-
zervă, îmi amintesc de faptul că, fiind comandant de plu-
ton, am repetat deseori soldaţilor comanda: „Pluton,
pentru luptă, înainte!”.

De fapt, acest ordin însemna că orice s-ar întâmpla,
plouă, ninge, bate crivăţul, cad obuze, şuieră gloanţele,
soldatul ca şi ofiţerul care dă ordinul, trebuie să înain-
teze, neţinând cont decât de interesul general al armatei
din care face parte, indiferent de cine este duşmanul!

Îmi amintesc cu drag şi respect despre un astfel de
comandant intransigent, cu care la un moment în care
eram concentrat, se dăduse consemnul „alarmei de răz-
boi”, n-are importanţă nici când, nici cum. Este un fapt
real.

După ce am dat ordinele de rigoare membrilor plu-
tonului, m-am auzit strigat şi i-am recunoscut vocea unui
comandant, colonel, care era la serviciu pe unitate în
noaptea aceea. Parcă-l văd şi astăzi şi parcă-l aud, când
în câteva momente, spunându-mi că fusese locotenent
în cel de-al Doilea Război Mondial, mi-a declarat ca şi o
pildă că fusese obligat ca gradat comandant de campanie
să raporteze superiorului că ar trebui să nu mai înainteze
cu plutonul lui, aflându-se pe un aliniament în care era
expus total gloanţelor inamicului.

Atunci, colonelul i-a ordonat să înainteze cu orice
preţ, indiferent ce se va întâmpla.

– Trebuie să-ţi spun, tinere, că înaintam în fugă, ne
adăposteam după orice denivelare de teren, aiurea, şi aş
vrea să mă crezi că nu te mint spunându-ţi că atunci când
strigam plutonului aproape decimat „culcat”, aveam im-
presia că şi un fir de iarbă mă putea apăra de gloanţe.
Mă rog, am continuat până când cu numai câţiva dintre
camarazii mei am ajuns pe un aliniament care ne-a per-
mis să ne tragem sufletul. Aici se afla şi bătrânul colonel
obosit, trist, care mi-a cerut o ţigară şi spunându-mi că
după ce ne vom trage sufletul vom continua, apoi precis
că oprirea însemna ori moarte, ori prizonierat.

Continuând să-mi povestească, sub privirea blândă
a lunii, i-am văzut ochii umezi şi pe obraji se vedeau la-
crimi purtătoare de aduceri aminte, până la urmă spu-
nându-mi că, dintre colegii de promoţie ai şcolii de
ofiţeri care participaseră la cel de-al doilea război mon-
dial, rămăseseră doar nouă, restul, adevăraţi eroi ca şi
soldaţii pe care-i conducea, căzuseră la datorie!

Concluzionând mi-a spus cu un glas care acum parcă
îşi recăpătase bărbăţia:

– Ţine minte de la mine, că indiferent de faptul că
vei rămâne ofiţer sau vei conduce vreo unitate, să nu uiţi
ce-ţi spun eu acum, deşi cuvintele nu-mi aparţin,  îmi
aparţine doar constatarea:

– Ai pierdut sau ai câştigat,... continuă! Viaţa îşi
continuă drumul indiferent de situaţie, până când vrea
bunul Dumnezeu. Şi ţi-aş mai spune ceva, că viaţa este
un război continuu între tine şi ea: nu te opri nici în caz
de eşec, nici în caz de victorie.

După aceste cuvinte, mi-a întins o mână şi mi-a spus
că speră să ieşim şi din situaţia asta nenorocită, în care
ne apărăm onoarea! Din strângerea lui de mână, am în-
ţeles că era convins că ne vom face cu toţii datoria!

Zece ani de neființă 
Strig până la cer să mă audă Adrian
Păunescu 

Niciodată nu am crezut că voi ajunge să scriu aceste
rânduri, mai ales în absența eternă a marelui dispărut
Adrian Păunescu, poet pe care îl putem așeza în dreapta
poetului național Mihai Eminescu, geniul ființei
românești, profundul gânditor al neamului romanesc. 

Trecerea în neființă a lui Adrian Păunescu a vitregit
Basarabia de unul dintre marii unionisti și unul dintre
marii prieteni ai românilor basarabeni, el fiind născut pe
pământul Basarabiei eminesciene, în satul Copăceni. 

Vocea lui s-a făcut auzită în Parlamentul de la Stras-
bourg și în Parlamentul României ca o voce distinctă în
ceea ce privește „România de la Nistru pân’ la Tisa”. În
creația poetică Adrian Păunescu are versuri memorabile
despre Patrie și iubire. Basarabia pentru el a fost ideea
eminesciană de continuitate a articolelor politice a lui
Mihai Eminescu, care a adus în secolul XX și începutul se-
colului XXI cauza romantismului  din Basarabia și nordul
Bucovinei. 

Relația mea cu Adrian Păunescu a fost o relație de
iubire de Basarabia, de țară, de istorie a neamului româ-
nesc, de iubire de Mihai Eminescu, de cultură universală.
Memoria lui era înspăimântător de bogată. Putea să recite
poeme întregi din Mihai Eminescu și din marii poeți ai lumii. 

Ca fost corespondent permanent al ziarului „Româ-
nia liberă” în Basarabia, șansa mi-a oferit fericita ocazie
de a-l ști pe Adrian Păunescu metronomul ființei basara-

bene. Vocea lui răsuna ca un clopot de catedrală pe pă-
mânturile Basarabiei și al țării. Adrian Păunescu a fost
pentru mine omul care mi-a întins o mână în momentele
critice ale vieții și căruia am căutat prin puţinătatea fap-
telor mele să îl apăr cu verbul meu de gurile veninoase
ale invidioșilor pe talentul său. Dacă el mi-a întins mâna
într-un memento critic și eu, la rândul meu, în anul 1993
am reușit să-l scot din ghearele lui Igor Smirnov. Deși l-
am rugat să nu vină la Tiraspol, el nu a ținut cont de zi-
cerile mele, și totuși a venit. în sala de conferințe a
Sovietului Suprem de la Tiraspol, Igor Smirnov îl acuză de
faptul că in sală se află un senator român care a introdus
droguri și armament în Transnistria. 

Am simțit o mușcătura de șarpe și am ripostat cu
vocea ridicată că spusele lui Igor Smirnov sunt o provocare
antiromaneasca și că nimic din ceea ce spune nu ar aco-
peri un adevăr. După acest incident politic l-am luat pe
Adrian Păunescu de braț și l-am introdus în mijlocul
ziariștilor, deoarece afară milițienii lui Smirnov așteptau
să – l aresteze. Înconjurat de ceilalți ziariști, am reușit
să-l urcăm în autobuzul care ii ducea pe ziariștii acreditați
la Chișinău. Șoferul lui Adrian Păunescu împreună cu
mașina a fost oprit de miliție și dus la o secție a gardistilor
Transnistriei, unde a fost iradiat. El moare după șase luni. 

Ne întrebăm ce s-ar fi întâmplat cu Adrian Păunescu
dacă gardistii lui Smirnov ar fi reușit să-l smulgă din mij-
locul nostru? Pentru acest lucru am fost bătut nu numai
în sala Palatului Kirov din Tiraspol unde a avut loc procesul
grupului Ilașcu, dar și la Chișinău în momentul când și lui
Adrian Păunescu i s-a interzis,pentru o perioadă de timp,
să vină în Basarabia cu Cenaclul Flacăra. 

Adrian Păunescu a văzut în mine un mare „ziarist
român și un dăruit al cauzei româneşti” alături de alte

nume de ziariști care fac cinste care fac cinste cauzei ro-
manesti: Grigore Vieru, Ana Blandiana, Cezar Ivanescu,
Nicolae Dabija, Mihai Cimpoi, Theodor Codreanu. Poate
și din această cauză, 8n acest prezent nociv, de neînțeles,
lucrurile evoluează într-o tăcere suspectă în ceea ce
privește persoana mea. Aș vrea să amintesc aici și faptul
că la moartea lui Grigore Vieru am avut o grijă deosebită
și teamă atunci când Adrian Păunescu a venit la înmor-
mântarea prietenului său drag. Doamna Carme Păunescu
cunoaște realitatea acelei nopți. Colaborarea mea cu re-
vista Flacăra este de decenii și de la numărul 2 al
înființării revistei de Adrian Păunescu, numele meu este
prezent fără întrerupere până anul acesta și nu înțeleg
tăcerea prezentului din partea doamnei Ana Maria Pău-
nescu. Să fi devenit o persoană indezirabila pentru pagi-
nile revistei? Să se uite oare faptul că, alături de Consiliul
Local, de primarul, de secretarul Primăriei Dumbrăveni
(jud. Suceava) am contribuit, verbal şi moral la realizarea
primului bust din România într-o comuna, Dumbrăveni,
județul Suceava. 

Doamna Carmen Păunescu, soția poetului, poate își
amintește de faptul că la căpătâiul soțului, de față fiind
acad. Vasile Tărâţeanu, și secretarul Primăriei Dumbră-
veni, dl Mihai Chiriac, a spus că Adrian a spus să continui
colaborarea la revista „Flacăra”. 

Strig până la cer ca vocea mea să fie auzită de poetul
Adrian Păunescu poetul eternității poeziei românești și să
dea puțină lumină familiei sale în ceea ce privește per-
soana mea. 

Închei cu credința că strigătul meu ajuns ecou s-a
făcut auzit și la cei care trebuie să-l audă. 

MIHAI SULTANA VICOL 

Luminița Zaharia
POEZII
liber la smîntînă  
sufletul misogin și pauper
legat cu lanțul de calorifer
cu un magnet bonbon pe frigider
la cură de slăbit de-o săptămînă
poftește mititelul la smîntînă
cura desigur nu este de voie
cum mamițica lui pe domnul goe
l-a pararăsfățat și sufocat
sufletul într-o zi s-a revoltat
că totu-n lumea lui e doar sclipici
că are trandafirii tot mai mici
că-i fals și lesne rău de cumpărat
că blegul s-a lăsat cosmetizat
că și-a abandonat chiar și copiii
și-afini de gradul zet ai poeziei
l-au cam ademenit în catacombe
și i-au servit desert în loc de bombe
ba l-au călcat, afabili, pe bombeu
l-au întronat chiar ban dintr-un plebeu
prietenii pe care i-a-ngropat
în necromorfi hidoși s-au transformat
și-i vin în vise să-i aducă-aminte
c-a devenit servil, conform, cuminte
că-i congruent cu o meduză moartă
că și-a-ncrustat numele-n bronz pe poartă:
„trăiește-aicea pur, prietenos
dom’șorul vostru, Zahăr Luminos”
ah Doamne cîte vini cîte păcate
îi pun în cîrcă pe nemestecate
și avocat se are doar pe sine
dar să pledeze pro îi e rușine
așa că singur cuc s-a osîndit
să țină drastic cură de slăbit
și smîntînica aia, bat-o vina
adusă ieri de papadopolina
cu ochiu-i face, să reziste-i greu…
se zvîrcolește bietul ca un zmeu

(aici e musai să intervin eu:
– suflet involuat, cu părul creț
ce te ții prostule așa măreț 
cică pe post la pup și la mîncare
mă minți că ești la dezintoxicare
legat ori ba, tu tot visezi smîntînă
hai, lanțul jos, te țin chiar eu de mînă
cînd vei mînca, hulpav, castronul tot
și te susțin și cînd te lingi pe bot
ai liber la desfrîu alimentar
jos maniere, poți fi boschetar
de vrei, nu te spăla trei luni pe dinți…
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• George V. Grigore

Mănăstirea Tutana este localizată în zona de nord-
vest a  județului Argeș, în apropierea vechii cetăți de
scaun a Țării Românești, Curtea de Argeș. Ansamblul mo-
nastic Tutana – unul dintre cele mai importante de acest
gen din țară, este format din: biserică, turnul-clopotnită,
casa domnească a lui Mihnea Turcitul și chiliile situate la
limita incintei. Începuturile mânăstirii Tutana (sat Tu-
tana, comuna Băiculești; jud. Argeș) urcă în vremea lui
Negru Vodă, când acesta își făcuse Cetate de scaun la
Curtea de Argeş. Legenda spune că pornind la vânătoare
de mistreți, într-o zi, domnul a luat urma sălbăticiunilor,
care l-au purtat mai întâi prin codrii adânci, sco țân du-l
apoi într-un loc de o frumusețe care l-a lăsat fără grai.
Pe loc, Negru Vodă a hotărât să ridice acolo un schit. Așa
începe istoria Tutanei, o biserică din seria superbelor cti-
torii ale Basarabilor. Urmașii lui Negru Vodă au con tinuat,
și ei, să se ocupe de ea. Sute de ani au tot clădit-o și re -
clădit-o. Cu zidurile ei de că ră midă portocalie, alternând
rafinat cu albul morta ru lui. Și cu arhitectura ei austeră,
care-i imprimă un aer mistic și monahal. Tutana, spun
vechile zapisuri, a fost ridicată de călugări români veniți
de la schitul Cutlumuș, din Muntele Athos, pe la 1300.
Călugării valahi nu prea „gustau” viața de obște la Sfân-
tul Munte, preferând izolarea. Ajunși la Tutana, i-au ales
viitoarei lor sihăstrii hramul „Sf. Atanasie din Athos”, sin-
gura biserică românească cu acest patron. Povestea
spune că monahii au voit mai întâi să-și ridice mânăstirea
deasupra satului, pe un deal, într-o poiană fru moasă.
(Poiana se numește și azi „Dealul Bisericii”). Dar, ori de
câte ori înfigeau în pământ crucea pentru mânăstire, o
găseau mutată peste noapte în vale. Și minunea s-a în-
tâmplat de trei ori. Atunci au înțeles călugării că locul
acela nu e pe placul lui Dumnezeu. Și-au ridicat biserica
în vale, pe un teren mlăştinos. Și viața călu gă rească a
înflorit… Monahii valahi s-au pu tut izola în voie în mâ-
năstire și prin pădu rile din jur. Toți căutau isihia, liniștea
sfântă și asceza severă. Încă în urmă cu 700 de ani, Tu-
tana devenise o lavră româ nească cu spiritualitate pu-
ternică. Și ca în Athos, călugării Tutanei trăiau după ora
bizantină. Ziua liturgică începea seara, iar slujbele se
țineau noaptea. Asceți curați, rupți de lume și rugători,
vechii călugări ai Tutanei erau aproape de Dumnezeu și
de adevăr și toată lu mea îi căuta. După 400 de ani, încă
mai erau pust nici în pădurile din jurul Tutanei. Și când
n-au mai fost, necazuri mari au năpădit locurile și țara.
Din vechii călugări mai rămăsese doar iarba… Dar de
unde acest nume rar de „Tutana”? Gândul mă poartă
către Regele Tut, sau Faraonul Tutankamon (vechea reli-
gie valaho – egipteană), apoi către cuvântul „tută” (per-
soană care vorbește vrute și nevrute; prostănac). Ana –
Tuta poate fi mama Mariei, cea cu altă pălărie... sau cine
știe? Posibil ca nume sî vină de la „Tot al Anei”, iar acest
pesonaj feminin fiind unul important (poate chiar
Doamna Ana, so ția domnitorului Radu I). Vlad Ţepeş a
fost legat și el de Tutana. Există chiar un deal lângă mâ-
năstire, numit „Ţeapa”. Aco lo a osândit cruntul voievod,
pentru prima oară, niș te trădători, să fie trași în ţeapă.
În curtea mânăstirii se găsesc și cruci păstrate până azi,
ale oștenilor lui Țepeș. Deși mutați sub țărână, păreau
să străjuiască, încă, ocolul mânăstiresc. În biserica de la
Tutana există o pisanie veche, scri să la 100 de ani după
Țepeș. Spune că mânăs tirea a fost reconstruită de Mih-
nea Vodă Turcitul și de banul Mihai, adică Mihai Viteazul.

