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Se coace
agurida
• Adrian Păunescu

BalUl vieţii inegale

Pe dealurile noastre în viile sărace,
Către sfârşitul toamnei, după atât refuz,
Acum şi agurida acceptă a se coace
Cu încăpăţânare, năprasnic şi confuz.

La strugurii aceştia ce vor să fie acri
Şi se păstrează acri, sufletul meu gândeşti,
Lor marea depărtare de lacrimi le-o consacri,
Cum îi cunoşti în toamna acestei deznădejdi.

Onoare aguridei; suntem o aguridă,
În lumea care-n pripă ce-i dai primeşte stând,
Aceasta e putere ce nu vrea să-şi deschidă
Căldurilor fiinţa, ca plantele de rând.

Colţoasă, rezistentă, făcută din sfială
Şi din întunecime, rău-gust şi legământ
Până-ntr-o zi târzie, când însăşi ea se scoală
Şi doar în preajma iernii se coace, protestând.

La frig ea este caldă; e acră când bat dulce
Mitraliile verii pe fiecare bob,
Şi numai cu tot vrejul, din viaţă o poţi smulge,
O, biată aguridă care iubeşte orb.
Acesta ni-i şi neamul în lumea fecundată
În fiecare clipă de alt şi fals progres
Să nu ne coacem grabnic şi vesel niciodată,
Să credem că alegem când n-avem de ales.
Că suntem agurida pe care o apasă
Lumina şi căldura o vară în zadar,
Stând încăpăţânată, nebună, credincioasă
Ca să se coacă iarna, inoportună iar.

În via uriaşă cu cinică mişcare,
În repedea comandă a dulcelui gustos,
Nu mă desprind de viţă ce în rărunchi mă doare;
Ceva despre lumină şoptesc cu ochii-n jos.

Doar uneori e bine că tace şi aşteaptă;
Când trec furtuni sau grindini sau mană peste vii,
Când cade strugurimea atât de grabnic coaptă,
Se coace agurida în viile pustii.

Ce au
cu noi?

Horia Bernea - Concentrare (lucrare din catalogul Casei de licitaţie VIKART, Bucureşti)
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Ce au cu noi?

• Ana-Maria Păunescu

Ne amenință, ca niște
părinți isterici și ocupați, că,
dacă nu suntem cuminți, ne închid iar în case. Că, dacă nu ne
mâncăm porția, va trebui să plătim întreaga notă de plată, cash
și fără reduceri, fără discuții cu
proprietarul de cârciumă și cu furnizorii de servicii. Ne scot pe nas libertatea de a exista, de
a respira, de a iubi, de a crede, de a spera, de
a gândi, de a fi, de a întreba, de a ne îndoi, de
a încerca, de a înțelege, de a ne răzgândi, de a
ne teme, de a constata, de a rezista, de a
supraviețui. Ne îndeasă, însă, tot pe nas,
obligația de a vota (pe cine trebuie), de a da
credit fără limită (cui trebuie), de a ne duce
devreme la culcare (când trebuie), de a zâmbi
politicos la intrarea în instituții (unde trebuie).
Au ținut restaurantele închise la interior
până la începutul toamnei, exact pe dos, comparativ cu restul Europei care, tocmai vara, a
încercat să dea normalitate populației. Au deschis scenele, cu limitări considerate de unii
prea dure, parcă pentru a mai călca o dată în
picioarele încălțate cu bocanci noroioși demnitatea culturii și a artelor, în general. Unii copii
merg la școală prin rotație, numai că în săptămâna online nu au soft să se conecteze și să
învețe. Prin urmare, se joacă FIFA 2020. Nimic
nu are sens. Nimic nu se leagă.
Și, de parcă nu ar fi destul, aproape zilnic
ne amenință. Suntem alergați, hăituiți, pe o
stradă lungă, la drumul mare, de niște oameni
care nici măcar nu știu pe cine caută. Suntem
pradă sigură pentru niște burți flămânde, care
nu mai țin cont decât de instinctul bulimic.
Suntem singuri într-un joc de-a viața și de-a
moartea, în care stau la aceeași masă victima
și asasinul, în care mănâncă din același bol,
prin spitale așa-zis de renume, asimptomatici
care vor primi negativ cu asimptomaticii pe
care îi așteaptă confirmarea.
La mai bine de șase luni de la declanșarea
pandemiei, noi încă buimăcim și lăsăm bătrânii
să moară la poarta spitalelor declarate COVID.
Sau îi trimitem la spitale non-covid (nu contează că sunt în altă localitate, nu contează că
ei nu au pe nimeni în orașele cu pricina, nu contează că sunt și mai fragili, prin însingurare)
unde, conform marelui protocol, sunt
considerați bolnavi de covid, până la proba contrarie. Și sunt amestecați între ei, ca de la suspect la suspect, riscând să se îmbolnăvească
tocmai acolo, în regatul asimptomatologiei.
Până și marii infractori beneficiază de
prezumția de nevinovăție. Asimptomaticii, nu.
Că e greșit să fii simptomatic știam. Ești
stigmatizat. Răspândești nenorocirea nu numai
prin corpul tău, ci și prin venele altora. Chiar
dacă respecți toate regulile. Cine știe pe câți
ai îmbolnăvit înainte să te testezi? Criminalule!
E greșit să fii asimptomatic. Pentru că, până nu
îți iese testul, tot bolnav te credem, tot urât
ne uităm la tine, tot nu ne interesează boala
(ar putea fi „doar” o comorbiditate) pentru
care ai venit, de fapt, la spital: nu ne putem
apropia, domnule, de dumneavoastră, până nu
vă iese de testul. Spun medicii, legați de mâini
cu măști nesterile, combinezoane greoaie și reguli făcute de unii care nu sunt medici și care,
parcă, șoptesc prin saloane: muriți singuri,
domnilor. Nu aveți nevoie de stat, de
guvernanți, de oameni cu putere ca să vă închidă ochii după. Fiți decenți și muriți direct cu
ochii închiși. Nu mai priviți în sus, nu vă mai
rugați la Ceruri, nu vă vede și nu vă aude nimeni. Ar fi prea periculos! Se poate transmite
și prin lacrimă. Au anunțat adineanuri! Și încă
nu v-a ieșit testul...

♫
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„Ordinea de zi” George NICOLESCU
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MIRCEA ANASTASIE BORCAN
sau
Înfriguratul transilvan &
Peregrin-surâzătorul oltean (II)
• Dan Lupescu
Primele trei capitole din cel dintâi volum al antologiei
Portretica reiau masiv piese literare din volumele Hemografii, Culorile sângelui, Esoterice -, pentru ca al patrulea:
Discurs asupra literei „a”, să debuteze chiar cu poemul botezat Nichita, principalul său patron spiritual și model literar:
Motto:
- Noi !
- Care, noi ?
- Noi, Nichita Stănescu !

Pluteam într-o croazieră/Pe Marea Cuvintelor, agitată/
de rafale de vânt. Rimată.//Toată lumea citea ritos./
Lângă mine, cu ochi plânși,/„Madame Bovary” mă întreabă sfios://
„Domnule, dumneavoastră nu aveți/rău de mare, căci
îl bănuiesc !”//Ies, cu toți ochii, dintr-un Nichita:/„Doamnă,
păi, despre dânsul/citesc !”
*
Cel de-al doilea volum Portretistica poartă subtitlul
Senzații viscerale. O primă cheie a tâlcurilor sale ne este
oferită de inscripția, în patru rânduri/ versuri plasată sub fotografia cvasi-mitropolitană a autorului, adică de potențial
mitropolit, cu aer omenos și smerit, parcă, dar cu o blajinătate a privirii și o bonomie a chipului gemene cu acelea
ale regretatului Bartolomeu Valeriu Anania. Inscripția meditativ-lirică de sub fotografia-efigie este auto-referențială:
„Paralel cu secunda,/ Tangentă la cercul/ Ce mă rotește/ cu
o viață.”
Pe coperta ultimă, sub un memento: Dialog
existențial, alte două-chei. Prima este din Khalil Gibran: „O
singură dată am rămas fără cuvinte, atunci când un om m-a
întrebat: Cine ești?”. A doua cheie de intuit labirintul vieții
și trăirilor lui Mircea Anastasie Borcan este spicuită de autor
din Nichita Stănescu: „Suntem ceea ce ne amintim!... Suntem ceea ce iubim!...”.
Coperta interioară cuprinde, firește, numele autorului,
titlul: Portretica II, urmat de precizările, foarte importante,
ANTOLOGIE (Eseuri, cugetări, trăiri).
Valoarea creațiilor literare ale lui Mircea Anastasie
Borcan este atestată, printre altele, de faptul că el a fost
încununat – încă de acum trei decenii și aproape jumătate
în anul 1986 - cu Marele premiu la Festivalul Internațional
„Lucian Blaga”.
Până acum, laureatul nostru a publicat aproape 20 de
volume: poezie, proză, jurnale de călătorie, aforisme, cărți
pentru copii.
Mircea Anastasie Borcan convinge, prin antologia Portretica, de realitatea că, înainte de a se dedulci la poezia
cu substrat metafizic a lui Nichita Stănescu, și-a însușit în
profunzime Lecția Lucian Blaga, cel care – pe unul dintre
„discurile” sale aruncate în eternitate, cu forța Discobolului
din antichitate – afirma: „Poetul nu e atât un mânuitor, cât
un mântuitor al cuvintelor. El scoate cuvintele din starea
lor naturală și le aduce în starea de grație.”.
Ca și cum ar pendula neîncetat între credință (având
rezonanțe insolite, din Arghezi), tăgadă (…Blaga) și spirit exploziv, vulcanic (Adrian Păunescu) ori molcom transilvan
(Ioan Alexandru, poetul Imnelor…) -, Mircea Anastasie Borcan
a avut flerul, inteligența și rafinamentul de a valorifica, în
stil propriu, virtuțile de fond ale creațiilor lirice scrise de cei
patru titani (doi olteni și doi ardeleni) poeți care, în frunte
cu Eminescu, alcătuiesc chinta regală a poeziei noastre
naționale.
Pentru a nu mai intra în alte detalii și a putea descifra
rapid o serie de afinități elective, cităm un paragraf dintr-o
carte de referință a Melaniei Livadă, în funcție de care este
posibil ca Mircea Anastasie Borcan să-și fi modelat profilul
liric, nu doar pornind pe urmele lui Nichita Stănescu: „Versul
arghezian: viguros, exuberant, plastic tăiat în materie,
șlefuit cu tehnică de giuvaergiu, cu inovații și libertăți de
reformator al limbii, creează o poezie care exprimă puternic. Versul blagian: aluziv, măsurat,dematerializat, sugerează doar, realizând o poezie care solicită intens meditația
cititorului. La Arghezi, cuvântul sună tare și direct, turnat
în materiale bogate de cea mai diferită rezonanță. La Blaga,
el este un ecou de vibrații prelungi și profunde, dar niciodată stridente. Cuvântul lui Arghezi strălucește, al lui
Blaga luminează.”.
Punem punct final: strălucind și luminând cu justă măsură, conform criteriului sănătoasei căi de mijloc -, Cuvântul
lui Mircea Anastasie Borcan se dovedește a avea valențe tămăduitoare.
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Scrierea cu sine, scrierea cu propriul sânge – Hemografia
– este, în cele din urmă, auto-vindecătoare, pentru autorul
însuși, dar și lecuitoare pentru fiecare dintre cititori. Purificând, se vindecă și vindecă. Forța gândului pozitiv și forța
Spiritului Românesc au fost totdeauna, sunt și vor rămâne
mereu tămăduitoare, în buna rânduială a Prea Bunului Dumnezeu.
Dacă Nichita Stănescu rămâne în literatură drept poetul
Necuvintelor, iar Marin Sorescu al Subcuvintelor (care pot fi
tălmăcite, înainte de toate, ca SubtilCuvinte) -, olteanul
nostru, care rodește trainic în Alba Iulia, Mircea Anastasie
Borcan, poate fi numit poetul Cuvintelor Tainice, adică al cuvintelor înflorind sub nimbul Harului Duhului Sfânt.
În seara lăsării Postului Sfintei Marii, el ne îndeamnă (indirect, dar implicit) să ne purificăm spiritualmente prin rugăciune și smerenie, prin meditație solitară și prin
solidaritate profundă, prin comuniune, cuminecare, spovedanie și împărtășanie.
Poeziile și aforismele lui Mircea Anastasie Borcan – în
care, deseori, respiră tutelar Lucian Blaga: Poetul Luminii,
dar și al nestematelor scânteietoare reunite în volumul Pietre pentru templul meu – sunt solide, sculptate, parcă, în
bazaltul vibrant al Spiritului Românesc.
Sunt trainice și monumentale Troițe la răscruci de drumuri știute și neștiute.
Totodată, ele au sunetul cristalin și surâzător al
linguriței de argint cu care duhovnicii noștri din străvechime
ne îmbiau în taina Euharistiei noastre mântuitoare.
În altă ordine de idei -, Mircea Anastasie Borcan se cuvine să știe că este ocrotit, cu putere nebănuită, de cele
două prenume ale sale:
*Mircea constituie, împreună cu altul, foarte frumos,
Radu, singurele nume de botez care pot fi întâlnite doar în
spiritualitatea geto-dacilor și a urmașilor lor, românii,
*iar Anastasie vine de la Anastasia care înseamnă perpetua naștere, renaștere – deci, permanenta Înviere și
Înălțare.

Destinul Păsării Phoenix este înscris în codul tainic al
ființei și Fiirii sale, a lui Mircea Anastasie Borcan.
În creația sa literară și în destinul său se regăsesc atât
spiritul pandur al oltenilor, sesizat prima oară de Mihai
Ralea, dar și profeția lui Petre Pandrea, care afirma că „oltenii au misia sacră de a regenera spiritualitatea europeană”, ducând cu ei spiritul de cumpănă (n.n. al cobiliței,
cândva celebră și emblematică) și spiritul de înțelepciune al
Olteniei natale, adică al Păsării Măiastre.
Închei prin a susține, așa cum a făcut-o Eugen Simion,
ex-președintele Academiei Române, despre Marin Sorescu,
că Mircea Anastasie Borcan este „un om simpatic și, dacă te
primește în casa lui, se poartă ca un boier valah”.
Ca și Marin Sorescu, amfitrionul nostru de astăzi „are o
lume a lui și are un mod inimitabil de a vorbi despre ea.
Aventura lui continuă. Portretul critic este neîncheiat”.
Doamne, ocrotește-i pe români !