Marele Domn apare pentru prima oară în istorie la Mânăs -
tirea Tutana, când le promite călugărilor că le va zidi o
biserică. Și Mihai s-a ținut de cuvânt. Biserica este și azi
una dintre cele mai frumoase din țară. Și s-a păstrat
aproape la fel cum a reclădit-o el. Prezența lui Mihai Vi-
teazu la acestă mănăstire nu este o întâmplare. Acesta,
ca dealtfel și Mihnea Turcitul, erau voievozi Drăculești.
Cea mai puter nică ramură a primilor Basarabi. Nu mele li
se trăgea de la cel mai bătrân dintre ei – Vlad Dracul,
tatăl lui Vlad Țepeș. Vlad Dracul a stat ani de zile în suita
regelui Sigis mund de Luxemburg, care l-a și investit ca-
valer al „Ordinului Dra gonului”, un ordin de mare pres-
tigiu în Europa. Toți cavalerii săi purtau la gât un colan
de aur inscripționat cu un medalion: un dragon sfâșiat de
o cruce. De la dragonul acela i s-a tras numele lui Vlad
Dracul, iar urmașii săi s-au numit Drăculești. Și ei au păs-
trat cel mai bine zestrea primilor Basarabi: au fost toți
băr baţi curajoși şi războinici, cu frică de Dumnezeu,
deschiși către Occi dent, iar nu către otomani. Adevărați
cruciați. Și tot ca niște cruciați au construit biserici și
mânăstiri austere în tradiția Basarabilor. La fel ca Tutana.
Două sute de ani, Tutana a fost mânăstirea lor dom-
nească. După ce ei s-au stins, și Tutana a intrat în declin.
Mihai Viteazul a fost ultimul dintre Drăculești. Și n-a tre-
cut mult după uciderea lui, că mânăstirea a trebuit re-
făcută. Fusese devastată de Sinan Pașa, dușmanul bătut
de Mihai la Călugăreni, în luptele din 1595. După refa-
cere, bise rica a fost sfințită de patriarhul Constan -
tinopolului. Un gest care vorbește cât o istorie! „De fapt,
toată zona asta a Muscelului, fiind veche și bogat înzes-
trată, a avut mult mai mult de suferit decât alte părți
ale Țării Românești” – spune istoricul Ștefan Dumitrache,
directorul Muzeului Județean de Istorie din Curtea de
Argeș. În 1600, primii au năpădit pe aici polo nezii lui Si-
mion Movilă. Nu li se plătise solda, așa că au prădat tot,
au tras și cu tunul în mânăstire. După asta, au venit tă-
tarii, în marea invazie din 1650-1660. Au jefuit toate bi-
sericile din Moldova, Ardeal și Țara Românească. Și
prăpădul a conti nuat. Alte nații, aceleași jafuri. În 1806,
a fost rân dul turcilor să prade Tutana și întreg Argeșul.
În schimb, când în urma lor au venit ruşii, au dat bani să
se refacă bisericile. Rușii jefuiau populația, dar se îngri-
jeau de biserici. Dispăruseră clopotele de la Negru Vodă,
pe care scria: „Io, Nigru Voivod”, şi ruşii au dat bani să
fie refăcute. Apoi le-au furat nemţii, în primul război
mondial. Însă nu doar oa menii, ci și natura a pustiit Tu-
tana. În 1838, a fost cel mai mare cutremur din România,
și mânăstirea a trebuit refăcută complet. Dar nu a mai
fost ce fusese. Înainte, mânăstirea părea ruptă din Rai.
Era mândră, bogată și cu ziduri înalte. Exista și un turn
robust și semeț, ridicat tot de Mihai Viteazul. Azi e scu-
fundat în pământ, ca și vechile chilii care abia mai răsar
din iarbă. 

De 150 de ani Tutana nu mai este mănăstire. De la
secularizarea averilor mâ năstireşti. Atunci, mânăstirea
care învia mereu – a primit lovitura de grație. Intere sant
e că în 1863, primul care a semnat legea secu la rizării a
fost chiar Mitropolitul. Asta, pentru că 90% din averile
mânăstirilor nu erau ale româ ni lor, ci ale grecilor. Cuza
a voit să despăgubească Patriarhia Con stan tinopolului.
Oferea o sumă uriașă, împrumutată de la un car tel de
bănci din Paris. Dar Pa triarhia greacă ne-a respins oferta.
Tot gândindu-se cum să salveze bisericile țării, domnito-
rul a dis pus apoi ca multe mânăstiri să devină biserici de
mir. Statul le-a dat câte opt hectare şi jumătate de pă-
mânt, să aibă cu ce trăi. La Tutana, însă, sătenii erau
puțini și săraci. N-au mai putut să-și întreţină biserica. 

Un mister al mânăstirii Tutana este marea de troițe
din satul care o înconjoară. Mult mai mare de cât prin
alte părți ale Argeșului. Le întâlnești la tot pasul. Frumos
sculptate și delicat pictate, sunt peste tot: la inter -
secțiile ulițelor, pe dealuri, până sus, la pădure. Sunt
peste 80 de troiţe! Și toate cu fața spre răsărit, ie șite în
ca lea drume țului, să-l bi necuvânteze. Poa  te că numărul
mare de troițe e un semn al credinței iradiate prin timp
de stră vechea mânăstire athonită de la Tu tana. Căci satul
s-a născut odată cu mâ năstirea și cu pustnicii ei isihaști.
Exact acolo unde sătenii ridică acum troițe. Dacă, însă,
îi întrebi, oamenii din Tutana îți vor spu ne că așa e obi-
ceiul la ei. La 40 de zile de când cineva a murit, i se mai
sfin ţește o cruce care se pune la o troiţă. De aceea, fie-
care troiţă poartă lângă ea zeci de cruci. Cât despre
troițele din pădure, lângă ele există şi jghea buri de apă,
pentru oameni și animale. Cea mai mare po mană e să îl
hră nești pe cel flămând şi să dai apă celui în setat. „Iar
la Tutana, apa şi cre dinţa sunt pes te tot” – spune părin-
tele Ovi diu. Un loc binecu vântat, unde merită să trăiești. 

În afara bisericilor ctitorite de ei, basarabii au lăsat
în urma lor mis tere și întâmplări îngro pate în zone
crepus cu lare. Vechile lor mânăs tiri și biserici au fur ni zat
mereu surprize uria șe. Biserica Tutanei s-a vădit și ea o
provocare. În 1987, cu ocazia ultimei mari restaurări,
când ar he o logii au început să sape, au gă sit sub biserica
Tuta nei fun dațiile altei biserici. Cu mult mai ve che… Des -
tul de repede, ar heologii au sta bilit că bise rica găsită sub
biserica de acum a Tutanei era din vre mea lui Mircea cel
Bă trân. Tot a tunci s-au desco pe rit și un sprezece dinari,
precum și un vechi sis tem de dre naj al bisericii, mo dern
chiar și pentru zilele noastre. Mlaștina peste care se ri -

dicase bi serica fusese întă rită cu stâlpi de stejar. Ca la
Veneția! Dar arheologii au mai fă cut o descoperire, pe
drept cuvânt, fabuloasă: șase mor minte foarte vechi se
aflau în inte riorul bisericii, îngropate sub biserica de azi.
Și toți morții purtau straie scumpe și podoabe bogate.
Cele mai multe revelații le-a produs Mor mântul nr. 4,
cum a fost numit. Înăuntrul lui era un barbat de 45-50
de ani. Foarte înalt pentru epoca lui, asemănător cu cel
supranumit Prin țul Negru, gă sit la Curtea de Ar geș, sub
biserica Domnească. Prin țul de la Tutana purta și el, ase-
meni Prințului Negru, un splendid inel prin ciar de aur,
în semnat cu pecete domnească. Cân  tărind 25 de grame
și încrustat cu ge mă, inelul de la Tutana se află acum la
Bucureşti, la Muzeul Na țional de Istorie, la fel ca faimo-
sul inel al Prin țului Negru de la Curtea de Argeș. Misterele
Basa rabilor! Scobit într-un trunchi de copac, sicriul de la
Tutana purta pe capac însemne templiere. Ar heologii au
stabilit că mormântul nr. 4 e din vremea lui Vlad Țepeș.
Dar cine se află în el? „Din păcate, nu ştim ale cui sunt
mormintele de la Tutana”, spune Ștefan Dumitrache, Di-
rectorul Muzeului Municipal din Curtea de Argeș. „Și nu
știm multe. Dacă s-ar face la Tutana săpături mai ample,
am avea și alte surprize lăsate de Basarabi”. În anii ‘80,
biserica este restaurată și revine la forma lăsată de Mihai
Viteazul. În timp ce se dărâ mau zidurile, a ieșit la lumină
o cărămidă care i-a adus Tutanei o nouă faimă. De data
asta… „extra terestră”… Era o cărămidă veche, cu un
desen com plicat, care părea că reprezintă chiar un
extra terestru. Unii au deslușit pe ea chiar și o scriere
egipteană, veche de 2000 de ani. Dacă o căutați cu pri-
virea, o găsiți pe zidul exterior al bisericii, chiar lângă
intrare. Este mai mică decât credeam și pe jumătate în-
gropată în zid, dar desenul ei bizar ră măsese vizibil și in-
tact, deși niște studenți încerca seră s-o smulgă cu dalta
și cu ciocanul. Apoi, povestea cărămizii a luat amploare.
În sat, unii se distrează pe seama ei, în vreme ce alții
cred că acolo e o fiinţă nepământeană și îşi mai fac și
azi cruce, când trec pe lângă ea. De la oraș, au venit cer-
cetători și istorici și au făcut fotografii. Nu s-a lămurit
nimeni ce e acolo. Poate că desenul este doar o marcă a
cărămidarilor. Atelierele mari, cum a fost și cel cu care
Mihnea Vodă Turcitul a lucrat la Tutana, își marcau pro-
dusele. Dar nimeni nu și-a semnat vreodată cărămizile
așa de complicat. Apoi, mai există o explicație surprin-
zătoare, pe care o știe părintele Ovidiu Creț. Ei, bine,
dacă am întoarce cărămida cu 180 de grade, imaginea
de pe ea s-ar limpezi brusc. Am vedea un trunchi de con,
care se termină cu o cruce și niște turle, cam zburătoare,
ce-i drept. Exact ca în fotografiile vechi, în care crucea
și turlele au exact același desen. Așa dar, imaginea de pe
cărămidă de la Tutana ar putea fi chiar biserica de acum
400 de ani, ridicată de Mihai Viteazul. Pe desen, în josul
cărămizii, biserica mai are un zid împrejmuitor și un
turn. Vechiul turn al mânăstirii, azi scufundat în țărână.
Iar li nia ondulată din ciu datul desen, îmi spune pă rintele,
amin tește de râul Tu tana. Misterul cărămizii se as cunde
în faptul că a fost zidită inversat, la vreo recon struc ție a
bisericii, din greșeală, sau ca să aprindă mai târ ziu
imaginația oamenilor. 

Tutana, un nume ciudat și o destinație spirituală ce
ne cheamă la deslușirea sa. Dacă aflați mai multe despre
acestă locație deosebită, vă așteptăm cu răspunsurile la
tainicile întrebări.

Surse: wikipedia.org; cjarges.ro; adevarul.ro, cres-
tinortodox.ro; bjarges.ro; calameo.com; amfostacolo.ro;
formula-as.ro; evz.ro, argesuldenord.worldpress.com;
fototecaortodoxiei.ro; ziarullumina.ro, vladimir-rosu-
lescu.blogspot.com; infopensiuni.ro; patrimoniu.ro

Mânăstirii Tutana și misterele sale încă nedeslușite



10                                                                               flacăra lui Adrian Păunescu                                                           20-26 noiembrie 2020

Viaţa noastră a început să devină
statistică  pură.

*****
O revoluţie poate fi o simplă trans-

laţie din lac  în puţ.
*****

Nu i se poate cere democraţiei să
elimine  complet prostia din socie-
tate. Dar nici să o  ajute să devină

majoritară.
*****

Unde sunt poeţii care scrutau, pe
vremuri, universul în bobul de rouă.

-Primiţi cu furatu’?
-Nu mai vedem luminiţa de la capă-
tul tunelului fiindcă azi noapte s-a
furat becul.
-În loc de ’’No’ iar te-ai culcat cu
şeful!’’, dacă eşti manierat spui ’’Fe-
licitări pentru avansare!’’
-Ultima oră: Turnul din Pisa s-a în-
dreptat!

ȚOPELI
POLITICE

de Pompiliu Comșa

AFORISME DE 
VASILE GHICA

Bilanţ
Bunii mei contemporani,
Fără milă şi virtute,
Plătesc scump, în patru ani
Ce votează-n trei minute…

O familie muzicală
Soţia-i as la mandolină,
Socrul - expert la contrabas,
Un ginere - la piculină,
Iar soacra-i cel mai dulce glas.

totuşi, trişti
Bucuroşi, îşi duc, acum,
Şeful lor pe ultim drum,
Totuşi, trişti că el s-a dus
Fără-a şti ce i-ar fi spus.

DE tOAtE CULORILE
de Nicolae Dragoș

Motiv de stres
Când între oameni deştepţi a intrat
Nici nu mai spun cât de rău s-a simţit
De prea multa lumină deranjat
Cel care-n beznă o viaţă-a trăit!

Guvernul şi pensionarii

„La pensii nu v-am dat procente mari,
Deocamdată nu se poate,
Dar le vom da când voi, pensionari,
Veţi mai rămâne sub jumătate!”

Epigrame de
GHEORGHE GH. POPESCU

Pepsiglas sau pecsiglas, aceasta-i 
întrebarea • Cu adevărat real • Mici

detalii • A câștiga în plus • Vanghelie
aduce aportul • Chirica: analfabetim-

sul să nu plece din Iași! • Talpa pe
Căpățână • Speceală • Încă deocam-

dată • Auckland, capitala Noii 
Zeelande • Terminare cu finalizare • Ne

revenim și ne revedem sâmbăta
viitoare • Precedentul din trecut • Am

continuat mai departe • Paula Seling e
una din marile talente • Mircea M.
Ioniță • Îndemânare cu piciorul • 
CăCamora la Națională • Membri
secțiilor • Întrebarea disjunctivă

• Andrei Păunescu

• „Așa cum spuneați și
dumneavoastră, să poarte
mască și să aibă vizieră,
sau să fie băncuța dotată
cu pepsiglas, că de fapt
despre asta e vorba.”
(Monica Anisie, Antena 3,
12 august 2020)
Certitudinea este că Monica Anisie a spus o
prostie. Singura dilemă, lansată imediat de
apărătorii vajnici ai actualei guvernări,
este, totuși, dacă doamna ministru al
Educației (sinistra-ministra lipsei de
educație) a pronunțat pePsiglas sau peCsi-
glas. Deși am analizat atent fiecare detaliu
al mișcării buzelor doamnei Anisie, con-
cluzia noastră și a altor analiști ai
fenomenelor fundamentale ale limbii
române anisiene este că dilema „P sau C”
persistă (P este o consoană oclusivă
bilabială - prin atingerea ambelor buze, în
vreme ce C este o consoană oclusivă velară
- prin atingerea rădăcinii limbii de zona
palatală a gurii). Sigur este doar că nu a
spus corect plexiglas, cert sută-n mie, mie-
n sută, clar, neîndoios, ferm, absolut, fără
dubiu, și dincolo de orice îndoială. 
• „Cu adevărat ține la Mirabela Dauer
real.” (Tomi Cristin, Te cunosc de undeva,
Antena 1, 15 august 2020)
Actorul, vorbind despre Jean de la Craiova,
a reușit un pleonasm amuzant. Te cunosc
de la pleonasme, maistre!
• „Am întrebat-o câteva mici detalii.”
(Jean de la Craiova, Antena 1, 15 august
2020)
În aceeași emisiune, manelistul a făcut
destăinuiri despre prietenia sa cu inter-
preta Mirabela Dauer. Din păcate, tot în
pleonasme, pentru căci fiindcă deoarece
detaliile nu pot fi mari.
• „Ce-ai câștigat în plus este atenția la de-
talii.” (Ozana Barabancea, Antena 1, 15 au-
gust 2020)
O fi fost o ediție dedicată pleonasmului?
Atunci cum să ne explicăm că și Ozana cea
frumos cântătoare, dar greșit vorbitoare,
adresându-se lui Jean de la Craiova, a făcut
același fel de gafă?
• „Mi-am adus aportul.” (Marian Vanghe-
lie, B1 TV, 17 august 2020)
Cum ar fi viața noastră fără Marian Vanghe-
lie? Ar fi la fel ca limba română fără al-
manahe, ca tineretul fără Goagăl, ca
orașele fără primarul care este. Adică ar fi
ca un pleonasm tautologic făcut prin
repetare încă o dată și dublare de două ori.
• „Analfabetismul să nu plece niciodată
din orașul nostru!” (Mihai Chirica, Antena
3, 21 august 2010)
Primarul Iașilor (PSD, trecut la PNL, ca
prințul din poveste, transformat în broască)
a reușit performanța de a spune din