Mărturiile unui călugăr
dintr-un veac când soarele
s-a stins

• Doina Dabija

…Când soarele s-a stins și na mai apărut pe cer, toate
păsările din văzduh au început să
țipe. Iar pământul să se asemene
c-un bocet trist, unde părinții își
căutau copiii abandonați. Sau
unde femeile, din lipsă de hrană,
fierb pietre pentru pruncii lor flămânzi, iar
lăutarii își aruncă instrumentele-n foc, cu tot cu
cântece, în speranța că vor îmblânzi cât de puțin
frigul. Pentru că în lipsa soarelui, oamenii au început să umble cu lumânările aprinse sub haină,
încercând să sperie bezna. Doar că aceasta, ca
un copil jucăuș, le suflă-n lumină, amintindu-le
cât de tristă-i lumea-n întuneric.
Și numai atunci când închid ochii, mai pot
reține-n lăuntrul lor ultimele amintiri ale
răsăritului de soare. Care, se pare, că a obosit să
mai vadă cum înmărmuresc sentimentele-n oameni sau cum clocotește frica-n ei. Frica aceea
de moarte, care a reușit să risipească și ultima
fărâmă de umanitate. Și de-atâta tristețe, n-a
mai vrut să răsară, așa cum și omul a renunțat de
mult timp la el însuși. Și-n loc să-și recapete sufletul pierdut, acesta dresează păsări și iluzii.
Și iată, în acel veac când soarele s-a stins și
pământul a înghițit lacrimi, n-a mai rămas decât
o mănăstire c-un singur călugăr ca să se mai
roage Celui de Sus pentru iertare…
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U L t i M U L D i C tat o R

• Nicolae Dabija

Alexandr Lukașenko e ultimul dictator
al Europei.
El conduce cu mână de fier Republica
Belarus de 26 de ani.
Și e gata să mai conducă 26.
Un președinte de colhoz, ajuns
întâmplător, în 1994, în fruntea acestei republici ex-sovietice, a făcut din ea o URSS
în miniatură, comparabilă doar cu fostul
dominion de pe timpul lui Stalin.
Prima lui grijă a fost să lichideze opoziția: toți cei
care înaintaseră critici la adresa lui au fost asasinați,
judecați, arestați, condamnați la ani grei de închisoare, expulzați peste hotare, dispăruți fără urmă.
În 1998, noi, un grup de deputați din parlamentul
Republicii Moldova i-am expediat un mesaj prin care-l
întrebam ce s-a întâmplat cu președintele Comisiei Electorale Centrale, cu un vice-prim-ministru al guvernului,
cu un ministru de Interne etc., care dispăruseră fără
urme chiar din cabinetele lor de lucru.
Răspunsul
lui
Lukașenko
strălucea
prin
impertinența lui: „Nu cunoaștem unde se află cei
nominalizați. Mă întrebați, de parcă în Republica
Moldova nu dispar oameni. Așa sunt timpurile pe care
le trăim.”
A doua grijă a acestui discipol al lui Stalin a fost
să schimbe Constituția, pe care a trecut-o prin „referendum”. Conform ei deputații din Parlament nu sunt
aleși, ci numiți de Lukașenko, miniștrii sunt puși și scoși
de Lukașenko (E ceea ce dorește să facă și Dodon prin
modificarea Constituției Republicii Moldova). S-a
revenit la vechile însemne – drapel, stemă, imn – sovietice.
Timp de 26 de ani Lukașenko n-a fost auzit
niciodată rostind măcar o singură frază în limba
belarusă. El a afirmat încă în primul an de președinție:
„Limba belarusă nu există. Ea e aceeași limbă rusă”.
Și atunci, ce ne facem cu lucrările clasicilor
belaruși – Francisk Skorina, cu monument inaugurat în
strada Mateevici din Chișinău, Vikenti DuninMarținkevici, Francisk Bogușevici, Ianka Kupala, Iakub
Kolas, Maxim Bogdanovici, Maxim Tank, Vasili Bâkov,
Râgor Borodulin, Nil Ghilevici etc. – ei toți, conform
părerii acestui absolvent al unei instituții agricole (de
acolo vin toți „istoricii” și „lingviștii” perioadei sovietice în aproape toate republicile ex-sovietice) nu
există.
În aceste zile Republica Belarus fierbe. Protestatari din toate orașele mari ale țării îi cer lui
Lukașenko: „Pleacă!”. Iar dictatorul îi amenință cu mitraliera, pe care o poartă cu sine și susține că
protestele cu sute de mii de participanți ar fi organizate de… NATO. V. Putin, un alt dictator, îi promite ajutor militar, dacă „ordinea nu va fi stabilită”. Ordine
pentru el, ca și pentru Lukașenko, înseamnă acceptare
a răului permanentizat și a minciunii oficiale.

Măcar în CALENDAR

Închisorile se sufocă de cei reținuți, aceștia sunt
bătuți, umiliți, amenințați cu moartea. Mai mulți
protestatari au dispărut fără urmă. Alții, precum Svetlana Tihanovskaia, au părăsit țara.
Au fost arestați toți membrii Comitetului de Organizare afară de Svetlana Alexievici, laureată a Premiului Nobel (2016).
O cunosc pe Svetlana Alexievici din 1987. Am fost
împreună, pe când eram tineri de tot, în Polonia, la
invitația Uniunii Scriitorilor din această țară.
La 28 iunie 1987 am participat la „Noaptea
Poeziei” din orașul Cracovia. Am recitat poezii în fața
monumentului lui Adam Mickewicz, unde s-au adunat
câteva mii de polonezi ca să omagieze Poezia. Între 23
iunie și 2 iulie am participat la mai multe întâlniri din
orașele Varșovia, Cracovia, Lodz, Kielce, Katowice,
Auschwitz, însoțiți de Alexandr Navroțki, secretar al
Uniunii Scriitorilor.
La întâlnirea de la Uniunea Scriitorilor am fost
anunțați că toți cei 824 de membri al Uniunii Scriitorilor se află în opoziție cu puterea.
Și noi suntem în opoziție, a declarat Svetlana Alexievici în numele delegației de scriitori tineri care
veniserăm din „Perestroika”, cum i se zicea URSS pe
atunci.
Tot la Uniunea Scriitorilor am aflat că în acea
perioadă în Polonia funcționau mai multe tipografii ilegale, care tipăresc literatură, colegii scriitori de acolo
dăruindu-ne mai multe volume editate în rusește semnate de O. Mandelștam, B. Pasternak, A. Ahmatova.
La întâlnirea din orașul Lodz a venit multă lume
ca s-o vadă pe viitoarea laureată a Premiului Nobel.
Filiala Uniunii Scriitorilor din acest oraș fusese
desființată cu câteva săptămâni mai devreme, toți cei
60 de membri ai ei fiind excluși din Uniunea Scriitorilor,
în locul lor fiind primiți alți 60 de scriitori, unii dintre
ei – fără cărți, dar niciunul dintre aceștia n-a dorit să
accepte carnetele de membri ai uniunii scriitoricești.
- Suntem solidari cu toți cei excluși din Uniunea
Scriitorilor, a fost mesajul nostru de susținere.
La întâlniri i-am cunoscut pe marii poeți polonezi
Zbigniew Herbert, Tadeus Rujevici, Česlav MiloŠ.
Am semnat împreună o adresare guvernelor celor
două țări cu îndemnul să fie desecretizate documentele referitoare la asasinatele celor 20 000 de
ofițeri polonezi din pădurea de la Khatyn de lângă
Smolensk.
Svetlana Alexievici le vorbea polonezilor despre
Afganistan, despre Cernobâl și despre Restructurarea
lui Gorbaciov.
Pe timpul lui Lukașenko, ambele ei cărți „Sicrie de
zinc” și „Dezastrul de la Cernobâl” au fost interzise în
Belarus.
Despre președintele Republicii Belarus a scris mai
multe articole, numindu-l „un dictator cumplit”, iar
despre Putin că ar fi „un dictator înarmat”. Doi dicta-

tori de care cele două țări nu mai pot scăpa de mai
bine de un sfert de secol.
În 2015 Svetlanei Alexievici i s-a decernat Premiul
Nobel „pentru scrierile sale polifonice, un monument
dedicat suferinței și curajului”.
Acest premiu a venit să încununeze opera sa
publicistică. Premiul Nobel pentru jurnalism nu mai
fusese acordat din anul 1901, când a fost încununat cu
el scriitorul francez Sully Proudhomme.
În cazul Svetlanei Alexievici e vorba mai degrabă
de proza-martor, de proza-document. E adevărul
neînfrumusețat al literaturii, e vorbirea directă a
evenimentului, a faptului întâmplat.
Înainte de a deveni laureată a acestui important
Premiu, Svetlana Alexievici, amenințată de buldogii lui
Lukașenko, a locuit în Italia, Franța, Elveția, Germania, apoi a revenit la Minsk.
Dar Europa mai e plină cu intelectuali belaruși,
nevoiți să-și părăsească țara, din motiv că nu
împărtășesc ideile acestui schizofrenic.
Din păcate Lukașenko are admiratori și pe la noi:
„În Minsk străzile sunt curate-lună”.
E ca și cum l-ai aplauda pe Stalin când trage cu
mitraliera, și nu lasă urme.
Atunci, în 1987, când am ajuns, cu Svetlana Alexievici și cu ceilalți scriitori tineri, în cetatea de la Cracovia, ghidul ne-a arătat între altele Turnul călăilor, în
care aceștia locuiau, și ne-a spus că adresarea
frecventă astăzi de „Maestre!” în Evul Mediu se putea
referi doar la călău.
Cei care o foloseau aveau obligația ca atunci când
o rosteau să scuipe imediat peste umăr.
Aceeași adresare – „Maestre!” – o merită și
Lukașenko:
- Maestre! Pleacă! La groapa de gunoi a istoriei sau
la închisoare! Că acolo ți-e locul!
Iar despre scuipat, ce să zici? Dictatorul îl merită
aplicat, cu riscul de a-ți murdări scuipatul, chiar în
mutra lui de purtător de mitralieră.

prin e-mail de la Chişinău

25 septembrie 1881: se năștea Panait Cerna, poet român
(d. 1913)
25 septembrie 1913: se năștea Maria Tănase, interpretă
de muzică populară românească (d. 1963)
25 septembrie 1987: se năștea Monica Niculescu, jucătoare română de tenis
26 septembrie 1907: se năștea Dan Botta, poet, eseist,
dramaturg român (d. 1958)
26 septembrie 2016: se stingea Ioan Gyuri Pascu, muzician
și actor român (n. 1961)
27 septembrie 1945: se năștea Vasile Tărâțeanu, poet român
27 septembrie 1952: se năștea Dumitru Prunariu, primul
cosmonaut român
27 septembrie 1969: se năștea Bogdan Suceavă, scriitor
român
27 septembrie 1978: se năștea Mihaela Ursuleasa, pianistă
română
27 septembrie 1991: se năștea Simona Halep, jucătoare
română de tenis de câmp
27 septembrie 2016: se stingea Sebastian Papaiani, actor
român (n. 1936)
28 septembrie 1876: se stingea Costache Negri, poet și politician român (n. 1812)
28 septembrie 1882: se năștea Vasile Pârvan, istoric,
eseist și arheolog român (d. 1927)
28 septembrie 1931: se năștea Valeriu Râpeanu, scriitor și
critic literar român

28 septembrie 2006: se stingea Virgil Ierunca, critic literar, publicist și poet român (n. 1920)
29 septembrie 1888: se stingea Iulia Hasdeu, scriitoare română (n. 1869)
29 septembrie 1949: se năștea Horia Stoicanu, compozitor, textier, solist vocal și chitarist român (d. 2020)
29 septembrie 2001: se stingea Gellu Naum, scriitor român
(n. 1915)
30 septembrie 1975: se năștea Marius Urzică, gimnast și
antrenor român
30 septembrie 1983: se năștea Andreea Mădălina Răducan, gimnastă română
30 septembrie 2007: se stingea David Ohanesian, bariton
român de etnie armeană (n. 1927)
1 octombrie 1847: se năștea Simion Florea Marian, folclorist și etnograf român (d. 1907)
1 octombrie 1890: se năștea Constantin C. Nottara, compozitor, violonist și critic muzical român (d. 1951)
1 octombrie 1892: se stingea George Sion, poet, memorialist și traducător român (n. 1822)
1 octombrie 1929: se năștea Gheorghe Vitanidis, regizor
român (d. 1994)
1 octombrie 1946: se năștea Coca Bloos, actriță română
1 octombrie 1956: se năștea Cristian Tudor Popescu, scriitor și jurnalist român
1 octombrie 1993: se stingea Teofil Vâlcu, actor român de
teatru și film (n. 1931)
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flacăra lui Adrian Păunescu

La 75 de ani,

Privind în urmă, cu nostalgie (II)

• Tudor Nedelcea

O curiozitate bizară: după ce am construit imobilul
Bibliotecii Județene (în pofida interdicției cancelariei CC
al PCR de a nu se investi în edificii culturale și sportive),
am câștigat, cu mari eforturi (mergând) până la
Președintele României, Ion Iliescu), imobilul, „Scrisului
Românesc”, naționalizat în 1984, după ce am câștigat
procesul pentru imobilul Institutului, fosta casa a lui N.
Fortunescu (am obținut, prin președintele Academiei,
Eugen Simion, bani pentru plata avocatului, am angajat
direct un avocat, dându-i toată documentația), după
toate acestea am fost recompensat cu destituirea sau
desfacerea contractului de muncă.
La viața culturală craioveană am participat sub primarii Vasile Bulucea, Antonie Solomon (mai ales) și Lia
Olguța Vasilescu. Printre altele, prin Fundația „Scrisul
Românesc”, am dezvelit 80 de plăci memoriale (multe
date ulterior jos), am creeat Aleea Personalităților Oltene (între care figurează și trei femei, caz unic), am
inițiat și organizat Zilele „Marin Sorescu” și „Ziua Basarabiei și Bucovinei”, sărbătorirea lui Grigore Vieru la împlinirea a șapte decenii de viață, la Teatrul Național din
Craiova (spectacolul internațional a durat peste cinci
ore), am propus și s-a aprobat ca cetățeni de onoare ai
municipiului pe: Grigore Vieru, Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, Vasile Tărâțeanu, patriarhul Teoctist, Victor Crăciun, Eugen Doga, Al. Mironov, Ileana Vulpescu etc.
Încă din facultate, îmi plăcea să cunosc mari
personalități, toate mult mai în vârstă ca mine și cu
multă experiență. La restaurantul Uniunii Scriitorilor din
București (la „madame Candrea”) mergeam să cunosc