greșeală un mare adevăr al politicii
românești din ultimele decenii: poporul
trebuie prostit, îndobitocit, dezrădăcinat,
pentru ca hoții mici, proști și trădători din
țară să se bucure de micile lor prăzi fără
opreliști, iar hoții mari din afară care-i
manevrează să-și continue proiectul de
dezmembrare a României.
• „Mai importanți decât banii nu sunt
nimic.” (Iulian Leca, Realitatea Plus TV, 21
august 2020)
Vai! Ce dureros dezacord în număr a reușit
freneticul realizator. Corect ar fi fost așa:
mai important decât banii nu este nimic. 
• „Îi tratăm pe ăia care credem că are
șanse mai multe.” (Mircea Badea, Antena
3, 26 august 2020)
Nici Mircea Badea nu se lasă, la postul con-
curent, și trage un dezacord între subiect
și predicat mare cât audiența emisiunii.
• „S-a dus cu talpa pe Căpățână.” (FC Vol-
untari - Gaz Metan Mediaș 2-1, Digi Sport 1
TV, 24 august 2020)
Bine că, totuși, Căpățână e un nume de
jucător și nu e vorba de o parte a corpului,
lovită cu talpa. Ar fi fost dureros, periculos,
ce mai, ar fi fost o situație „speceală” (cum
a articulat președintele Klaus Iohannis și în
26 august 2020, ca în atâtea alte ocazii).
• „România nu-i capabilă încă
deocamdată să dea capacul la o parte.”
(Bogdan Chirieac, Antena 3, 27 august
2020)
Telegrafic și scurt, dar totuși laconic și con-
cis: pleonasm!
• „Focar de COVID-19 în capitala Auck-
land.” (pe ecran Antena 3, 27 august 2020)
Alo, Wellingtonul, vezi că nu mai ești capi-
tala Noii Zeelande! Cum de unde știm? Am
văzut scris pe ecran la Antena 3, când se
comenta amânarea alegerilor generale din
îndepărtata țară insulară din Pacific.
• „Acțiuni care s-au terminat cu fi-
nalizare.” (Gavrilă Balint, Digi Sport 1 TV,
27 august 2020)
Culmea e că undeva, în adâncul acestui co-
mentariu fotbalistic pleonastic, există un
firicel de scuză, de circumstanță
atenuantă: există faze care se termină fără
finalizare, pentru că, în accepțiunea co-
mentatorilor de sport, finalizare înseamnă
șut, centrare, gol, corner etc., iar fără fi-
nalizare înseamnă deposedare, pierderea
mingii, ratare etc.
• „Mulțumim, ne revenim… și ne revedem
sâmbăta viitoare.” (Antena 3, 29 august
2020)
Bâlba asta sună a spovedanie de după o
beție.
• „Precedentul care ți s-a întâmplat în
trecut.” (Florentina Fântânaru, Antena 3,
29 august 2020)
O adevărată știre era dacă precedentul se
întâmpla în viitor. Așa, e doar o formulă
pleonastică banală, obișnuită, comună, dar
însă oarecare, anodină și neinteresantă.
• „Am continuat mai departe.” (Speranța
TV, 30 august 2020)
Altă televiziune, același tip de greșeală!
Pleonasmul este o tristă constantă, și la
emisiunile de divertisment, și la cele reli-
gioase.
• „O lovitură liberă care se anunța
periculoasă pentru Barcelona.” (Digi Sport
2 TV, 2 septembrie 2020)
Arhiva marilor meciuri dintre Real Madrid și
FC Barcelona e plină nu doar de faze fot-

balistice memorabile, ci și de greșeli ale
comentatorilor. Aici, confuzia se naște din
topica deficitară: lovitura era bună pentru
Barcelona și periculoasă pentru Real.
• „Paula este una dintre marile talente
ale românilor.” (TVR1, 2 septembrie 2020)
Materialul de promovare a Festivalului Cer-
bul de Aur sublinia valoarea incontestabilă
a Paulei Seling. Păcat că au construit deza-
cordat propoziția, dar e bine că n-au
repetat mai vechiul anunț al unui prezen-
tator idiot: Acum, Ovi și Paula Seling pe
scenă în aplauzele dumneavoastră!
• „Cum bine spunea Mircea M. Ioniță...”
(Emil Boc, prin videotelefon, Realitatea
Plus TV, 3 septembrie 2020)
Obișnuit în tinerețe să asculte meciuri co-
mentate la radio și TV de Mircea M.
Ionescu, primarul Clujului îi schimbă nu-
mele ziaristului Ion M. Ioniță, aflat în stu-
dio. Avancronica obiectivă a etapei,
prezentată în anii `70-`80 de Mircea M.
Ionescu, i-a rămas adânc în minte edilului-
fost premier. Și nouă ne-a rămas pe retină
imaginea recentă a unor străzi din Cluj,
vopsite în tricolorul maghiar. Era nasol,
rușinos și naționalist când fostul primar
Gheorghe Funar vopsea în roșu, galben și
albastru bordurile și băncile din orașul
românesc Cluj-Napoca. Acum e foarte bine
și normal, când stațiile de transport în
comun sunt mutilate iresponsabil în roșu,
alb și verde.
• „Am discutat cu Nicu și cu jucători cu
îndemânare deosebită.” (Mirel Rădoi, Digi
Sport 3 TV, 3 septembrie 2020)
Henț! La fotbal, îndemânare e un termen
potrivit doar pentru portari sau pentru
aruncările de la margine ale jucătorilor de
câmp. Altfel, jocul cu mâna e sancționabil,
în afara situațiilor supranaturale, cum s-a
întâmplat cu Maradona în meciul contra en-
glezilor de la Mondialele din 1986, când ge-
nialul argentinian a marcat de două ori,
dând și cel mai spectaculos gol din istorie,
dar și pe cel mai mincinos, cu mâna.
• „Credeți că Camora va ajuta echipa
națională?” (Valentin Moraru, Digi Sport 3
TV, 3 septembrie 2020)
Primul beneficiar fără voie al grosolanei ca-
cofonii a fost Viorel Moldovan, cu care vor-
bea realizatorul. Problema inechitabilă
este că proaspăt naturalizatul fotbalist por-
tughez a fost obligat să dea un examen de
limbă română la primirea cetățeniei, pe
când atâția realizatori TV nu dau niciun ex-
amen la română ca să intre pe post și se
exprimă incalificabil.
• „Între 100-380 de lei pe zi pentru mem-
bri secțiilor.” (pe ecran, Antena 3, 3 sep-
tembrie 2020)
Oboseală mare și la secțiile de votare, și la
departamentul de editare a textelor pentru
ecran! Dar, când se fură voturi cu sacul, să
ne mai luăm la ceartă pentru un simplu „i”
și pentru o cratimă pusă în locul conjuncției
și între 100 și 380?
• „Mai rezistă așa sau ai aruncat-o?” (Pro
TV, 4 septembrie 2020)
Greșeala de aici nu este gramaticală, ci
contextuală, de construcție, întrebarea
fiind disjunctivă. Ce răspuns simplu, fără
echivoc, putea da aici copilul de la țară, în-
trebat de reporter despre masca sa,
învechită și cusută? Da? La ce da? Nu? La ce
nu? Întrebările din materialele TV nu tre-
buie, în cele mai multe situații, să fie con-
struite disjunctiv, adică pe două planuri
opuse, astfel încât să nu se poată răspunde
simplu, cu da sau nu. 

EMISIUNILE tRECE, PERLELE RĂMÂNE

Din puţul fără fund, 
dar cu 

telecomandă (428)



Pamflet de criză
Preș. K.W. Iohannis, 
mai rău ca pandemia!

Motto: „Nu e nevoie să ieși din casă. Stai la
masă și ascultă. Nici măcar nu asculta, așteaptă.
Nici măcar nu aștepta, fii liniștit și singur. Lumea ți
se va oferi singură spre a-ți fi dezvăluită; nu poate
fi altfel; în extaz, răvășită îți va sta în față.”

Franz Kafka

• Ion Predoșanu
Ca un imbold pentru aceia care, deși suntem în

plină pandemie și GuWernerul Meu, cum i se mai spune
Guvernului Iohannis-Orban tocmai a prelungit starea
de alertă, îmi permit să reiau un citat primit pe e-mail
tocmai de la talentatul și inspiratul Poet Gorjean și
Național Spiridon Popescu, membru al Uniunii Scriitori-
lor din România, Filiala Oltenia-Craiova.

„Problema nu sunt politicienii!
Ei pot fi schimbați, o dată la patru ani.
Problema SUNTEM NOI, cei care îi alegem.
NOI CÂND NE SCHIMBĂM?”

Semnat Anonymus România

Pe același like trimis de amicul Spiridon Popescu,
pe lângă alte imagini, poeme marca Spirache Popescu-
ot Gorj, mai sunt și aforisme. Precum următorul:
„Faceți din proști conducători și vă întrebați de unde
vine dezastrul!” Aparține fostului premier al Marii Bri-
tanii, politician și conducător în timpurile grele ale
celui de-al doilea Război Mondial – Winston Churchill,
viitor laureat al Premiului Nobel pentru literatură!

Și acum, permiteți-mi o comparație cu un pretins
conducător – tot pe timp de război, cu un inamic invi-
zibil Sars-Cov 2 – Preș. Klaus Werner Iohannis. Unde-i
conducător Musiu? Păi acolo unde-a fost ales de niște
fraieri. Deși nu l-am votat, cică mi-ar fi președinte. Ce
rușine!

Să ne înțelegem. Mie mi-e rușine, că la obrazul
său gros nu e cazul nici măcar să-l suspectăm de așa
ceva.

Joi, în România, Grupul de Comunicare Strategică
a anunțat că pe 12 noiembrie s-au înregistrat: 10.142
cazuri noi de infectare cu noul coronavirus; 121 de de-
cese în 24 de ore și un număr fără precedent de cazuri
grave la Terapie Intensivă – 1.152!

Și dacă-i Preș. Klaus Werner Iohannis atunci preș
să fie. Individului parcă i-ar fi luat Dumnezeu mințile -
asta în cazul că le-o fi avut!, din moment ce până-n
1989 ca profesoraș de fizică la Liceul din Agnita s-a
ținut de medidații(ca să-și cumpere mai târziu șase!!!
Case), neavând timp să-și ia definitivatul ori nefiind
capabil. Numai Cel de Sus știe!

Fix în ziua cu 10.142 de noi cazuri ale infectaților
cu noul coronavirus, s-a emis „bula” lui Bulă: „Avem
primele confirmări că măsurile luate acum câteva săp-
tămâni au dat rezultate”.

Fix așa zicea catastrofalul (ajuns) președinte din
întâmplare(?!) – Klaus Werner Iohannis, dar sigur cu
sprijinul Gen. Florian Coldea, prin 2014 încă prim-ad-
junct al Directorului SRI George Maior(cel pe care ulte-
rior l-a răsplătit cu un post gras și călduț, acela de
Ambasador în SUA!).

Afirmația cu măsurile care-ar fi dat rezultate a
comis-o tot președintele Iohannis, cum spuneam, când
a susținut o videoconferință cu Prefecții din țară, pe
tema gestionării pandemiei de COVID-19. Gafa insului
ajuns chiar Preș. Klaus Werner Iohannis a zis-o
Prefecților, cu puțin timp înainte ca neștiutul Grup de
Comunicare Strategică să ne anunțe groaznicele cifre
ale Zilei negre de joi, 12 noiembrie.

El, adică Iohannisul este într-o permanentă cam-
panie electorală Pro-PNL, pe care-l vrea neapărat la
guvernare și după 6 decembrie. Iar la anul, combinația
PNL-USR-PLUS(un fel de URSS!) ar vrea să voteze o
nouă Constituție a României în Parlamentul Meu, prin
care Sasul din Hermanstadt să vă fie președinte pe
viață. Sau măcar încă 34 de ani! 

Așa vă trebuie!
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Bye, bye...Politichie!
interviu cu scriitorul V.Ghica

-Chiar vrei să renunțăm la politică ? Este un subiect
gras. Toată lumea se dă în vânt pentru el. Dau din
coate, își fac loc să-și dea cu părerea, să fie luați în
seamă.
-Eu am făcut politică de partid în primii 12 ani după
1989. Am văzut câtă democrație există în partidele
noastre și nu-mi mai trebuie. Când este vorba despre
interesul național, cred că e un semn de lașitate să nu
te implici.
-Dar să nu fim catastrofici! S-au petrecut și înnoiri,
lucruri bune.
-Da, avem libertate și democrație dar...
-Nu avem responsabilitate.
-Exact. Și conceptele respective devin inoperante. Este
foarte bine că suntem în UE și în NATO, dar nu avem ne-
gociatori de forță. Acolo trebuie să mai bați și cu pum-
nul  în masă uneori, pentru că există interese fel de fel,
la vedere sau ascunse. Ori noi am trimis la grămadă :
rude, amante, oameni nepăsători. Unii au votat chiar
împotriva României, caz nemaiîntâlnit în diplomația eu-
ropeană.
-Începuserăm să vorbim despre împliniri. Primarii se
constituie într-o speranță. Ei dau ochii aproape zilnic
cu electoratul. Se simte un reviriment. În rest ?
- Am mai spus și altădată. Avem și politicieni valoroși,
cinstiți și competenți. Dar ori nu au suficiență forță să
deschidă pârtii spre normalitate, ori nu sunt lăsați să o
facă. Avem magistrați, diplomați, înalți funcționari, pro-
fesori foarte buni, însă nu ei dau ora exactă, acolo unde
se află. Există în România destui elevi olimpici, studenți
de excepție, dar îi pregătim pentru alții. Ne pleacă
specialiști super calificați în țările dezvoltate și nu
mișcăm niciun deget. Trimitem în spitale studenți

mediciniști în locul medicilor plecați în Vest, gest ex-
trem de riscant. E ca și cum  li s-ar acorda unora permis
de conducere fără examen. Deci resurse umane și ma-
teriale avem, dar le folosim anapoda.
-Este presa câinele de pază ?
-Se aplică regula și aici. Printre tinerii care aleargă prin
caniculă, ori prin ger după știri de doi lei figurează, cu
siguranță, mari speranțe ale jurnalismului, dar ei sunt
obedienți patronului. Există numai câteva ziare și re-
viste unde libertatea ziaristului nu este îngrădită.
-Ce șanse au pentru o carieră strălucită ?
-Niciuna. Apoi, cultura noastră se află într-o gravă
suferință. Canalele de televiziune (sunt probabil vreo
două sute) ar putea să facă minuni. Cele mai multe nu
acordă culturii nicio atenție. Cohorte de politicieni și fă-
tuci cu apucături îndoielnice mobilează micile ecrane de
dimineața până noaptea târziu. Nu vezi nici picior de ac-
tori, scriitori, pictori, istorici etc, oameni care ar avea
ce să le spună românilor de toate vârstele. De ce ?
-Nimeni nu le poate obliga. Își plătesc taxele către
stat, deci sunt în regulă.
-Serios ? Asta pentru că Legea Audiovizualului este prost
făcută. De ce în Franța, Anglia, Germania etc canalele
de televiziunea  au răspunderi numeroase în această
direcție?
-Au scriitorii libertăți totale ?
-Da, așa cum nici nu au visat. Dar și aici s-a sărit calul,
adoptându-se soluția cea mai proastă. Două elemente,
aparent neînsemnate, au dat peste cap totul. Înainte de
1989, erau numai câteva edituri. Pe lângă cenzura poli-
tică, se făcea și una estetică. Nu apăreau, decât întâm-
plător, cărți proaste. După Revoluție, ce și-au zis
guvernanții : vă dăm libertate, să vă săturați. Și s-au
înființat edituri precum covrigăriile. Sunt vreo 5000.
Nicio restricție, nicio obligația elementară de a avea re-
dactori de carte, care ar fi putut să-i mai stăvilească
pe veleitari. A urmat inflația cumplită a cărții, genera-
toare de  o confuzie a valorilor, cum nu a fost niciodată

la noi. Strigă lumea peste tot, dar nu se ia nicio măsură.
Iar școlile, bibliotecile și canalele TV nu fac nimic pen-
tru revitalizarea lecturii literare. Suntem un popor
nedus la biserică și nici  la bibliotecă.
-S-a descentralizat actul guvernării. Nici așa nu e bine
?
-Ar fi trebuit să fie excelent, dacă eram oameni serioși.
Au apărut niște aberații greu de imaginat. Consiliul
Local aprobă organigrama și salariile bugetarilor. S-a
ajuns ca un primar dintr-un orășel cu 30.000 de locuitori
să aibă o retribuție apropiată de cea a președintelui
țării, iar în loc de 50 de salariați, câți avea Primăria în-
ainte de 1989, când controla în plus industria, agricul-
tura, comerțul etc, s-a ajuns la, țineți-vă bine, la 675
de angajați. Unii nici nu prea dau pe la slujbă, pentru
că nu mai încap în birou. În felul acesta, banii se duc pe
salarii și pentru celelalte nevoi nu mai rămâne aproape
nimic.
-Nu e zi lăsată de Dumnezeu, în care să nu se discute
despre pensii.
-Așa este. Pentru că întindem legea în toate direcțiile,
de nu mai știe nimeni ce trebuie făcut. De altfel
legislația, în general, este o nebuloasă. Există legi din
care nu se mai aplică decât 1-2 articole. Altele au fost
abrogate, dar continuă să se aplice. Cam așa a găsit Na-
poleon legislația Franței. A luat un grup de specialiști
și, din 30.000 de legi, câte  fuseseră, au făcut doar
nouă. Codul lui se studiază și acum în universități. Nu
mai vorbim despre aberația de a pensiona pe unii la 40
de ani, pe alții cu 80% din ultimul salariu etc. Ce să mai
vorbim despre pensiile speciale, considerate, pe bună
dreptate nesimțite. Toți politicienii promit că le
desființează, dar nu au cum pentru că nu permite legea.
Păi, dacă o lege este aberantă, mergi cu ea până-n pân-
zele albe ?
(va urma)

Dorel Vidraşcu

CA SĂ AUZI CÂT MAI EXACT ADMIRATORII E
BINE SĂ NU IGNORI NICI DETRACTORII

G.C.: Dacă umorul este, cum s-a spus, notă distinc-
tivă a fizionomiei morale a românilor, alcătuind o com-
ponentă spirituală a poporului nostru, ce consecinţe
decurg din acest fapt pentru epigramă?