sau să văd scriitori în carne și oase. Nefiind membru al
USR, intram cu reputatul editor Niculae Gheran, cu filosoful Grigore Traian Pop, cu scriitorul Mihai Pelin. Acolo
l-am cunoscut pe Nichita Stănescu. Apoi, prin intermediari, l-am cunoscut pe teologul D. Stăniloae (căruia iam editat cartea Reflexii despre spiritualitatea
românească), pe Petre Țuțea, Ioan Alexandru, I.D. Sîrbu,
V.G. Paleolog, Al. Piru, H. Coandă, lingvistul Gh. Ivănescu, G. Macovescu, Iosif Constantin Drăgan, C.C. Giurescu și Dinu C. Giurescu, Florin Constantiniu, Edgar
Papu, Virgil Cândea, I. Miloș, Iosif Sava, Gh. Tomozei, I.C.
Chițimia, Augustin Buzura, Radu. P. Voinea, Emil Loteanu, Leonida Lari, Adrian Păunescu, muzicologul Viorel
Cosma, M. Ungheanu, Pavel Țugui, Adam Puslojici, Valeriu Matei, Ilie Bădescu, Eugen Simion, N. Breban, Maya
Simionescu, Dan Zamfirescu etc., etc.
Fiind în Adunarea Bisericească a Mitropoliei Olteniei
și în Consiliul Național Bisericesc de la Patriarhia Română, am avut prilejul să-i cunosc pe toți marii ierarhi,
începând cu patriarhul Teoctist (pe care l-am cunoscut,
de fapt, întâi ca mitropolit al Olteniei), cu mitropoliții
Daniel, Antonie Plămădeală, Valeriu Bartolomeu Anania,
Teofan, Irineu Popa, Ioan Selejean al Banatului, Andrei
Andreicuț, Petru Păduraru al Basarabiei, Nicolae Corneanu, cu episcopii Teodosie, Gherasim, Nicodim,
Vicențiu, Gurie, pe părintele C. Galeriu, acad. C. Bălăceanu-Stolnici etc., iar prin Liga Culturală pentru Unitatea Românilor (reînființată în 1990, de acad. Victor
Crăciun), al cărui vicepreședinte am fost, am cunoscut
personalități din țară, dar mai ales din străinătate.
Am fost onorat cu numeroase premii: Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova (Chișinău, 1997), premiul
săptămânalului „Literatura și arta” (Chișinău, 2000,
2002, 2004, 2005, 2019), premiul „Al. Rosetti” al Ministerului Culturii (2001, 2006, 2007, 2010), premiul
național „Marin Sorescu” al Academiei Române (2002),
premiul „Eminescu” al Festivalului Internațional de Poezie Drobeta Tr. Severin (2003, 2005), premiul Asociației

române pentru patrimoniu (2005), premiul special al Salonului Internațional de Carte (Iași, 2009), premiul USR,
filiala Craiova (2011), premiul pentru excelență al USR,
filiala Craiova (2014), premiul „Perpessicius” al Muzeului
Național al Literaturii Române (2014), premiul „Titu Maiorescu” al Academiei Române (2015), premiul presei din
Banat (Uzdin, Serbia, 2015), premiul „Pamfil Șeicaru”
(Orșova, 2015), premiul „I.G. Bibicescu” (Drobeta Tr. Severin, 2017) etc., etc.
Am primit „Crucea Patriarhală” a Patriarhiei Române (2004), Ordinul Ziariștilor, clasa I (aur), al Uniunii
Ziariștilor Profesioniști din România (2006), premiul
„Eminescu, ziaristul” al UZPR (2019), medalia „Eminescu” cu brevet acordată de Președenția R. Moldova
(2010). Sunt cetățean de onoare al Craiovei și al comunei
Dumbrăveni (Suceava).
Uitându-mă în urma celor șapte decenii de viață,
nu cu mânie, ci cu luciditate și duioșie, pot spune că nu

l-am mâniat prea tare pe Dumnezeu. Pe lângă unele bucurii și realizări, am avut multe, foarte multe necazuri.
Atunci le-am suportat greu. Acum, pot spune, de asemenea, că toate sunt de la Dumnezeu, el este singurul
care mi-a îndreptat pașii și gândurile, pedepsindu-mă
uneori, când a fost cazul. El este cel care m-a făcut om
și să cred în valorile umane. Uneori, am avut și unele
răbufniri, unele replici dure la atacuri asemănătoare,
dar le-am făcut doar întru cunoașterea adevărului. Iisus
n-a răsturnat masa precupeților israeliți în sinagogă? Nu
sunt supărat pe cei care mi-au făcut rău, cu voie sau fără
voie. Sunt doar mâhnit, mai ales de nerecunoștința celor
cărora le-am făcut doar bine.
Iată câteva gânduri consemnate în unele cărți dintre cărțile mele:
Pentru mine, Eminescu… [Craiova, Fundaţia «Scrisul Românesc», 2005] este, înainte de toate, o carte de
suflet, de lecuire psihică prin cultură. Constantin Noica
vorbea de o boală rară, care l-a cuprins după parcurgerea integrală a creaţiei «omului deplin al culturii româneşti»: «eminescianita».
Este o boală care ar trebui «să se ia», intelectualii
români ar trebui să se îmbolnăvească mai des de «eminescianită», astfel încât gloata denigratorilor să se împuţineze.
Pentru mine, Eminescu… a apărut într-un moment
de grea cumpănă civilă, când, din considerente încă obscure, am fost îndepărtat de la conducerea Bibliotecii
„Aman” din Craiova. Mâhnit, ajuns acasă după şedinţa
de destituire, am deschis la întâmplare volumul IX din Opere de
M. Eminescu, care cuprindeau publicistica şi am fost şocat de pertinenţa, vastitatea, cultura
autorului şi actualitatea ideilor
eminesciene. Eminescu a fost,
pentru mine, medicamentul care
m-a însănătoşit sufleteşte, m-a
echilibrat, dar care m-a îmbolnăvit de «eminescianită». Este de-a
dreptul fantastic cum te poţi regăsi (odihni, ar zice C. Noica) în
Eminescu, la orice vârstă biologică, context istoric sau stare sufletească. Asta a fost acum 20 de
ani, într-un făurar al anului 1985,
care spera la un dezgheţ.
Intrat în legendele țăranilor
români ca un om dur, dar drept,
Vlad Țepeș a fost subiectul multor istorisiri de groază, cu o
faimă mult amplificată de
imaginația oamenilor.
A fost Țepeș-voievod un
vampir? Ce este legendă și ce
este adevăr în aceste istorisiri?
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Există legătură între domnitorul român și contele vampir Dracula? Ce și de ce vorbesc cronicile românești și
străine ale timpului despre faptele lui Vlad Țepeș, a
căror faimă au depășit, încă de atunci, granițele țării
sale? Cine a fost adevăratul «vampir», ale cărui cruzimi
au fost trecute pe seama lui? Sunt numai câteva întrebări la care încercăm a răspunde prin cartea de față
[Vlad Țepeș].
Creația poetică a lui Dosoftei, Miron Costin și D.
Cantemir, prin originalitate și tematică, rezistă oricărei
analize pe criterii estetice, infirmând anumite
prejudecăți privind valoarea artistică a literaturii române medievale. De aici și până la scrierea Țiganiadei
sau apariția liricii erotice-sentimental-patetice a «primilor noștri poeți», a «dimineții poeților» (Văcăreștii,
V. Cârlova, I. Heliade Rădulescu, Gr. Alexandrescu, D.
Bolintineanu, Costache Conachi) drumul este scurt și netezit.
Înaintea dimineții, apar, obligatoriu, încă nelimpezi, zorii imaginației și ai spiritului creator al poeților
români medievali.
La cumpăna ultimelor două milenii, la București sa consumat, după aproape un mileniu, un eveniment
considerat, în unanimitate, istoric: vizita primului papă
într-o țară majoritar ortodoxă. Este vorba despre Papa
Ioan Paul al II-lea, care a efectuat o vizită în capitala
României, între 7-9 mai 1999, la invitația Patriarhului
de veșnică pomenire, Teoctist. Între 7-14 octombrie
2002, Patriarhul Teoctist i-a întors vizita la Vatican, iar
relațiile dintre cele două biserici au fost extrem de cordiale și pilduitoare. Atunci, la București s-a lansat ideea
și s-au pus bazele pentru unitatea lumii creștine, prin
intermediul celor doi mari conducători ai celor două biserici și care exprimă voința tuturor creștinilor. [...]
Principalul este că ideea unității lumii creștine, întreruptă prin Marea Schismă din 1054 (necanonică), să
resuscite mintea tuturor românilor de religie creștină și
ea să se materializeze prin crearea unui grup statuar
alegoric, reprezentându-i pe cei doi corifei contemporani ai ortodoxiei și catolicismului. Sperăm că se vor găsi
instituții publice, oameni de afaceri sau buni creștini
care să sprijine financiar acest proiect mondial.
Lectura este nu numai pasiune, dar și o artă. Dar,
trebuie să știi ce citești, să ai puterea de selecție, să
știi să alegi cele mai frumoase cărți, să culegi cele mai
frumoase idei, cele mai frumoase descrieri de natură,
cele mai inteligente dialoguri pe care le-a creat spiritul
uman. Căci, în limba latină legere înseamnă a citi, dar
și a culege. Superbă e limba latină!
Imaginea preconcepută în Occident despre orientalism este un clișeu zdruncinat tragic, dar pe merit, de
observațiile de teren ale trimișilor misionari. Imagologia
nu reușește să descrie un reflex al vremii și nici arbitrarul unor spirite fascinante de iluzii și exotism. Imaginea
trecută în imagologie e obiectul care presupune reguli
și legi, norme și ordine, sau ideea răsturnării perspectivei europene despre țările române, ca o oglindă în care
adevărul apare crud, necontorsionat sau interpretat ca
periferie de către o Europă – metropolă.
În rest, aștept să obosească nedreptatea, ignoranța,
intoleranța și nerecunoștința. Amin!
P.S. Am fost onorat anul acesta cu premii, diplome
și medalii de unele instituții publice și culturale: Primăria
comunei Dumbrăveni-Suceava (care mi-a sponsorizat și
vol. Eminescu, 1014, p.) la 8 august (prin primarul Ioan
Pavăl); Academia de Științe a R. Moldova, Centrul Academic Internațional „M. Eminescu” de la Chișinău (31 august-2 septembrie, prin acad. Mihai Cimpoi); Centrul
Cultural „Nichita Stănescu” Mehedinți (4-5 septembrie,
prin Emilia Mihăilescu); Muzeul Brăilei „Carol I” – Editura
„Istros” (prin acad. Ionel Cândea). Dinspre Craiova, niciun gând, niciun rând...
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Amprenta unui gând

La vreme de pandemie
• Ion Andreiţă
Trăim vremuri cumplite. COVID19, aidoma zmeului din poveste, se dă
peste cap, luând numeroase înfățișări
cu care atacă ființa umană – indiferent de vârstă, sex, religie, rasă,
naționalitate. Intră în mari și mici
unități economice – și unde-s doi,
hop! și el, al treilea, gata să-l
îmbolnăvească pe unul dintre ei sau,
dacă se poate, pe amândoi. Intră în
grădinițe de copii, în școli și facultăți,
rănindu-ne viitorul, în cămine de
bătrâni, omorându-ne istoria; în mari
arene sportive și subtile alcovuri de
taină. Năvălește în casa omului – și
un-l mai poți scoate nici cu poliția. Se
zbenguie în aer, atras de mirosul
oricărui nas pasager. E peste tot – invizibil și-n pândă continuă.
Oamenii, luați prin surprindere,
au plătit scump, cu viața, întâlnirea
cu Nichipercea. Apoi, făcându-și cât
de cât curaj, au început să caute
arme cu care să se opună năpastei. Și,
deși lupta este inegală și nedreaptă,
unii (puțini) au fost scoși din ghearele
morții; alții (mai mulți) au fost salvați
pe parcurs.
În prima linie a acestei lupte pe
viață și pe moarte sunt medicii, cu întreaga armată de specialitate.
Cu disperare, sunt căutate, cercetate, create noi arme și mijloace de
împotrivire cumplitei calamități.
Orice sugestie, orice idee, orice
inițiativă, orice experiență sunt binevenite. Așa a gândit și medicul Dumitru Iliescu din București, când și-a
amintit o experiență trăită pe propria-i piele, având revelația că ea ar
putea ajuta în această bătălie. Imediat, a pus mâna pe condei și-a scris.

Vorbim, iubim, urâm!

Vorbim prea mult tălmăcind și
răstălmăcind cuvintele semenilor, uitând să cântărim spusele noastre, dăm
la spate povața unui bătrân strigând la
nesfârșit că este depășit și a uitat să-și
înnoiască mentalitatea, țipăm la cei
mai mici (ca vârstă și poziție socială,
mai ales) atribuindu-le cuvinte jignitoare doar pentru că s-au născut în alt
an și pentru că n-au mâncat făină și
mălai din același sac, măturăm pământul cu pași superficiali, ignorând puterea lui, și călcăm pe covoare roșii
emfatic, uitând că totul este vremelnic, iar din acel punct până la tulburări
psihice severe nu este decât un pas.
Ne plângem adesea de sărăcie,
materială cel mai des, dar a merge
pe stradă este curată aventură, dacă
nu dispui de abilitate în mișcare, căci
motoarele de tot felul vâjâie în
stânga și-n dreapta, încât ”vitezomanul Gică” a rămas doar o amintire iar
pietonul de azi se-nchină cu amândouă mâinile când ajunge teafăr la
destinație. Firmele străine își etalează produsele, iar cumpărătorii dau
năvală, scuturându-și buzunarele ori
cardurile în sacul altora, scoțând apoi
la iveală eticheta, ca să dea bine, uitând de faima atâtor firme autohtone, de foarte bună calitate, acum
dispărute, iar în urma lor… praful și
pulberea.
Iubim prea rar, încât iubirea a
devenit marfa de contrabandă, de
odinioară, vorbim de valoare monetară și aici, căci totul are un preț,
nimic fără ”cașcaval”, vorba vecinu-