N.D.: Cuvântul epigramă nu cuprinde în compo-
nenţa alcătuirii lui noţiunea de umor şi poate ar fi mai
potrivit să-l asociem cu cea de spirit, mai cuprinză-
toare, iar în cazul nostru, al românilor, să ne îngăduim
şi asocierea, antinomică într-un anume sens, din expre-
siile „de-a râsul-plânsul” şi „haz de necaz”. Am ajunge,
cred, şi pe această cale la o viziune mai complexă în le-
gătură cu rosturile epigramei, întru cât ea nu vizează
numai hazul în sine, gratuit, ci şi – ca să adăugăm doar
o nuanţă din multele posibile – hazul de necaz, născător
al surâsului amar şi al zâmbetului sarcastic. Într-o ase-
menea mai cuprinzătoare accepţie, de fond, şi forma
ar putea dobândi o mai pregnantă expresivitate, apro-
piind şi prin consistenţa mesajelor şi mai mult epigrama
de tărâmul real al literaturii; cum se şi întâmplă, de alt-
fel, în cazul unor vocaţii autentice şi personalităţi pu-
ternice. Epigrama rară şi adevărată se dovedeşte a fi
potrivnică accesului în teritoriile ei a intruşilor, a ambi-
ţioşilor de mâna a şaptea, refuzându-se manifestării ca
„un strănut”, cum s-a spus că ar fi definit-o, printr-un
intermediar, „divinul critic” G. Călinescu. Nu ezit a măr-
turisi că mi-au dat mult de gândit şi cele scrise de Tudor

Arghezi, pe când abia ajunsese la un sfert de viaţă, prin
1904: „Epigrama – scria genialul poet – e un fel de a
scrie care spurcă arta, n-are ce căuta în vecinătatea ei
(...). Versul urmează o logică al cărui fir se ascunde de
la idee la idee, dar există, trebuie găsit; caz de a zice:
audă-l cine are urechi!”.

M-am mai liniştit întru câtva, descoperind în scrie-
rile sale de mai târziu, şi câteva exemplare epigrame,
precum şi fabule, despre care, raportându-se la viabili-
tatea lor, constata tot pe atunci că „fabula e un gen pă-
răsit până la un alt La Fontaine” , dându-i-se deci o
şansă odată cu apariţia unui mare talent şi şlefuitor de
cuvinte de revigorare.

În „Antologia epigramei româneşti”, la care vă
aflaţi printre realizatorii ei, aţi ales din scrierile arghe-
ziene patru catrene şi un distih excepţional, „Inscripţie
pe o tobă”: „Scula asta are mare căutare:/ Niciodată
golul n-a sunat mai tare”. Parcă se aud până azi ecou-
rile zgomotoaselor versuri proletcultiste care nu spu-
neau nimic, dezavuate de poet. Severă contestare,
neiertător denunţ estetic! În antologia epigramiştilor ol-
teni, Arghezi (care se autodeclara oltean, dată fiindu-i
descendenţa paternă) este prezent cu aceleaşi creaţii,
adăugându-se încă una, „Nu purta...”: „Nu purta că-
ciula mare/ Că-ndeobşte nesătulă/ Nu ştii muştii ce-i
năzare/ Că se pune pe căciulă...”. Şi numai cele şase
exemple desprinse din scrierile argheziene se pot con-
stitui într-o lecţie de convieţuire estetică, de înnobilare
a distihului, madrigalului („Ceahlăul”) şi a epigramei.
De adăugat şi numele unui alt mare poet cu strânse le-

gături olteneşti, Alexandru Macedonski, ale cărui epi-
grame vin să pledeze pentru dreptul vieţuirii lor în ce-
tatea literaturii, dar şi ca un avertisment pentru
păstrarea măsurii în conţinutul lor, ştiind ce efecte de-
vastatoare a avut pentru o dreaptă receptare a creaţiei
sale „trista” epigramă ce-l viza pe Eminescu, apărută
într-un moment inoportun.

Umorul, în general, e un personaj cu multe feţe,
niciuna necuvenindu-se să fie falsă sau izvorâtă din
magma urii inumane, iar accesul la naşterea lui prin cu-
vinte cu har alese şi receptarea prin lecturi inteligente
vor contribui, alături de tot ce e valoros în literatura
autohtonă la dăinuirea notelor distinctive ale fiziono-
miei morale a românilor, a componentelor ei spirituale.

Şi ca să închei într-o notă care nu ne-ar îndepărta
de luciditatea menită nu de a cenzura umorul, ci de a-
l proiecta în orizonturile lui fertile, sper, stimate con-
frate şi prieten, că la finalul acestui prea întins interviu,
să nu-mi reproşaţi, fie şi numai în gând, că n-ar fi tre-
buit uitată de interlocutor zicala: „Bună ziua ţi-am dat,
belea mi-am căpătat”.

Ce mi-ar rămâne să mai sper? Doar că n-o fi be-
leaua atât de mare şi nici moartea cât capra, iar cititorii
– dacă nu-şi vor fi pierdut răbdarea pe parcursul lecturii
– vor fi reţinut preţuirea pentru umorul specific româ-
nesc, pe care şi epigramiştii cu har (şi sunt numeroşi în
nucleele U.E.R.) l-au slujit şi-l slujesc cu devotament,
dând la iveală catrene şi, adeseori, epigrame de ţinut
minte, neuitând că poate fi catrenul o primitoare gazdă
şi pentru epigramă, iar epigrama excepţională poate
deveni regina catrenului.

G.C.: Vă mulţumesc!
N.D.: Să o fac la rândul meu, motivele sunt mult

mai multe.

NICOLAE DRAGOŞ în dialog cu GEORGE CORBU (X)
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ROMÂNIA  DE  
LÂNGĂ  DUNĂRE  (XL)

DOBROGEA – LOCUL
UNDE ISTORIA RĂSARE
DIN PĂMÂNT
• Geo Ciolcan

O comparație ireductibilă
Pornind pe urmele Dunării în

România, de la Baziaș, impactul
oferit de Clisura Dunării – cu amin-
tiri pertinente despre izvoarele
latinității ale formării poporului
român – a descătușat entuziasmul
reporterului de a prezenta trecutul
și prezentul de la mal de Dunăre în
culori vii, născătoare de emoții și percepții inedite. Mai
departe, porțiunea de luncă a Dunării a constituit o ma-
terie profundă în a da la iveală reportajele inspirate din
această zonă de mijloc a  curgerii Dunării pe teritoriul
României. Despre ultima parte a traseului, cel dobro-
gean, pe care am intrat încărcat de apăsarea multimi-
lenară a acestui pământ legendar dintre Dunăre și Mare,
hotărât să încerc a-i descifra tainele îngropate în adân-
cul solului, redând cititorului FLAP pagini cu o semnifi-
cativă încărcătură istorică, pentru a lumina un trecut
prestigios - a întrecut așteptările în materie de astfel de
dovezi.

Adamclisi – Tropeum Traiani, Sucidava, Axiopolis,
Capidava, Hârșova – Carsium, Măcin – Arrubium, Turcoaia
– Troesmis, Nifon,Mănăstirea Cocoș, Mănăstirea Celic
Dere, Niculițel –Complexul paleocreștin, Tulcea – Ceta-
tea Aegyssus ... sunt tot atâtea repere în a fixa Dobrogea
pe harta României, ca un teritoriu, un loc aparte, unde
Istoria răsare din pământ !

Adevăr sau legendă – până la urmă tot Istorie se
cheamă – Istoria din pământ a fabuloasei Dobroge, pă-
mântul pe care îl călcam cu bucurie și evlavie, acum
când ne apropiem de  punctul final al acestei călătorii
de-a lungul Dunării. Din această explozie de însemne vi-
tale a urmelor noastre în Istorie, descoperite pe terito-
riul Dobrogei, consider un apanaj epic al accesului la
aceste vestigii de proporții milenare, iar comparația cu
alte locuri din Țară purtând girul ireductibilității ...

De la Sarica Niculițel la Complexul paleocreștin
La vreo 15 kilometri de Isaccea ajungem la

Niculițel.
Despre localitate – ca și alți români – știam ceva

legat de vestitele  vinuri Sarica-Niculițel, cu cele mai
cunoscute denumiri pentru adevărații degustători  : Mus-
cat Ottonel, Sauvignon Blanc,Merlot, Aligote, Fetească
Regală. Pe mine, însă, nu mă interesau aceste soiuri de
vin (sau, mă rog, nu aveau, momentan, prioritate!). Din
ce motiv? Pur și simplu, pe hartă, în dreptul localității
Niculițel, era notată sintagma ”Complex paleocreștin”.
”Paleocreștin” – adică ”denumire dată artei vechi
creștine, dezvoltată pe teritoriul Imperiului Roman

până în secolul IV (d.Hr.)... Odată cu oficializarea
creștinismului, s-au construit biserici de tip bazilical,
cristalizându-se tipul arhitectonic al bazilicilor
creștine”.

Cu o astfel de informație și cu bucuria de a scrie iar
despre dovezile nemuritoare ale Dobrogei, am poposit,
pentru o zi, la Niculițel.

Amplasată într-o zonă deluroasă și împădurită, co-
muna Niculițel se poate mândri cu strămoșii getici care,
în jurul anului 341 î.Hr., trăiau pe aceste locuri într-o
formațiune politică puternică, în fruntea căreia se afla
un basileu (titlu purtat de conducătorii tribali). Desco-
peririle arheologice făcute de-a lungul timpului, precum
ruinele unei fortificații din care au apărut vestigii ro-
mane, bizantine și slave, valul de pământ ce înconjoară
Niculițelul dinspre sud-sud-vest, bisericuța Sfântul Atha-
nisie, care pare să provină dintr-o capelă bizantină, ca
și cele 13 monede medievale, aparținând foarte probabil
unui tezaur din vremea lui Vlaicu Vodă – sunt dovezi pe-
rene ale unei activități umane bine dezvoltate și articu-
late pe aceste meleaguri, cu mii de ani în urmă.

Faima comunei Niculițel – dincolo de viile care se
întind pe o suprafață de 1500 de hectare, vine de la Ba-
zilica paleocreștină, datând din secolele III-IV d. Hr.,
considerată a fi cea mai veche construcție de acest gen
din România și un monument unic în Europa, precum și
locul în care s-a găsit cel mai vechi sicriu din lume. Iată
numai, în câteva rânduri, câte locuri întâi, în Europa și
în lume, deține renumita comună Niculițel din județul
Tulcea.

Ca orice poveste țesută din rădăcini de Istorie și po-
vestea Bazilicii de la Niculițel își are originea ei aleato-
rie, care cine știe câte alte secole ar fi rămas
necunoscută dacă ... ploile nu ar fi acționat pe post de
arheolog ! Cum s-au petrecut lucrurile ?

Iată povestea (întâmplarea).
Într-o parte a satului, cu câteva decenii în urmă,

era o ridicătură de pământ, protejată de o viroagă ce
aduna apa de ploaie în afluirea acesteia de pe dealul
numit Piatra Roșie. Unii locuitori ai Niculițelului, trecuți

cu bine de 70 de ani, își mai amintesc de aceste locuri
cu niște rămășițe de piatră și cărămidă, provenite din
năruirea a cine știe ce construcții mai vechi. Oameni
fără o pregătire specială nu și-au pus niciodată întreba-
rea – de unde provin aceste dărâmături, mai ales că sco-
teau materiale de aici și le foloseau la construcția
propriilor locuințe...

Până într-o zi, când – dezvoltând aria construită a
satului, au acoperit viroaga pe care apa își croise drumul
ei, obligând apa să-și schimbe cursul, aceasta năvălind
pe terenul cu pricina, a scos la iveală o minune nemai-
văzută până atunci la Niculițel – o porțiune din cupola
unei cripte. Era vara anului 1971. Câțiva curioși, ispitiți
de oarece comoară,  au spart vârful cupolei și o mică
parte a zidăriei s-a năruit afectând ceea ce țăranii din
Niculițel habar nu aveau ce era – un monument vechi de
peste 1500 de ani ! Un miros caracteristic, nrcunoscut,
i-a izbit pe cei de față, făcându-i să dea înapoi.

Prinzându-i mirarea și sperietura față de ce au
văzut sub pământ, localnicii au anunțat autoritățile și
astfel se face că, în septembrie 1971, au început săpă-
turile arheologice, și ziua de 29 septembrie a consemnat

deschiderea criptei
– moment ce va
pune comuna
Niculițel pe harta
m o n u m e n t e l o r
paleocreștine din
Europa (și din
lume), cu multe
provocări, pentru
că, descoperirea
de acum 49 de ani
avea să devină un
proiect demn de
perioada istorică
pe care ne-o re-
leva.

În cadrul aces-
tui Complex
paleocreștin locul
principal îl ocupă
cripta – ca
importanță istorică
și religioasă –
aceasta reprezen-
tând cea mai veche
construcție de
acest gen. Găsirea
unei monede în
acest loc – în urma
unor analize și cer-
cetări de speciali-
tate – a condus la

concluzia că bazilica a fost ridicată în timpul Împăratului
Teodosie II (408-450). În mormântul zidit a fost desco-
perit un sicriu din lemn în care au fost identificate 4
schelete calcifiate, fără urme de îmbrăcăminte, aceasta
fiind măcinată de trecerea timpului. Atrage atenția cro-
matica exterioară a pereților acestui mormânt, care
avea arcadele vopsite în două benzi, una de culoare
roșie și alta de culoare albă. Tot la intrare, în partea
stângă și în partea dreaptă superioară, s-au descoperit
două inscripții colorate în roșu care conțineau numele
martirilor înhumați în cripta respectivă.

Istoria celor patru schelete este ea însăși o pagină
vie din calendarul credinței noastre strămoșești, consti-
tuind o dovadă a izvorului gândirii noastre conștiente
despre Adevărul și Lumina Credinței – pavăza milenară
în calea unei posibile rătăciri. Chiar dacă au plătit cu
viața deseori, apostolii credinței creștine nu s-au lepă-
dat de crezul lor, acceptând suferințele fizice și moartea
ca pe o izbăvire de păcat. Astfel s-au petrecut eveni-
mentele și în cazul martirilor de la Niculițel. Cu emoție
și evlavie citim inscripția de pe peretele criptei, scoasă
la lumină după atâtea secole, în scrierea alfabetului
grec : „Aici și acolo (se află) sângele martirilor Zotikos,
Attalos, Kamasi (o)s, Filippos.”

Prigoana împotriva creștinilor a făcut mai mulți
martiri în zona Dobrogei, cei 4 martiri de la Niculițel –
conform Actelor martirice – au fost martirizați, împreună
cu alți creștini, la Noviodunum – Isaccea de astăzi, și
apoi aduși și înmormântați în mormântul paleocreștin de
la Niculițel. De altfel, cercetările arheologice în acest
loc au mai scos la iveală o mulțime de oase mărunte,
provenite de la două persoane,așezate în alt palier al
mormântului respectiv.

Cei patru martiri sunt onorați de Biserica Ortodoxă
Română în fiecare an, pe 4 iunie, când sunt sărbătoriți
la nivel național Sfinții Mucenici Zotic, Atal, Camasie și
Filip de la Niculițel, cuprinși în Martilogiul siriac și cel
al Fericitului Ieronim din secolele III-IV.

Dincolo de semnificația creștină a acestei sărbători
religioase, evenimentul în sine rescrie o pagină din Isto-
ria noastră de sub stăpânirea romană. Numai necuprinsul
și enigmele Istoriei au făcut ca, după 17 secole, 4 soldați
romani, pedepsiți pentru credința lor în Hristos, ca ur-
mare a persecuțiilor declanșate de Impăratul roman
Dioclețian (284-305), să-și doarmă somnul de veci pe pă-
mânt dobrogean, aduși și îngropați de băștinașii cu
credință în Dumnezeu și în ocrotirea sufletelor.

Este și acest exemplu o pildă a unui Neam creștinat
de Sfântul Apostol Andrei, întâiul chemat la Apostolie,
fratele Apostolului Petru și Apostolul Românilor

Săpăturile arheologice, continuate după un plan
construit ingenios, au adus surprize după surprize, una
dintre acestea fiind constatarea că, mormântul care
adăpostește Sfintele Moaște era zidit sub Masa Sfântului
Altar al unei Catedrale ce avea 3 nave (navă = Partea
centrală a unei bazilici sau biserici separate de altar de
iconostas sau de un paravan), construită și îngropată de
pe vremea antichității. Într-o realitate care premerge
minunii ancestrale, descoperirile de la Niculițel măsoară
efortul nostru de creștere în dragostea lui Dumnezeu,
întrucât ființele create nu pot răspunde darului iubirii
lui Dumnezeu decât treptat, în timp. Acest timp al Mân-
tuirii învierii trecutului din măruntaiele pământului do-
brogean, l-am trăit sub imperiul adevăratului Creștinism
– acel fluid de conștiință monumentală, care spală și
primenește perpetuu racla cu Sfintele Moaște de la
Niculițel.

Astăzi, Complexul paleocreștin de la Niculițel a pri-
mit haina binemeritată a unui loc dominat de sfințenie,
în care vii de bună voie să te întâlnești cu imaginea
emoțională a martiriului creștin.  Investițiile consacrate
punerii în valoare a acestui obiectiv-martor al formării
și dăinuirii credinței noastre creștine, merită osteneala,
oaza de lumină divină, pe care o percepem aici, ne în-
carcă sufletele cu liniștea și puterea de a merge mai de-
parte, pe calea credinței strămoșești, oricât de grea ar
fi umbra secolului XXI care încearcă să pună o platoșă
de incertitudine peste aura unei credințe milenare, așa
cum o demonstrează și atacul furibund al unor concepte
iraționale și păgâne asupra creștinismului pur.

Deși niciodată nu putem spune că am pus punct
final minunii de la Niculițel, pentru a încheia acest epi-
sod, cred că cele mai nimerite cuvinte sunt cele rostite
de Înalpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului :
”Niculițelul, pentru mine, este sanctuarul cel mai im-
portant. Locul acesta a fost însemnat de Dumnezeu cu
o minune, întrucât în noaptea de 3 spre 4 iunie 2001,
am readus, în urma unei procesiuni, Sfintele Moaște în
Martirionul unde au stat 17 secole. La ora două noap-
tea, în timp ce se citea Psaltirea, o lumină de sus, mult
mai luminoasă decât lumina de interior, a pătruns în
acel martirion, arcuindu-se, ceea ce tehnic e imposibil,
după cum au spus specialiștii”.

... La Niculițelul Dobrogei, după 17 secole de la pă-
timirea unor soldați romani întru Hristos, lumina strecu-
rată de Dumnezeu în criptă, într-o procesiune a Bisericii
Ortodoxe Române, este un semn că Dumnezeu mai
privește spre România !

(va urma)

Reportaj
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• Ilie Rad

– Stimate Domnule Popescu, vă propun să mai
zăbovim, şi în acest episod, la câteva probleme diverse,
după care să ne întoarcem la universul Dvs. romanesc. 

Credeţi că la Moscova, în “Vaticanul comunismu-
lui”, cum ziceţi Dvs., a fost conceput un plan de înglo-
bare în statul sovietic şi a României şi a celorlalte ţări
estice, începând cu Bulgaria? 

– Nu știu să fi fost vreodată la ordinea zilei așa ceva.
Altfel se punea problema. Rușii se afirmaseră dintot-
deauna ca protagoniști ai revoluției proletare mondiale.
Acesta era, de altfel, sensul internaționalismului prole-
tar, pe care P.C.R. l-a dezavuat, înlocuindu-l cu autono-
mia partidelor și statelor. Fără îndoială că, într-o
revoluție mondială, U.R.S.S. ar fi jucat rolul hegemonu-
lui, ceea ce pentru noi nu mai era de conceput.

– Se vede, din memoriile şi eseurile Dvs., că l-aţi
citit cu atenţie pe Marx. Cum comentaţi apariţia, în
1964, a volumului semnat de Karl Marx, Însemnări de-
spre români1 (apărut la Editura Academniei R.P.R., într-
un tiraj de 20.500 exemplare!), volum care a creat mari
tensiuni între Moscova şi Bucureşti (sovieticii nu îl
puteau contrazice pe Karl Marx!), chiar dacă Marx făcea
referiri (favorabile românilor şi negative la adresa
ruşilor!) la Rusia ţaristă. Eraţi atunci vicepreşedinte al
Biroului Executiv al Comitetului de Stat pentru Cultură
şi Artă şi ştiaţi de această insolită apariţie editorială,
comentată tot de Literaturnaia gazeta!

– Era ceva elementar să publicăm acel volum, iar
sovieticii, cum bine spuneți, nu-l puteau contrazice pe
Marx.

– Ce credeţi că a fost în decembrie 1989? Lovitură
de stat, revoluţie, amestec al unor puteri străine?

– Se pare că disputa s-a încheiat, din moment ce
justiția s-a pronunțat, pe baza probelor existente, că
evenimentele din decembrie ’89 au fost lovitură de stat.

– Aţi spus undeva că i-aţi făcut lui Nicolae
Ceauşescu propunerea de a accepta “testamentul unui
român din exil, prin care se lăsa statului nostru un
număr impresionant de taboluri renascentiste, în schim-
bul unei sume de bani pentru descendenţii din ţară şi a
unor taxe plătibile în străinătate”, dar Ceauşescu a
respins oferta. Ne puteţi da mai multe detalii (numele
artistului, ce s-a ales cu moştenirea sa etc.).

– A trecut mult de atunci. Nu mai știu nimic de cazul
respectiv, doar că am pierdut șansa de a spori patrimo-
niul național de artă plastică.

De ce credeţi că justiţia primilor ani
postdecembrişti era interesată de arestarea şi jude-
carea unor foşti demnitari comunişti din perioada
ceauşistă, în timp ce conducătorii penitenciarelor de ex-
terminare din perioada stalinistă a României (Alexandru
Vişinescu, Florian Cormoş şi alţii) se bucurau liniştiţi de
pensie şi bătrâneţe? 

– După lovitura de stat din decembrie ’89, au fost
arestați și condamnați comuniștii români militanți pentru
ieșirea de sub tutela Moscovei, pentru respingerea hege-
monismului sovietic. 

Dimpotrivă, s-au simțit în elementul lor extermina-
torii staliniști din anii ’40-’50, cei care aplicaseră fidel
linia Moscovei, înfăptuiseră ordinul lui Stalin de a nimici
floarea intelectualității românești, a clerului, a
industriașilor și gospodarilor de frunte ai satelor. După
răsturnarea „regimului ceaușist”, inspirată de P.C.U.S.,
s-a procedat cum ați spus. Au fost răsplătite vechile in-
strumente docile, și pedepsiți neamicii din noua etapă
istorică.

În al doilea rând, justiția a fost chemată să judece
gestionarea treburilor publice de către un partid de
guvernământ. Probabil, unicat mondial în politică. Cu un
rechizitoriu al procuraturii în întregime fals. Nicolae
Ceaușescu a fost condamnat la moarte, în bine-cunos-
cuta caricatură de proces, pentru că ar fi împușcat
60.000 de români, ar fi furat și dosit în străinătate 2 mil-
iarde de euro și ar fi „subminat” economia României. La
rândul lor, membrii conducerii Partidului Comunist au
fost judecați și condamnați la ani grei de închisoare,
pentru că ar fi fost complici cu N. Ceaușescu la
infracțiunile de mai sus.

Judecătorii din primul proces (au fost 3 procese în
total) au recunoscut că erau supuși unei mari presiuni,
pentru a pronunța cele mai drastice condamnări. Tri-
bunalul de București a respins, totuși, rechizitoriul
Procuraturii, ca bazat pe simple alegații, și a pronunțat
condamnări formale (de „favorizare a infractorului”). 
La al doilea proces, secția militară a Curții Supreme de
Justiție a desființat literalmente toate acuzațiile Procu-
raturii și a dat sentința achitării membrilor CPEx. 
Președintele republicii de atunci, care vedea cum i se
strică socotelile, a ordonat să se mai țină un proces (pen-
tru a se obține cu orice preț condamnările cerute de la
început). De data aceasta a avut grijă să trimită în sala

celui mai înalt Tribunal o bandă de personaje patibulare,
care a ținut sub teroare zile întregi inculpații, avocații
lor, precum și însuși completul de judecată. Așa s-a
obținut pentru toți inculpații condamnarea la închisoare
între 9 și 16 ani.

Iată semnificația: puterea politică a forțat justiția
să-i facă jocul murdar, compromițând-o iremediabil.
După cum se vede, justiția a fost atât de timorată, încât,
deși toată lumea cunoaște la ce s-a putut preta, n-a mai
îndrăznit să revizuiască, pe baze corecte, de
independență, conform adevăratelor principii de drept,
această cauză lovită de cea mai crasă injustiție. Mâinile
politicienilor de atunci, și ale justiției subordonate, sunt
pătate de sânge. 

A fost asasinat un șef de țară pe baza unor acuzații
false și s-a obținut decesul – sub auspiciile închisorii
Jilava – al unor demnitari români ca N. Giosan, fost
președinte al Marii Adunări Naționale, Gogu Rădulescu,
vicepreședinte al Consiliului  de Stat, Constantin
Dăscălescu, prim-ministru al guvernului, Ion Totu,
președintele Consiliului Superior al Planificării, Radu Ion,
vicepreședinte al guvernului, Radu Bălan, prim-secretar
al județului Timiș, Miu Dobrescu, președintele Comisiei
de revizie. Doi dintre aceștia, Totu și Radu, în pragul în-
toarcerii în detenție, după spectaculoasa achitare dată
de Curtea Supremă în completul de 3 judecători, au cla-
cat și și-au luat singuri viața. Chiar și după grațierea
individuală, membrii CPEx. au sucombat în ritm rapid în
trena anilor petrecuți la Jilava. Din colectivul batjocorit,
nu mai sunt în viață decât doi: Ion Toma, fost ministru
al Tineretului și Sportului, și subsemnatul. Suntem cei
care am făcut greva foamei timp de 19 zile și ne-am
oprit în ziua achitării.

– Vă amintiţi, desigur, umilinţele pe care le-au trăit
românii, atât înainte de 1989, cât şi după (până la prim-
irea României în UE) pe la ambasade, în vederea
procurării vizei, în aeroporturi, unde căile de acces erau
pentru cetăţenii UE şi non-UE etc. Acum ţările vestice
primesc milioane de migranţi, care nu se vor adapta la
valorile europene. De ce s-a schimbat fundamental
această politică a emigrării, în cazul ţărilor vestice?

– Este vorba, probabil, de presiunea exercitată de
marele capital, speriat că, odată cu îmbătrânirea
populațiilor europene, pierde forța de muncă. Concer-
nele multinaționale au elaborat strategia creării unui
nou proletariat, provenit din lumea a treia, săracă și fără
perspective, mai docil și mai ieftin decât cel dinainte.

Se pare că astăzi circa 5 milioane de români
lucrează  în străinătate, unii nedorind să se mai întoarcă
acasă. Nu este asta o tragedie pentru România?

– Răspunsul este subînțeles.
Consecințe? Resimțirea acută în economie, ca și în

viața socială generală, a lipsei meseriașilor și tehnicie-
nilor de înaltă calificare. Suferința atâtor familii
împrăștiate, copilăria fără părinți și fără educație a unei
întregi generații. Și viața dezrădăcinată a migranților,
dintre care unii au cunoscut și o puternică degradare
profesională.

– Raportul prezentat la Congresul al XIV-lea al PCR
a fost redactat de o comisie din care făceau parte: Con-
stantin Olteanu, şef al Secţiei de Propagandă şi Presă,
Dvs., Constantin Mitea şi Eugen Florescu. Ne puteţi
povesti cum aţi lucrat în această comisie? Erau evitate
cuvintele pe care Nicolae Ceauşescu nu le putea
pronunţa? 

– Comisia la care vă referiți a avut altă misiune:
aceea de a da formă scrisă tezelor politice pentru con-
gres. Firește, respectivele teze ar fi trebuit să stea și la
baza raportului secretarului general. La timpul potrivit
însă, N. Ceaușescu a dat de-o parte documentul, care
sugera problematica dezbaterilor, și a dictat stenodac-
tilografelor propria cuvântare. Una mai diluată și mai
șablonardă, mai stupidă într-un cuvânt, decât ar fi rostit
pe vremuri un secretar de raion.

– Cum s-a ajuns la ideea de condamnare, în raportul
la Congres, a Pactului Ribbentrop-Molotov, condamnare
care simboliza inclusiv revizuirea graniţelor (în cazul
nostru, cu Republica Moldova – Basarabia – şi Ucraina)?

– Ideea revizuirii consecințelor Pactului Germano-
Sovietic era atunci la ordinea zilei în Europa, se afla pe
buzele tuturor. De ce ar fi tăcut România, profund
afectată de înțelegerea celor două state, ce-și arogaseră
autoritatea de arbitri ai granițelor europene? Cu atât mai
mult cu cât lumea nu cunoștea atunci țara noastră în
postura timidității. Mai grav e că reprezentanții
autorizați ai României au tăcut după ’89, atunci când s-
au tranșat chiar o serie de revizuiri și când beneficiam
de un climat public mondial favorabil, nemaiîntâlnit
apoi.

– Noiembrie, ultimul bal, cunoscutul film al lui Dan
Piţa, lansat la jumătatea anului 1989, a fost retras în
preajma Congresului al XIV-lea. Din ce cauză? 

– De ce mă întrebați pe mine? De multă vreme nu
mai aveam de-a face cu cinematografia, ca și cu cele-
lalte compartimente ale culturii.

– De ce în Scânteia nu se preciza colegiul
redacţional (cu excepţia anilor imediat postbelici)?

Nu exista pe atunci la noi obiceiul acesta.
– Foarte mulţi scriitori îşi publică în volum intervi-

urile acordate de-a lungul anilor. De ce nu aţi făcut şi
Dvs. la fel, pentru că aţi acordat suficient de multe in-
terviuri? 

De regulă, se lasă toate acestea pentru un volum
final, „post mortem”.

– Aţi spus undeva (nu mai ştiu unde!) că, după ce
veţi ieşi din închisoare, aţi vrea să mergeţi la un schit.
Aţi fost până la urmă? În ce scop, având în vedere că
sunteţi (sau eraţi) ateu?

– Nu. Am ieșit bolnav din închisoare și nu-mi per-
miteau nici condițiile materiale, foarte precare.

– Aţi citit cartea Orizonturile roşii, a lui Ioan Mihai
Pacepa? În opinia Dvs., autorul cărţii este erou sau
trădător?  

– N-am citit Orizonturile roșii ale lui Pacepa și nimic
altceva din ce se pretinde că ar fi scris el. Era un infrac-
tor, făcea afaceri personale necinstite în Republica
Federală a Germaniei.

– Ceva foarte asemănător spune şi Cornel Burtică:
“Eu şi astăzi susţin că Pacepa a trădat. Să nu-mi spună
mie cei care i-au redat gradul, averea, i-au anulat con-
damnarea, că n-a fost trădare. Nu l-a trădat pe
Ceauşescu. Adevărul este că a trădat ţara, pentru că era
un necinstit, un tip avid de avere, de putere, voia să
controleze totul” (Rodica Chelaru, Culpe care nu se
uită. Convorbiri cu Cornel Burtică. Cuvânt înainte de
Adrian Cioroianu. Postfaţă de Dan Pavel. Note de Rodica
Chelaru, Editura Curtea Veche, Buvcureşti, 2001, p. 167-
168).

Este adevărat că, în decembrie 1989, SUA i-ar fi
oferit lui Ceauşescu azil politic?

– Am aflat și eu că, în decembrie 1989, Casa Albă a
trimis un avion pentru   a-i transporta pe N. Ceaușescu
și familia sa în S.U.A. Bineînțeles, știrea nu a ajuns la
urechile fostului președinte al României, claustrat de
echipa prezidențială într-o cazarmă. Ce ar fi fost să se
dea curs acestei invitații? Cel mai teribil afront la adresa
Uniunii Sovietice și a noilor șefi ai României!

– Cum vă explicaţi faptul că fiii unor lideri
comunişti (Petre Roman, Vladimir Tismăneanu) au de-
venit mari anticomunişti? 

– Din punct de vedere psihologic, această translație
mi se pare inexplicabilă. Găsesc o rațiune doar în sfera
interesului strict individual

– Credeţi că monarhia ar fi la noi o soluţie politică
mai bună decât republica?

– Monarhia? Singura ei șansă a fost pierdută atunci,
după decembrie ’89, cu concursul neprecupețit al dom-
nului Ion Iliescu. Atunci, probabil, și-ar fi găsit rațiunea
de a fi.

– E adevărat că în timpul vizitei în SUA, din 1978,
încununată cu succes pentru România, Ceauşescu s-a în-
tâlnit cu primarul New York-ului, pentru a-i cere
socoteală în legătură cu demonstraţiile antiromâneşti
(autorizate) ale emigraţiei maghiare, care avuseseră loc
în faţa hotelului Waldorf Astoria din New York? 