flacăra lui Adrian Păunescu

A trimis sugestia sa – sub forma unei
scrisori deschise, adresate unei
eminențe în materie, Profesorul Doctor Florin Mihălțan, de la Institutul de
Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din
București – către revista „Viața
Medicală”, cu rugămintea de a fi
publicată.
Așteptând ceva timp, deși în astfel de cazuri n-ar cam trebui
așteptat, s-a hotărât s-o publice în
altă parte, convins că opinia sa poate
fi folositoare și merită să fie
cunoscută (mai ales în mediul medical).
Nepreamaiavând, el, la ce uși să
bată, mi s-a adresat mie, ca vechi
prieteni (încă din studenție). Am citit
și-am înțeles că în cele scrise de el se
află un adevăr, fie și un sâmbure de
adevăr. Și cum orice adevăr merită
cunoscut, m-am hotărât să-i ofer medicului Dumitru Iliescu spațiul rubricii
mele din numărul de astăzi al revistei
„Flacăra lui Adrian Păunescu”, convins că redactorul șef, distinsa poeta
și publicistă Ana-Maria Păunescu, va
acepta gestul meu.

Scrisoare deschisă

Stimate domnule Profesor Doctor
Florin Mihălțan,

Mă numesc Iliescu Dumitru si
sunt absolvent al Facultății de
Medicină Generală Carol Davila București, promoția septembrie 1961.
După 50 de ani de activitate
profesională, am iesit la pensie ca
medic primar ortopedie-traumatologie, Doctor în Medicină, de la Spitalul
Clinic de Urgență Sf. Pantelimon - Bucuresti. În prezent am 82 de ani, deci
fac parte din „generația expirată”.
După absolvire, am lucrat în mediul rural, unde nu aveam curent
electric și nici drumuri asfaltate. În
schimb, lupii erau la marginea satului, iar nămeții blocau drumurile din
octombrie până în aprilie, motiv pentru care ramâneam izolați zile întregi, din cauza condițiilor meteo.

Totodată, era perioada colectivizării
forțate.
De ce vă spun toate astea? Pentru că, deși existau antibiotice, practic ele nu erau accesibilie omului de
rând, nefiind farmacie în sat. În acea
perioadă, am folosit pentru tratamentul pneumoniilor și VENTUzELE
clasice, cunoscute din timpul lui Hipocrate (460-377 î. Chr.) atât la
pacienți, cât și personal. După folosirea lor, respirația mi se îmbunătățea
evident, ceea ce acum poate fi obiectivizat cu ajutorul unui pulsoximetru.
Revenind în prezent, am înțeles
că în pandemia COVID-19, în cazurile
grave, „linia frontului” este la nivelul
pereților alveolo-capilari. Aici se dă
lupta între viață și moarte. Dacă de
partea alveolei acționăm cu ventilatoare și oxigen, de partea capilarului,
deși se administrează anticoagulante,
sunt microhematoame care fac
dificilă trecerea O2 în sânge și a CO2
în alveolă.
Domnule Profesor, ce părere
aveți de urmatoarea sugestie
terapeutică: dacă în anumire cazuri
de COVID-19 s-ar folosi – pe lângă tratamentul modern – si VENTUzELE, ca
tratament adjuvant, sperând să se
absoarbă o parte din microcheagurile
existente la nivelul capilarului,
îmbunătățind astfel transferul O2 si
al CO2? După părerea mea, deși VENTUzELE „vin” din antichitate, ele nu
trebuie aruncate la lada de gunoi, deoarece încă mai pot salva vieti, spre
deosebire de amenzi, care, oricât ar
fi de mari și de multe, pot doar speria oamenii vii, dar niciodată nu vor
putea învia morții.
În acest scop, dacă sugestia mea
merită probată, pot dărui 20 de
bucăți de VENTUzE.
Mulțumindu-vă anticipat, vă rog
să primiți, în continuare, asigurarea
stimei mele.
Dr. Iliescu Dumitru
Cal. Dorobantilor nr. 74, bl. 13, sc. 3,
et. 8, ap. 76, sector 1, Bucuresti. Tel.
0788 363 742.

lui meu, șmecheraș de cartier. Ne exprimăm iubirea față de aproapele nostru în preajma sărbătorilor creștine
(Crăciun și Paște), scoțând pieptul în
față spre faima lucrului împlinit și-n
speranța că putem încheia o înțelegere
cu Puterea Divină: Bani am dat, bani
am luat /furat, iertat fie de păcat!
Până și Măria lu’ Ion a uitat cât de
dulce era sărutul drăguțului ei înainte
de a-i fi soață și-acum, după câteva
luni de măritiș, își cere dreptul strigând
în gura mare: Ce, mi-s slugă fără simbrie?
Urâm prea des și-n ura
dezlănțuită s-ascunde micimea sufletului, vândut adesea nu pe 30 de arginți

ci pe-o sticlă cu ulei sau băutură de
proastă calitate, și-n euforia trecătoare rămânem fluierând a pagubă în
urma trenul pierdut și n-ar fi nimic
dacă ne-am trezi la timp pentru a-l
prinde pe următorul și, mai ales, să fie
și cel potrivit.
Oare cum ar fi, dacă ne-am urca
cu toții în trenuri potrivite, iar mecanicii ar fi meșteri pricepuți în ale condusului? Ar fi oare posibil să spunem,
zâmbind a mulțumire: Vorbim puțin,
iubim des, urâm rar?!

Poezii

în cărţi violatori drogaţi cuţite
înlocuiesc poveştile frumoase

Luminița Zaharia

nu am

nu am aruncător în scăldătoare
tupeul nu s-a prins în traista mea
mi-e toleranţa zero la golgheteri
şi nu-mi place cuvîntul peruzea!

cum să rezist în lumea asta-n care
Santa e un satan anagramat
egocentrismul dă mereu în floare
papucii-doamnei s-au tot scîlciat
papilele sunt lesne păcălite
de eurile tot mai păcătoase

Angela Burtea

minima rezistenţă pumnii strînşi
şi dinţii scrîşnitori, atîta pot
de scot un of sau ah din toţi rărunchii
pe-ai mei concetăţeni îi doare-n cot
visez să am o insulă pustie
un robinson să fiu, să pot uita
carcasa mea de om să nu conteze
oceanul să troneze-n stînga mea

nu am combinezonul de scafandru
nici platoşa de plumb, anti-frivol
merg ţanţoşă pe apele virgine
cu ochi nealteraţi şi pieptul gol!

visez să am, din tot ce n-am avut
un Glad, un Gelu şi-un Menumorut!

Pancu
şi nemţii
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• Ovidiu Ioanițoaia

Părerea mea e că s-a scris
și s-a vorbit prea puțin despre partida UTA – Poli, 2-3,
poate cea mai frumoasă din
acest început de stagiune.
Știți însă cum e, mai mult
și mai des despre FCSB,
Craiova, CFR și Dinamo,
funcție de piață. De cerere. Se produce, simplific
la maximum, ce se caută,
ofer o explicație și, măcar parțial, o scuză.