– Nu cunosc așa ceva.
– Dintr-o monografiei a doamnei Lavinia Betea,

dedicată lui Ceauşescu, am aflat că preşedintele
Franţei, Valery Giscard d’Estaing, s-a plâns că familia
Ceauşescu, găzduită la Palatul Matignon, ar fi golit cele-
brul imobil de obiecte de valoare şi că ar fi avertizat-o
pe Regina Elisabeta a II-a să fie cu ochii în patru? (Numai
că vizita lui N.C. în Anglia avusese deja loc!). E o altă
legendă fără acoperire faptică?

– Legenda respectivă, făcând parte din suita
invențiilor pentru intoxicarea opiniei publice, a fost atât
de neglijent ticluită, încât nu merită comentată.

– Cunoaşteţi povestea telegramei lui Salvador Dali,
trimisă lui Nicolae Ceauşescu, în 1967, când acesta a de-
venit şi preşedinte al republicii? 

– Îmi pare rău, nu sunt depozitarul nici al știrilor de
„radio-șanț”, nici al faptului divers cotidian.

(va urma)
1 Karl Marx, Însemnări despre români: manuscrise

inedite. Publicate de A. Oţetea şi S. Schwann, Editura
Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti, 1964,
186 p., [4] f. facs.

Convorbiri cu Dumitru Popescu (XII)

“Am aflat și eu că,
în decembrie 1989,
Casa Albă a trimis

un avion pentru  a-i
transporta pe

N. Ceaușescu și
familia sa în S.U.A.”
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• Dumitru Constantin

În decembrie 2015, de Sfântul Nicolae, am partici-
pat la lansara monografiei comunei natale Bobicești,
realizată de profesoara de istorie Paula Bănică și de cele
două fiice ale ei, tot profesoare în Balș. Spre sfârșitul
manifestării, de mine s-a apropiat sfioasă o tânără care
m-a inivitat peste trei zile, marți adică, la Balș, la lan-
sarea monografiei orașului.Nu a apucat să termine ce
avea de zis că i-am turuit răspunsul: „Domnișoară, voi
veni cu plăcere și voi și scrie despre eveniment dacă în
acea monografie aveți, precum în cea a Bobiceștilor,
portretul unui mare fotbalist ca Petrică Mehedințu, că-
ruia i s-a cântat de șase ori imnul României, întrucât a
jucat în naționala mare, ca și în cea studențească a țării
noastre, care, în 1974, a câștigat Campionatul Mondial
de Fotbal studențesc din Franța, el fiind  atunci și stu-
dent la Facultatea de Electronică, și a fost și căpitanul
echipei „Poli” Timișoara. 

Sau un alt portret, precum al viceamiralului Ștefan
Dinu, a cărui casă natală era vecină cu a lui Mehedințu
și care a fost 17 ani director al Direcției de Informații a
Armatei ; ori altul precum al colonelului criminalist
Aurel Mărgineanu, fost comandant al Inspectoratului
Județean Timiș, apoi al Miliției Bucureștiului; sau al ge-
neralului Teodor Cearapin, fost comandant al Jandar-
meriei Române, ori al publicistului Traian Bărbulescu,
director (pe atunci) al Studioului Regional Craiova al
TVR; sau al inginerului Ion Cârstoiu, cel mai bun director
al regretatei fabrici de Osii și Boghiuri din Balș; ori al
economistului Ion Bălșeanu, director al „Balșcom”, care
a sponsorizat consistent mănăstirile din Mâinești, Călui
și Brâncoveni”.

Nu știu de ce l-am pus în capul listei pe colegul de
copilărie Pașalega, poreclă despre care nu am aflat ni-
ciodată cine și când i-a dat-o și, mai ales, ce însemna,
dar țin minte că, auzind ce nume și ce calități aveau în
dreptul lor cei amintiți mai înainte, fata a plecat privi-
rea și m-a părăsit fără să spună o vorbă ! Nu am mai
apucat să adaug un alt amănunt cu care mă mândream,
arătând cât de justificat era acel patriotism local: pri-
mele trei nume evocate erau fii ai satului natal al lui
Pașalega și al bunicilor mei materni, Leotești, ceea ce
este ceva ieșit din comun! Lista personalităților ar fi tre-
buit să cuprindă și  alte nume.Evident, că și eu, și Ion
Bălșeanu, unul dintre „sufletele” acelei manifestări, dar
și alții ne-am fi dorit să fi fost acolo printre noi și Petrică
Mehedințu, Pașalega din copilăria noastră, ar fi fost o
șansa unică de a ne revedea, de a evoca îndeosebi în-
cinsele meciuri de fotbal și tot ce le înconjura. Așa, am
putut vorbi doar la telefon. Oricum, totul ne-a stârnit
un uriaș dor de copilărie…

Pașalega era un fel de ciudățenie, doar colegii de
clasă și cei din familie știind că el era botezat Petre,
dar tot ai lui și, cu vremea, ceilalți îl strigam Georgică.
În ce mă privește, locuiam în celalalt sat, Mirila, legat
de Leotești, încât cu greu te dumireai unde se termină
unul și unde începe celălalt.Când am început școala pri-
mară, în clasă eram șapte elevi, patru băieți și trei fete,
eu locuind aproape de  Sandu, care stătea pe ulița ce
ducea spre dealul viilor, și de Georgeta, căreia îi dăduse
Dumnezeu minte cu carul, poate pentru că, după ce
maică-sa rămăsese gravidă cu ea, dar făcuse deja mai
mulți copii, iar condițiile materiale erau precare, „se
trăsese”, cum se spunea, ca să facă avort, dar manevra
nu reușise. Însă a avut mari urmări asupra stării fizice a
viitoarei fete, care se născuse cu grave probleme la pi-
cioare.Băteam mingea de cauciuc pe ulița lui Sandu, dar
bucuria cea mare am avut-o în serile dinaintea Rusalii-
lor, după ce, ca toată suflarea satului, am mers în curte
la nea Nicolae Dragu, unde erau repetițiile călușarilor
dinaintea prezentării Călușului, el fiind vătaful cetei
vestite peste șapte sate! Alături de Sandu, seri la rând,
am privit la călușari cum își potriveau pașii, ce mișcări
făceau cu bețele lor în timp ce, la vioară, faimosul lău-
tar consătean Codică le cânta melodia. Până într-o
dimineață când, în loc să mai batem mingea, eu și
Sandu am început să repetăm Călușul. Ne-am ambalat,
am continuat și așa se face că, într-o seară, dotați cu
ciomege, ne-am plasat undeva în marginea cetei care
repeta, făcând aceleași mișcări. La un moment dat, de
noi s-a apropiat nea Nicolae care ne-a privit  pe timpul
repetiției, iar în final a strigat:„Bă Codică, ia ține-te
după dracii ăștia doi când dai ritmul !” Ne-a plasat în
fața cetei, noi continuând repetițiile, inclusiv
diminețile, în loc să mai jucăm fotbal. Am curajul să
spun cu toată responsabilitatea că, pornind de la o în-
tâmplare a lui Sandu, căruia i se desprinsese bățul dintr-
o mână în faza în care țineam ciomegele în față, la

nivelul brâului, el l-a reapucat cu cealaltă mână printr-
o săritură cu ambele picioare peste băț. Din întâmplare
am descoperit această figură, am repetat-o, iar seara
am executat-o la final. În primul moment, nea Nicolae
și ceilalți călușari nu au realizat ce făcusem noi deși,
cum am spus, fusesem plasați în față. Când asistența a
început să comenteze, vătaful i-a cerut lui Codică să
cânte, noi și ceilalți am reluat mișcările, iar în final am
executat perfect saltul înainte și înapoi peste ciomag.
Din felul cum a comentat nea Nicolae rețin doar atât
:„Bă, să fie dracu` al dracu, am 60 de ani, joc Călușu`
din moși strămoși, dar n-am mai pomenit așa ceva! Mă,
dracilor, să faceți ce-oți ști, da, când prezentăm Călușul
la raion, să nu vă doară burta c-ați mâncat corcodușe
crude, că nu mai aveți trai cu mine, voi și neamurile
voastre!” În zilele rămăse până la Rusalii, eu și Sandu
parcă pluteam, nimeni nu mai era ca noi, bătrânii zi-
ceau că nu se mai pomenise pâna acum ca în ceata de
călușari să fie și copii. Dar, cu două zile înainte de Ru-
salii, în plină repetiție, a apărut milițianul comunei, ur-
lând din toți rărunchii: „Cetățene Dragu Nicolae, din
ordinul tovului general sovietic care este comandantul
militar al regiunii Craiova se anulează toate manifestă-
rile cu caracter religios. Așa că toți cei de față, marș
acasă!” Mulți nu au realizat ce se întâmpla, rămânând
pe loc, milițianul a reintervenit, urlând și mai tare:
„Toată lumea marș acasă! Executareaaaa!” Nu știu cine
ne-a luat de mână pe mine și pe Sandu, cred că un
vecin, dar căzuse cerul pe noi. Vacanța a decurs tern,
terminasem școala primară și urma să încep generala la
Balș. Eram singurul din clasă care făceam asta, zilnic
trebuind să merg pe jos câte 5  km. dus-întors. A urmat
a doua lovitură: Sandu, fiind într-o familie cu mulți
copii, a fost dat „de suflet”, cum se zicea, unui unchi
din celălalt sat, Leotești, și astfel am pierdut ultimul
prieten al copilăriei din Mirila…  

Vara următoare, înainte de august, când mergeam
la vie zilnic, am descoperit pe cei din Leotești care
jucau fotbal vizavi de Biserică, într-un fel de poiană din
fața casei unchiului meu, și m-am alăturat lor. Erau:
Marcel Măcău, frații Gherghina, Aurel și Lie, Gorică, Pe-
trică „Ciombe”, Titi Ionescu, Ion Bălșeanu, Rincuș, Pufu,
vecinul lui, Georgică (neporeclit încă Pașalega), și alții
de care nu-mi amintesc. Lucrurile evoluaseră, se folosea
minge cu șiret și cu cameră de cauciuc înăuntru, pe care
o umflam cu pompa.În grupul ce se împărțea în două,
de la un moment dat făcea o figură aparte cel poreclit
deja Pașalega. Mai mic decât unii dintre noi ( decât
mine cu vreo trei ani și ceva), avea o condiție fizică de-
osebită, când lua mingea, fugea cu ea la picior ca ne-
bunu`, încât, cu timpul, nimeni nu se mai punea cu el.
Nu-mi amintesc să fi văzut pe cineva jucând altfel decât
desculț, el căpătase și o bună tehnică în acele condiții
vitrege, cu mingea foarte grea. Meciurile durau pănă se
însera bine, iar când plecam spre casă pe ulița princi-
pală uneori mă abăteam pe la Aurel și Lie, care aveau
un păr de vară cu un fruct deosebit, și dulce, și apos,
ceea ce, după efortul făcut, pica bine. Se mai nimerea
ca, la poartă la Pașalega, să fie nea Sandu, tatăl lui,
care mă chema în curte, unde tanti Tudorița mă servea
cu o gogoașă pufoasă cât cuprinde, pe care pusese zahăr
praf, desigur pisat de soț, pentru că în magazinul din
sat nu se auzise de așa ceva. Ajuns aici vreau să spun că
din acel grup am fost câțiva între care se realizase o so-
lidaritate de la sine: erau frații Bălșeanu, apoi frații
Gherghina, eu și frate-meu, cu toții orfani de tată de
foarte mici.Țin minte că, o dată, nu mai știu cum am
ajuns acasă la Bălșeanu, unde tanti Titina, mama lui,
ne-a făcut o omletă după care tânjesc și azi. Nu știu ce
a pus în ea, ce rețetă avea, dar că era bună de neuitat
mi-a confirmat peste decenii bune Adrian Păunescu,
care, ajuns și el acasă la Bălșeanu, a fost tratat cu om-
letă, iar la venirea la București, mi-a telefonat după
miezul nopții, zicându-mi „Bă, face mătușe-ta o omletă
de vis! Nu spun câte am mâncat, dar excesul merita!”
L-am întrebat despre cine era vorba, nu mi-a spus și am
rămas în suspans, trecuseră atâtea decenii, și nu-mi în-
chipuiam că Adrian ajunsese acasă la Ion, un mare citi-
tor, și un și mai mare recitator de poezie din Păunescu,
așa cum l-am descoperit ulterior.Acelui grup i se alătura
și Pașalega, ce avea câteodată probleme în familie, da-
torită cărora, la un moment dat, a ajuns la unchiul său,
nea Petrină, dacă-mi amintesc bine, din Lugoj. Nu
știam, iar când a lipsit de la apelul la fotbal,  recunosc
și  peste atâția ani, ceva s-a rupt în noi, pentru că, după
cum ne-am dat seama tacit, el devenise sarea și piperul
acelor meciuri.Firesc, grupul a început să se schimbe
din mers, unii am plecat la facultăți, alții în armată,
alții la școli tehnice ori militare. Când mă mai întâlneam
cu câte unul, una dintre primele întrebări era dacă știa
ceva despre Pașalega. Într-o bună zi am aflat cu bucurie
că era legitimat la Vulturii Lugoj, apoi la „Poli”
Timișoara, iar în „Sportul Popular” am citit că face
parte din lotul cu care CFR Timișoara promovase în Di-
vizia A. Juca fundaș central. Personal, i-am urmărit ca-
riera în acea echipă, unde era cotat bine mereu. Dacă
nu mă înșel, la început numele i se scria „Mehedinți”.

Cândva i-am pierdut urma, și l-am întrebat pe
bunul meu prieten de la „Sportul”, Laurențiu Dumi-

trescu, un mare gazetar de sport, ce știe despre el.
„Rică” m-a lămurit repede: Pașalega se transferase la
„Poli”, echipă aflată în divizia B, cu care avea să pro-
moveze în Divizia A, unde a avut o carieră deosebită,
ani la rând fiind căpitanul acestei echipe de tradiție din
fotbalul românesc. Juca fundaș central impresionând
prin tehnică, eleganța intervențiilor, clarviziune în joc
și, evident, prin angajamentul fizic deosebit, pe care-l
văzusem în meciurile copilăriei.Când fiul meu împlinise
trei ani, într-o duminică, am luat drumul stadionului Di-
namo la meciul acestei echipe cu „Poli” Timișoara. L-
am strigat prin gard, a venit, ne-am salutat cordial după
atâtea decenii, nu știu dacă aflase că sunt ziarist la
„Lumea”, iar apoi am vorbit mereu la telefon. Am par-
ticipat și la unele evenimente din familia sa din
Timișoara, pentru că se căsătorise cu Monica, o
bănățeancă rasată, admirabilă și foarte primitoare
gazdă. La „Continental”, unde locuiam uneori, am aflat
cât de bună presă are „olteanul”, cum îi ziceau ei. Ul-
terior m-am legat de Timișoara, unde bunul meu coleg
de breaslă Doru Bulza m-a prezentat scriitorului Ion
Marin Almăjan, directorul editurii „Facla”, și așa am
ajuns să public cărți acolo: „Miliardarii și mizeria lor
morală” și „Miliardarii, magii banilor murdari”. Evident
că mă revedeam cu Pașalega și așa apărea DORUL DE
ACEA  COPILĂRIE. El și-a continuat buna evoluție, ajun-
gând să joace șase meciuri în naționala mare, într-un
moment în care, datorită atâtor manevre de culise,
infuențe și combinații, accesul la națională era rezervat
celor din București. Asta după ce, în 1974, evoluase în
echipa studențească a României, cu care câștigase titlul
mondial la fotbal al naționalelor de studenți, desfășurat
în Franța. A jucat 350 de meciiuri în divizia A și B, ceea
ce este o performanță.Sigur că simplific mult dintr-o ca-
rieră deosebită, iar spre final îi voi spune confratelui
Doru Bulza, excelent prozator, că nu trebuie să se su-
pere, dar exemplul lui Pașalega și cel al col. Aurel Măr-
gineanu arată că, da, „Banatu-i fruncea, dar când e
condus de olteni!”

Ajungând aici închei într-o cheie nostalgică, în spi-
ritul dorului de copilărie invocat mai sus, și desprind cu
vorbe ca din anii acelei copilării, câteva din cântecul
„Mai întoarce, Doamne, roata vieții!” Îmi imaginez mai
înainte un meci întrerupt doar de seară, cu toți tații
noștri veniți cu bicicletele să ne ia mai repede acasă,
unde se răceau mămăliga făcută în ceaun și laptele fiert
ulterior în el, cu vreun ou tot fiert și brânză, plus ceașca
de țuică pentru părinți sau bunici. În prealabil, noi co-
piii, strânși roată într-un colț al terenului, să cântăm :
„Mai învârte, Doamne, roata!/Să vedem anii copilăriei/
Jucând fotbalul bucuriei./ Cu Pașalega fugind ca ne-
bunu/ Îl prinzi dacă dai cu tunu`/ Cu noi visându-ne
mari, / Ca dorul de copilărie/ Ce-l porți cu veselie…”

Mă opresc aici, ca și mine și Pașalega este bunic,
tot ca și mine are un nepot și mă întreb cum vor
reacționa ei dacă vor citi cândva despre isprăvile unor
fotbaliști desculți, dar cu suflete și vise ce păreau
ireale, ca și însemnările mele de acum. Pentru că, ase-
menea vieții, și copilăria este doar una…              

Pașalega Mehedințu și
dorul de copilărie
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Statul de carton
• Dumitru Avram

În 30 de ani de democraţie nu am
reuşit să construim decât două spitale.
Rudele victimelor de la Piatra Neamţ n-
au loc să-şi strige durerea de toţi
neaveniţii care îşi dau cu părerea pe
micul ecran. Moderatorii s-au transfor-
mat în adevăraţii procurori ai naţiunii,
vor sânge, vor cât mai multe
condamnări, dar în tabăra celorlalţi. Acum înţelegem de
ce televiziunile doresc să scoată din istorie perioada de
dinainte de ’89. Cu chiu, cu vai recunosc că spitalele
aflate astăzi în picioare au fost construite prin anii ’70
şi probabil că tot conducătorii de atunci sunt
răspunzători pentru momentele tragice care, ca într-un
blestem, se petrec o dată la cinci ani: Maternitatea
Giuleşti, Colectiv, iar acum spitalul din Piatra Neamţ.
Premierul cere ca vinovaţii să fie traşi la răspundere, el
şi miniştrii lui fiind exoneraţi de orice explicaţie pentru
ultima nenorocire care a lovit România. Nicio vorbă des-
pre spitalul de la Leţcani care trebuia neapărat inaugu-
rat de noua oficialitate a locului. Nu am mai auzit nimic
despre spitalul modular pe care-l vizita preşedintele şi
unde am putut vedea nişte paturi liliputane şi o vedetă
de televiziune vindecată rapid. Probabil sunt de vină tot
„comuniştii”, aşa cum îi numeşte un fost slujbaş al
Securităţii, ajuns peste noapte om de carte, ştiinţific,
influent şi cu grad mare. L-au înjurat pe Ceauşescu pen-
tru că oile aduse în calea sa erau spălate proaspăt cu
şampon, iar pomii aveau fructele legate de ramuri pen-
tru ca rodul să pară cât mai bogat. Dar cum rămâne însă
cu porţiunile de autostradă şi liniile de metrou inaugu-
rate cu fast, fără ca acestea să existe în realitate? Şi
cum rămâne mai ales cu distrugerea economiei
româneşti, fapt de trădare naţională pentru care n-a
fost tras încă nimeni la răspundere? O veste tristă este
legată de punerea la pământ a ultimelor redute a ceea
ce a fost avuţia noastră naţională. Se urmăreşte
înstrăinarea activelor unor companii precum CEC, Hi-
droelectrica, Romgaz, Transgaz, Portul Constanţa, Aero-
portul „Henri Coandă” şi TAROM. O altă butaforie a

formelor fără fond. Când îl vezi pe Petre Roman zâmbind
şmechereşte, îţi vine să-ţi iei câmpii. El ştie exact des-
pre ce e vorba. 

Eram studenţi şi într-un an mai mare se găsea unul
însurat cu fata unui personaj important al momentului
şi care venea la facultate cu Mercedesul şi mereu în alt
costum. În vacanţe, noi plecam spre satele noastre atât
de frumoase în sărăcia lor, iar el o întindea spre Coasta
de Azur. Un urmaş de-al lui a ajuns mare samsar, cu în-
vârteli greu de imaginat. Cum naiba s-a întâmplat că toţi
căpătuiţii de dinainte de ’89 s-au convertit, ei sau
descendenţii lor, în marii oameni de afaceri şi marii po-
liticieni ai capitalismului românesc. Ei făceau parte din
burghezia roşie a regimului trecut, deveniţi
anticomuniştii vremurilor ce aveau să vină. Un prinţ
adevărat, Scarlat Callimachi, a fost alături de comunişti
în anii ilegalităţii. Trecând peste această paranteză, nu
mai este nicio îndoială că statul paralel ar fi vreo creaţie
a unei minţi diabolice şi totuşi bine înzestrate din pe-
rioada tranziţiei. Cu o singură diferenţă: în timp ce acel
stat paralel de dinainte lupta împotriva puterii oficiale,
cel de astăzi pare a se fi format – paradoxul paradoxu-
rilor – în jurul unei puteri sau al alteia, până în acea
clipă a sfâşierilor, a eliminărilor brutale sau de faţadă.
Nici într-o parte şi nici în alta, n-a lipsit întreaga
recuzită a trădării (acoperiţi, racolări la vârful puterii,
dinamitarea interesului naţional). Statul paralel se ali-
menta din toate mediile, acum este transpartinic şi
poate astfel ne putem explica de ce în România nu am
avut şi nu avem o opoziţie autentică. Silviu Brucan îl
acuza pe Ştefan Andrei că nu a răspuns chemării unui
anumit grup de a i se alătura. Ştefan Andrei nu făcea
parte din statul paralel, şi nici Silviu Brucan, care era
un simplu complotist, asemenea tuturor acelora ce-şi
pierduseră privilegiile. Cum să ne explicăm aglomerarea
de doctori în diferite domenii, unii neavând nicio
legătură cu meseria lor de bază, în aceşti ani de regres
generalizat pe toate planurile în viaţa ţării. Economişti
de frunte ai lumii vorbesc despre criza capitalismului,
înţepenit în prezumţiile sale ideologice cu privire la rolul
pieţei. Statul este privit, fiind reevaluat, ca motor al
dezvoltării în sectoarele strategice, în sensul că devine
tot mai activ şi mai prezent, lăsând pe seama privaţilor
producţia de bunuri de larg consum. Noi, cum spuneam,
ne încăpăţânăm să fim mai capitalişti decât capitaliştii
- vai de mama noastră! -, neluând în seamă nici măcar
avertizările specialiştilor care spun că dintotdeauna
transnaţionalele s-au redresat pe seama celor săraci. 

Totul pare în jurul nostru fără viaţă. Aproape că nici
nu mai ştim ce căutăm noi în propriile noastre case. Şi
ce am căuta când în ele se moare de frig, de sărăcie, de
lipsa de medicamente şi imposibilitatea de a te apropia
de vreun spital. Presa, aflată şi ea în suferinţă - ne re-
ferim la slujbaşii de rând, nu la boşii care câştigă mii de
euro pe lună -, a ajuns tot mai aservită, ea nu mai ştie
ce înseamnă vorba caldă şi joasă, rigoarea şi integrita-
tea, mesajul optimist. Se strigă, se ţipă ca la piaţă, ni-
meni nu renunţă la adevărul său şi probabil că asta se şi
urmăreşte - ca oamenii să fie captivaţi de acest circ ief-
tin. Lumea s-a cam săturat de aceste scenarii enervante,
dovadă că unii reporteri de televiziune sunt fugăriţi pe
unde apar. Nimeni nu pledează pentru violenţă, dar şi
presa are partea ei de vină. 

Când Adrian Păunescu şi-a lansat „Cartea cărţilor
de poezie”, găzduită de acel loc minunat care se numea
Librăria „Mihail Sadoveanu” şi de o doamnă cu suflet
mare, Georgeta Munteanu, Fănuş Neagu a vorbit cum
numai el ştia să o facă la acel eveniment înălţător. S-au
certat de o mie de ori Adrian Păunescu şi Fănuş Neagu –
şi nu numai ei -, dar la fel de repede venea şi clipa
împăcării. La rugămintea lui nea Adi, l-am condus până
acasă pe prozatorul de geniu, nu era tocmai în regulă cu
sănătatea, dar nici nu-l părăsise umorul. La un moment
dat, mi-a spus că doctorul îi îngăduise să bea un pahar
de vin pe zi, iar el i-a cerut permisiunea să le ia pe toate
odată sâmbăta, ca să ştie o socoteală. Cât despre cei de
azi, vorba vornicului Iordache Golescu: „Înţeleptul la
norod multă linişte aduce, iar cel lipsit de minte turbu-
rare şi necazuri”.

Am pus deoparte, spre luare aminte, un citat din
Lucian Blaga, cu trimitere la Dimitrie Cantemir şi Con-
stantin Brâncoveanu: „Cei doi contemporani, astăzi pen-
tru inimile noastre atât de înfrăţiţi prin opera lor, n-au
găsit de-a lungul văleatului lor alt lucru mai bun de făcut
decât să se surpe unul pe altul la Înalta Poartă cu cele
mai abominabile arme, fiecare visând numai la
desfiinţarea celuilalt! În loc de a-şi conjuga întru
aceleaşi aspiraţii puterile excepţionale câte li s-au dat,
ca sa facă pârtie emancipării istorice a poporului româ-
nesc, ei, mânaţi de ambiţii nefiresc crescute, şi-au chel-
tuit cele mai bune energii gândului de a se face cât mai
agreabili la Poartă, fiecare punând în joc pentru aceasta
capul rivalului său”. Măcar de-ar mai răsări şi astăzi un
alt Cantemir şi un alt Brâncoveanu! 

LOCURI CARE TREZESC AMINTIRI

Durnești
(de la Iliaș la Mihai Eminescu și Gheorghe Chipail)

• Dimitrie Sorin Pană

La prima vedere localitatea botoșăneană Durnești,
despre al cărei act de naștere s-a vorbit încă de la 1433,
într-unul din zapisurile emise de către Cancelaria Dom-
nească de la Suceava, pare a fi văduvită (astăzi) de
rezonanța avută odinioară, ținând cont că aici a locuit,
împreună cu familia (între 1850 și 1851), poetul Mihai
Eminescu și, tot aici s-au născut Gheorghe Coroi - ultimul
haiduc al României interbelice și doctorul Gheorghe Chi-
pail, cel care în 1950 realiza prima operație pe cord din
țară. Satul - întemeiat de către Petru Durnea, boier ce
apare în actul de danie al „Durniștilor“, de la jumătatea
secolului al XV-lea, ce poartă semnătura Voievodului Iliaș
I - ajunge la 1530, din porunca domnitorului Petru Rareș,
în posesia Mitropoliei Sucevei, unde va rămâne până în
1864, când, în urma reformelor domnitorului A.I. Cuza,
trece în proprietatea statului. În toamna anului 1849,
Gheorghe Eminovici (tatăl lui Mihai Eminescu) lua în
arendă (pe șase ani, la Durnești), de la boieroaica Cleo-
patra Cațichi, mai multe mori, iazuri de pește, o câr-
ciumă, șase pogoane de vie și o livadă de pomi fructiferi.
Ajuns aici, în primăvara anului următor, se ocupă de re-
pararea casei și a hambarului, potrivit înțelegerii stipu-
lată în contractul de vânzare-cumpărare înregistrat la
Divanul Apelativ din Iași, care intra în vigoare la 23 aprilie
1850. Cu toate că o parte a literaților care s-au ocupat
de biografia poetului afirmă că acesta ar fi copilărit la
Durnești până la vârsta de cinci ani, documentele țin să-
i contrazică, el domiciliind decât doi ani de zile, după
care a revenit la Botoșani, însă nu în casele închiriate de
către căminar spătăresei Smaranda Varlaam, ci într-o
aripă a imobilului Mariei Mavrodin, din strada Rosetti. La
Durnești, de-a lungul ogrăzii în care a învățat să
pășească, Eminescu a împărțit o parte dintre clipele co-
pilăriei cu frații Marghiolița și Ilie, cărora în perioada
vacanțelor li se alăturau și ceilalți frați mai mari, Ștefan,
Iorgu și Nicolae, aflați la studii în vechiul târg al
Botoșanilor. Un climat asemănător îi este dat să găsească
și la Ipotești, sat în care familia ajunge la finele lunii
mai, 1852, după nașterea Aglaiei. Conacul lui Eminescu,
așa cum i-a rămas numele imobilului construit la Durnești
de către Gheorghe Eminovici, devenit sediu de fermă
agricolă în perioada comunistă, a ajuns astăzi în posesia
unei persoane private care, în urma săvârșirii unor mo-

dificări asupra structurii l-a transformat în casă de
vacanță, dată fiind indiferența funcționarilor Direcției
Județene de Cultură Botoșani - care n-au considerat
oportună protejarea acestuia, ca monument istoric. După
ce, vreme de cinci ani (1864-1869), moșia Durneștilor
este exploatată de către arendașii Alexandru Iavorschi și
Iacob Mătăsaru, aceasta intră în posesia familiei Ciolac,
formată din frații Ion și Ilie, până la împroprietărirea din
1919, când pământul este împărțit sătenilor. 

Dacă despre învățământul primar (la Durnești) se
știe că datează din 1928, an în care școala a funcționat
în casele sătenilor Jean Roman, Andrei Iftimie și Gheor-
ghe Bosânceanu, nu același lucru se poate spune despre
lăcașele de cult, al căror trecut însumează mult mai
multe date de referință. Astfel, cea dintâi biserică - ri-
dicată la 1793 de către un anume C. Teodosie, împreună
cu soția sa - avea să dăinuie până în 1874, an în care
preotul I. Gheorghe Teodoru și col. I. Brădișteanu au pus
piatra de temelie a bisericii Sf. Arhangheli „Mihail și Ga-
vriil“ (sfințită în următorul an), care avea în proprietate
cincizeci și cinci de hectare de pământ arabil, o vie cu
cramă și beci, o stupină și două imobile care serveau
drept locuințe pentru preoți și cântăreți.     

Între anii 1930-1935, liniștea boierilor din nordul
Moldovei avea să fie tulburată de prezența ultimului hai-
duc al României interbelice, Ghiță Coroi, născut la 1911
în satul Durnești, din fostul județ Dorohoi, care - până a
se apuca de haiducie - a muncit (cu ziua) pe moșia boie-
rului, de origine armenească, Cristea Lazarovici. Pe când
avea optsprezece ani, se spune că Ghiță l-ar fi bătut pe
un șef de post ce i-ar fi făcut avansuri iubitei sale, Ha-
rieta. În urma acestui incident a fost închis, vreme de
doi ani, nu înainte de a primi o corecție din partea aces-
tuia. După ieșirea din închisoare a constatat, cu amără-
ciune, că fosta iubită a ales să-și unească destinul cu
jandarmul căruia îi venise de hac. Vreme de cinci ani a
controlat drumurile din județele de nord ale Moldovei,
fiind - potrivit statisticilor existente în rechizitoriul din
1936 (când a și fost prins) - autor a peste șaptezeci de
tâlhării la drumul mare. Se spune că umbla deghizat,
anunțându-și victimele cu câteva zile înainte de a fi „căl-
cate“, o parte din pradă dăruind-o, în schimb, celor săr-
mani. A fost condamnat la șase ani de închisoare, după
momentul arestării nemaiexistând date legate despre
existența sa.  

În februarie 1905, la Cucuteni, sat care - în pofida
atestării documentare târzii (1643) - este cel mai vechi
dintre toate așezările arondate Durneștilor, venea pe
lume Gheorghe Chipail, omul care și-a dedicat  chirurgiei
aproape șaizeci de ani din viață. Tatăl său, preotul Gh.
Chipail - la îndemul căruia (în 1923) a avut loc prima
reparație a bisericii satului, construită de către moșierii
Mihai și Grigore Tufescu, în 1859 - este cel care i-a trans-

mis acele principii sănătoase de care avea să se folo-
sească în decursul vieții. Absolvent al școlii primare din
Iași (începută în satul natal) și al Liceului internat „Cos-
tache Negruzzi“, cunoscut datorită renumelui profesori-
lor și a foștilor absolvenți, Chipail intră, în 1924 - după
susținerea unui examen - la Facultatea de Medicină din
orașul celor șapte coline, pe care o termină șase ani mai
târziu. Preparator - la disciplinele preclinice (histologie,
patologie generală și anatomie), aflate sub conducerea
redutabililor profesori E. Pușcariu, C. Ionescu Mihăiești
și Gr. T. Popa, debutează (în 1928) în chirurgie, după ter-
minarea facultății fiind, timp de cinci ani, asistent de
anatomie. În 1936 este medic secundar la Iași și
București, debutul - ca medic primar - având loc șase ani
mai târziu, la doar 37 de ani. Au urmat anii grei ai celui
de-al Doilea Război Mondial, în perioada cărora a fost
activ în multe spitale de campanie, unde a pus umărul la
diminuarea suferințelor soldaților români răniți pe câm-
purile de luptă. În 1944 a ocupat, prin concurs, postul de
profesor în cadrul Clinicii a III-a chirurgicală - din cadrul
Facultății de Medicină din Iași, unitate spitalicească de
unde s-a și pensionat în 1974, la capătul a treizeci de ani
de muncă. Clinician recunoscut, implicat în formarea
școlii chirurgicale ieșene, Chipail efectua (în 1950) cea
dintâi operație pe cord din România (unui copil de șase
ani), iar după alți patru ani prima comisurotemie pe cord
închis, numărul intervențiilor chirurgicale (care l-au avut
ca protagonist) ridicându-se la peste treizeci de mii, ul-
tima dintre ele având loc la vârsta de optezeci și unu de
ani. Medicul Olga Mandache, fostă elevă a profesorului
Chipail, căreia i-a fost dat să asiste, de la distanță, la
sus-amintitul eveniment istoric (aflându-se la un etaj su-
perior sălii de operație), spunea despre acesta, că: „Era
un om deosebit, un om dulce, plăcut, care inspira bună-
tate. Un om atât de modest! L-am reîntâlnit în facultate.
El ne cerea să facem tot, de la munca de infirmieră, asis-
tentă și apoi medic“. Misterul numărului restrâns al lu-
crărilor sale de specialitate se datorează - potrivit
profesorului Cr. Dragomir (unul dintre foștii colaboratori)
- faptului că, acesta: „Nu a scris şi nici nu a publicat ex-
cesiv, pe de o parte datorită unei autoexigenţe extreme,
iar pe de altă parte pentru că a crezut cu toată tăria în
supremaţia faptelor şi nu a vorbelor. Şi-a învăţat disci-
polii să muncească fără cruţare într-un spirit al onestită-
ţii fără concesii faţă de bolnavi şi faţă de profesie“. 

În 1997, fostul elev al renumiților profesori N. Hor-
tolomei și Th. Nasta, membru de onoare al Academiei de
Științe Medicale din România și al Societății Europene de
Chirurgie Cardiovasculară, urca la ceruri, condus fiind pe
ultimul drum de către o parte dintre foștii săi colegi și
studenți, care s-au alăturat oficialilor ieșeni, precum și
fostei partenere de viață, doamna Asia Chipail. 



• Cristiana Crăciun
În această săptămână aveam cu totul alte idei des-

pre care să scriu, dar viața ne dă peste cap adeseori pla-
nurile. Așa s-a întâmplat și cu mine – o situație delicată
ivită în familia cuiva cu care urma să discut a adus
schimbarea de planuri, drept care vă invit să mergem
din nou printre românii din ținuturile înghețate... 

S-ar fi cuvenit să ne bucurăm, spre exemplu, că
putem face o vizită în ținutul din nordul Finlandei, în
Laponia lui Moș Crăciun, dar condițiile medicale impuse
de pandemie au năruit planurile de călătorie a milioane
de oameni, printre care și mulți români care își progra-
maseră o vizită în Rovaniemi, la casa bătrânelului bun
care ne umple tuturora inimile de fericire în fiecare de-
cembrie. Tina, originară din România, e recepționer, ad-
ministrator al unui elegant hotel – în accepțiunea
nordicilor, cam auster după gustul meu! –,  e căsătorită
cu un finlandez (acum o cheamă Sanila); se bucura tare
să îi poată primi pe „ai ei”, adică pe români, chiar dacă
turiștii nu îi erau rude! Îi considera frați, se străduia să
le facă șederea cât mai plăcută. „Cândva era mare zarvă
pe-aici, acum e o liniște înspăimântătoare! Din cauza
pandemiei afacerile noastre mai mult stau decât merg,
au scăzut cam cu 80-90 % cererile de cazare... În alți ani
în vremea aceasta era totul „sold out”, nu mai aveam
camere libere, uneori ne puneam la bătaie întreaga fan-
tezie să folosim și spațiile de depozitare, numai să nu
refuzăm pe nimeni! Azi însă... Mă gândeam de multe ori
de ce se spune «fii atent ce îți dorești pentru că s-ar
putea să ți se întâmple» iar acum înțeleg: mulți dintre
localnicii acestor regiuni arctice așa de inospitaliere nu
priveau cu ochi buni dezvoltarea turismului ca indus-
trie, care provoca mare îngrijorare în rândul acestor iu-
bitori de liniște și de natură. Acum însă, când le rămân
nevândute produsele artizanale care erau achiziționate
ca suvenir de turiști, când
nu le mai bate nimeni în
ușă să meargă la o
saună...” Tina e tristă
pentru că nu e plăcut să
rămâi izolat în zilele în
care nu se mai vede deloc
soarele, așa numitele kaamos. „Turiști
puțini, bani puțini. Mie îmi lipsește acea
„hărmălaie”, acea veselie de care se plân-
geau destui autohtoni. Știu că undeva în
preajmă mai locuiește un român, dar nu îl
cunosc personal.” Și noi știm că Daniel
Podea, originar din Bistrița Năsăud,
viețuiește în vecinătatea casei lui Moș Cră-
ciun, fără să cunoaștem alte amănunte des-
pre ce face în îndepărtata țară a zăpezilor.
Așadar din Finlanda nu ne vin deloc vești
vesele, cu atât mai mult cu cât medicul Camelia Smi-
cală a eșuat, în a nu știu câta încercare, de a-și elibera
copiii săi Maria și Mihai din „brațele” unui stat abuziv,
care „îi apără” de familie și „le oferă”  un soi de
detenție, de locuri într-un soi de internate! Nu i-a fost
nimeni alături din partea statului român, nici de data
aceasta – reprezentanții Ambasadei, ai Consulatului Ro-
mâniei sunt tratați în cel mai bun caz cu un refuz de
către autoritățile finlandeze, iar aceste instanțe admi-
nistrative nu permit ca la simulacrul de procese să asiste
și persoane străine. Că România nu a făcut nimic să
apere drepturile unor cetățeni ai săi, se știe, nu mai
este, din păcate, o noutate, dar e grav că nici pe
diplomații săi nu e în stare să îi apere. Nu au fost lângă
doamna Smicală nici parlamentarii care le vor cere vo-
turile, nici cei care au însărcinări prin comisiile de spe-
cialitate din Parlamentul României. Doar rugăciunile
prietenilor, ale părintelui Grosu și ale duhovnicului lor,
Episcopul Macarie al Europei de Nord i-au fost
aproape, i-au ținut moralul. E greu să înțelegi această
cauză, mai ales dacă te lași intoxicat de site-urile care
o prezintă ca „instabilă psihic” pe această mamă, un
monument de durere, împotriva căreia s-a săvârșit cu
adevărat furtul secolului!, pentru că i s-au răpit copiii!
Cât să poți să înduri, să nu o iei efectiv razna, când vezi
că se fură din viața ta ani, zile care nu se vor mai în-
toarce niciodată, că acestor copii li se fură nemilos hălci
din copilărie, vă las să apreciați dumneavoastră. Eu mă
declar însă fără de
milă față de
autoritățile ro-
mâne la fel de „de
gheață” ca și în-
tinderile nordice
și îmi promit să nu
îi las în amorțire.
E obligatoriu ca
țara să îi sprijine
pe toți românii,
fără deosebire de
statut social, de
ocupație, de
situație... E dato-
ria sa: la fel cum
medicii tratează
chiar și criminalii,
tot așa și țara tre-
buie să se aplece

față de fiecare dintre fiii săi, nu are voie să îi abando-
neze nici pe cei mai răi dintre ei; trebuie să se asigure
că primesc tratamentul cuvenit în orice colț de lume. Și
chiar și în pandemie... Mi-am jurat să nu îi las pe oficialii
români să își uite îndatoririle, mai ales că acum, când
vin alegerile, se fâțâie destui și prin diaspora, ca să
câștige notorietate, simpatie.

Nordul înghețat nu e doar așa, o expresie... E chiar
o realitate care îți poate da fiori și dacă stai la căldură,
cu o cană de ceai în mână. Vă imaginați cum ar fi să
trăiți la peste minus cincizeci de grade?!? Nu în Finlanda,
care este considerată „țara cu cei mai fericiți oameni”
(eu știu acolo măcar patru inși care au inimile sfâșiate
de suferință), ci în Siberia! Nu o să fac un istoric al ro-
mânilor care trăiesc acolo – unii din secolele al optspre-
zecelea și al nouăsprezecelea, alții deportați din
Basarabia și Bucovina în secolul douăzeci -; la „Polul fri-
gului”, în Iakuția, aproape de Oymyakon, în Ţinutul
Primorie, există familii de români. Nu trebuie să vă mire
dacă veți citi pe plăcuțele indicatoare de la intrare în
unele localități nume care nu vă sunt deloc străine....
Moldovanovka, Furmanovo, Vălcineţ, Zâmbreni, Logă-
neştii Noi, Novo-Bessarabka, Timofeevka, Dunai; sunt
sate româneşti din ţinuturi foarte îndepărtate, în care
zăpada aproape că nu se topește niciodată, unde vara
sunt temperaturi blânde, de „numai” minus 15-17 grade.
Am spus „aproape”, pentru că acest bizar an 2020 a adus
iarna temperaturi nefiresc de mari, de doar minus 20 de
grade, ceea ce pentru localnici înseamnă cald!, iar vara
a venit cu surprize adevărate: au fost plus 20, 30 de
grade Celsius; oamenii au descoperit tricourile, șorturile
și, cu mici excepții, au suferit mai toți din pricina căl-
durii. Nu e banc: cea mai tare afacere în zonă, mai ceva
decât cea cu diamante, a fost importul și vânzarea de
aparate de aer condiționat! Topirea unei cantități mari
de zăpadă a făcut însă ca satele să se confrunte și cu

pericolul inundațiilor, practic inexistent aici. Și afacerea
unora dintre locuitorii de origine română, care au „că-
mări” – încăperi „frigorifice”, săpate în gheață, pe care
le închiriază în special celor de la oraș, ori cu locuințe
mici, în care se păstrează vânatul, peștele și legumele
înghețate, au fost la un pas de a fi falimentate. Totea
Marusia, cum este cunoscută Tanti Maria Duca, o basa-
rabeancă văduvă din satul Moldovanca, dar care acum
trăiește în alt sat, cu mult mai populat, Novociunka, se
minunau de valul de căldură care le-a lovit „De când mă
știu eu aicea, de prin anul 1949, și  aveam atunci ca la
vreo șapte ani, când ne-au deportat cu mămuca și fra-
tele tatucii (o murit în drum), noi așa temperaturi nu
am pomenit! O fi un semn de la Dumnezeu”!... Femeia
e speriată de perspectiva pe care o are pentru că ea
trăiește de pe urma „chiriei la cămară” și a vânzării
„sarcinilor”, legături de lemne mici, subțiri, pentru
inițiat focul, numite așa pentru că odinioară erau cărate
în spinare. Dacă se va face cald, cine o să mai aibă ne-
voie de lemnele ei?! Fiica sa, Anfisa, este la oraș, pro-
fesoară; nu prea știe românește, dar se „stăruie și ea
cum poati”, o apără „mamuca”, „știi fași măligă, deci
îi modovancî”!

Astăzi, multe dintre satele românești au rămas  pu-
stii, unele mai păstrează casele, românești, mai mari,
clădite temeinic, cu o arhitectură diferită de aceea lo-
cală, și crucile din cimitire, dar sunt și sate încă popu-
late unde mai răsună grei românesc. Așa că nu mică i-a

fost surpriza Excelenței Sale Domnul Ambasador Vasile
Soare, până de curând Ambasador Plenipotențiar în
Federația Rusă, să fie primit de unii săteni „în
ospețiîie”, în „casa mare”, unde stau la loc de cinste
icoane și ștergare. După una dintre călătoriile sale sibe-
riene relata: „Am găsit pe o stradă cinci familii Gorciuc
- tată (94 ani!) şi patru fraţi (între 55 şi 70 de ani). Lo-
cuiesc în case mari, impunătoare, care se deosebesc de
cele ale localnicilor. Au viţa-de-vie şi nuci la poartă,
pomi fructiferi pe lângă case, grădini îngrijit lucrate,
stupi de albine - semne după care am ştiut că sunt ba-
sarabeni. Am constatat repede că vorbesc o excelentă
limba română în grai moldovenesc, după aproape şase
decenii de trai atât de departe de ţinuturile natale.
Este impresionant dacă se are în vedere că majoritatea
s-au născut în Siberia şi au învăţat româneşte în familie,
deşi urmau şcoli ruseşti.”

Domnul Ambasador s-a remarcat prin descoperirea
istoriei prizonierilor români de război care şi-au pierdut
viaţa în Rusia. S-a implicat personal în înființarea cimi-
tirelor și  înhumarea rămăşiţelor acestora, dar cel mai
mare dar făcut istoriografiei noastre și românității a fost
munca de cercetare asiduă și elaborarea listei care con-
ţine, deocamdată, numele a 10.724 de prizonieri de răz-
boi români   care au murit în Rusia, din cei 29.829
identificaţi până în prezent în arhivele ruse. Dar, cum
deja notam, Excelența Sa, pornit și în căutarea familiilor
de români care trăiesc azi în întinsul Rusiei, deci și al
celor în Regatul Ghețurilor. Vă veți fi întrebând ce caută
românii acolo și dacă în acea mare de alb și de limbi și
dialecte slave, coreene, mongole, chineze și câte altele
își mai păstrează identitatea etnică: vă pot da asigurări
că sunt mai români decât mulți dintre cei care trăiesc
între granițele țării, vorbesc foarte frumos românește,
păstrează tradiții din străbuni... Chiar și pe copii îi
învață „limba lui bunielu”. Răspunsul la prima dintre în-

trebări e ceva mai dificil
de înțeles. Excelența Sa
Domnul Ambasador Soare,
în opinia mea un model de
implicare pentru toți
diplomații români, cu care
am colaborat excepțional,

cita câteva dintre motivele pentru
care, nici după ce a fost posibilă repa-
trierea în Republica Moldova sau în
Ucraina, nu au părăsit aceste locuri:
unii și-au înjghebat gospodării trainice
și „rietrăiesc” (le pare rău...) să le
abandoneze și să meargă să viețuiască
alături de rude despre care știu doar
din auzite, alții s-au născut acolo, în
satele unde scârțâitul zăpezii sub pi-
cioare este un zgomot la fel de natural

cum este pentru un locuitor de la malul mării sunetul
valurilor!, sau au făcut căsătorii mixte, cu oameni ai lo-
cului și au fost nevoiți să își ducă traiul în acele condiții
care nouă ni se par deosebit de vitrege. 

Românul însă, o demonstrează, se obișnuiește cu
orice. Unii lucrează ca tăietori de lemne, alții în combi-
natele de prelucrare a lemnului ori în fabricile de hârtie
sau în minerit, pentru că Dumnezeu a dat acestor locuri
o compensație pentru frigurile teribile: zăcămintele bo-
gate de aur, de diamante și alte pietre prețioase. În
Aldan, un oraș mare, înfloritor, cu aeroport, care a be-
neficiat tocmai de pe urma acestor bogății de subsol (în
special de mică, un silicat folosit în metalurgie și ca izo-
lator electric), fost loc de deportare pentru mulți dintre
ai noștri, trăiește Sașa Chircă – Sandu, cum îi place să i
se spună, devenit un ghid de neratat pentru românii care
ajung în zonă, în drum spre Yakutsk, capitala Yakuției;
știe tot Luceafărul lui Eminescu și încă multe altele des-
pre România, pe care nu a văzut-o, dar și-o închipuie.
Dacă ar mai fi continuat Congresele Spiritualității
Românești, anul trecut întrerupte de fricțiunile poli-
tice, anul ăsta de pandemie, sigur ar fi venit să își cu-
noască „baștina buneilor, care erau rumâni din
Rumânia, da nu din Basarabia.” M-aș bucura să fie posi-
bilă invitarea sa, în viitor, la Congres, să poată spune fe-
ciorului (acum de vreo zece anișori, român și el, deși s-a
născut acolo de unde începe „drumul al oaselor”, calea
presărată cu osemintele deportaților români care și-au

găsit aici
sfârșitul) cât de
frumoasă este
țara pe care o
admiră din
colecția de ve-
deri și calendare
cu peisaje. Și
poate că ne-ar
mai spune încă o
dată despre viața
sa, ca să ne fie
reper, atunci
când ne plângem
că ne este greu,
că trăim
izolați!...

SUNTEM PESTE TOT ACASĂ

E.S. DOMNUL AMBASADOR SOARE LA UNA DINTRE SLUJBELE DE
REÎNHUMARE A PRIZONIERILOR ROMÂNI MORȚI ÎN SIBERIA

DOCTORUL CAMELIA SMICALĂ, PE CÂND AVEA ALĂTURI TOȚI COPII SĂI – ANDREEA,
FIICA CEA MARE, DAR ȘI  MARIA ȘI MIHAI. ALĂTURI DE EPISCOPUL MACARIE

CASE ROMÂNEȘTI ȘI ARHITECTURĂ TRADIȚIONALĂ RUSEASCĂ ÎN IMPERIUL FRIGULUI