Meciul disputat pe noua arenă din Arad a avut
de toate. Ritm, calitate, răsturnări de scor, căci
gazdele au condus cu 1-0 și 2-1, ba și, ca bonus,
două goluri superbe. De colecție. Marcate, cronologic, de mijlocașul arădean Octavian Ursu
(„exterior” la vinclu de la 30 de metri) și de
Răzvan Onea de la Poli, fundaș dreapta care a
șutat imparabil cu stângul de lângă tușă.
Adevărate bijuterii.

Pe lângă jocul în sine, demn de fruntea oricărei
ierarhii, am reținut și poziția lui Daniel Pancu,
la a doua victorie pe banca ieșeană. După ce sa agitat ca un leu în cușcă, fără să sară însă
calul, Pancu a dat o declarație interesantă:
„Contează rezultatul, dar nu el e pe primul
plan, ci modul de exprimare al echipei”. Ar
prinde bine, nu-i așa?, ca Poli să poată aplica
pe teren filosofia tehnicianului ei, numai că nu
va fi ușor. Dimpotrivă, rămâne drum lung de
parcurs până departe.
Totuși, concepția lui Pancu, conform căreia în
evoluția unei echipe sunt decisive „curajul, atitudinea și organizarea”, merită un plus de
atenție. La fel și observația lui că „În fotbal nar trebui să existe frică”. De acord, atât că nu
trăim într-o lume ideală și mă tem că nici nu
vom trăi vreodată.

Cam în aceeași ordine de idei, dar păstrând
proporțiile, aș îndrăzni să leg declarația de mai
sus de cele văzute la întâlnirea Bayern-Schalke,
deschiderea sezonului în Bundesliga. Întrucât sa jucat la Munchen, era de anticipat ca Bayern,
la nici o lună de la triumful în Champions
League, să n-aibă probleme. Și chiar n-a avut.
Și-a surclasat adversarul, căruia i-a tras un 8-0
de ținut minte. Pur și simplu, a spulberat-o pe
Schalke. A desființat-o.
Dar nu asta m-a impresionat în mod deosebit,
ci altceva. Mai întâi, faptul că la 3-0 ori la 4-0,
antrenorul bavarezilor, Hans Flick, se necăjea
la fiecare ratare a trupei sale și, enervat, trântea sticla cu apă de pământ! Apoi că, spre final,
când tabela arăta deja 7-0, Thomas Muller, 100
de selecții, campion mondial în 2014 și de 10
ori campion al Germaniei cu Bayern, își îndemna coechipierii să continue să facă presing,
să nu cumva s-o lase mai moale! Cei de la siteul Sport 1 l-au înregistrat pe TM, e ceva real,
nu vreo figură de stil.

Vă imaginați ce s-ar fi întâmplat la noi în clipa
în care o echipă, fie ea și de top, s-ar fi desprins la 2-0 sau la 3-0. De regulă, s-ar fi retras.
N-ar mai fi insistat, propunându-și conservarea
avantajului și menajarea forțelor pentru viitoarele confruntări.

Nu însă, clar, și nemții, care gândesc și
acționează altfel. Diferență de atitudine, de
mentalitate. Altă abordare. Se respectă pe ei
și, implicit, își răsplătesc suporterii, nu-i
interesează scorul, joacă și nu scad presiunea
niciodată. Îți dau atâtea goluri câte pot. Eventual, o căruță. Nu te iartă.

SPORT

De aceea a și zis Gary Lineker, plastic și inspirat, că fotbalul e un joc 11 contra 11 și câștigă
întotdeauna nemții. A avut mare dreptate. Și are.

Sursa text și foto: blogsport.gsp.ro

LIBERTATE, TE HALESC!
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• Cristiana Crăciun

Nu plâng după „cenzură”, dar mă întreb dacă vă
pare firesc că tinerii frumoși și liberi urlă cu sete „libertate, te halesc” și dau drumul la ură fără nici urmă
din teama pe care o simțeau bunicii lor fără dinți ori
„babacii”, cum le spun bieților părinți? Sigur, era nefiresc, anormal acel control asupra gândurilor, cuvintelor, reacțiilor, numai că, negăsind deloc, în niciunul
dintre domenii, calea de mijloc, nereușind să „ne
scoatem” și noi ca oamenii, am pierdut total busola.
NOI AM ALES LIBERTATEA!, cum se striga când s-a pornit
Revoluția! Însă, câtă vreme nimeni nu înțelege că libertate înseamnă să ai foarte multă responsabilitate,
că nu e doar un drept universal cuvenit, ci și un reper
moral ce se cuvine respectat și cinstit, vom tot avea
parte de multe și nedorite momente, în care gesturi și
vorbe se vor abate în ploaie, pe merit sau din întâmplare, în numele acestei mult lăudate stări de
deplinătate a drepturilor toate, de la cele sociale, culturale, politice și chiar lingvistice. Pentru că nu mai
avem vechile limite, impuse de temeri ori lege, am învins constrângerile! Conștiința?!? Moravurile?!? La
naiba cu ele! Nouă să ne fie bine! Sau nu asta înseamnă această noțiune?!?
Azi, în numele fantasticei libertăți a cuvântului
nu mai stă nimic în calea gândului, totul e să-ți faci din
vorbe adversarul, să dai cu el precum cu parul, să-l
trăsnești în moalele capului și să-l răpui. Ne plângem că
ne lipsesc multe... dar unul nu se vaită că nu avem
măsură, bun simț cu precădere, logică și argumente;
azi avem cu toții dreptul suprem la ... fărădelege,
putem spune oricând, orice, că doar e LIBERTATE!!!..
Pentru asta sunt vorbele, să ne folosim de ele, inclusiv
de alea neplăcute și jignitoare, câtă vreme nimeni nu
plătește și e liber până și la calomnie!... Dacă le rostesc cei din opoziție... „câtă vulgaritate să spui în gura
mare... «plăcuțe suedeze»”! „Ei și ce dacă asta e ipocrizie, nu mai contează câtă vreme-mi folosește mie, nu
contează nici călcatul pe cadavre, nimic nu mai are valoare, fac și spun ce-mi place!...” Rareș Bolovan, pensatul vicepreș liberal, taman ce ne-a servit un exemplu
elocvent de comportament dement: a atacat, în cuvinte
care nu-i fac cinste nici măcar c-o bere, nu doar
instituția avocatului poporului, ci și pe ocupanta postului, care, întâmplător, e o doamnă! (Și dacă era un
smardoi de prin mahala, tot nu se făcea, cu atât mai
mult cu cât din a sa poziție, RW e între puținii care
poate sesiza Curtea, poate apăra Constituția... Sau

Arșița face prăpăd în agricultură (3)
• Ovidiu Marian
Ne convine sau nu, agricultura noastră, satele
românești s-au prăbușit o dată cu desființarea unităților
agricole de stat și cooperatiste. Atunci în primii ani de
după Revoluția Română, un grup de parlamentari al partidelor istorice a hotărât ca, fiecare proprietar de pământ să-și primească în exploatare suprafața de teren
agricol avută înscrisă în cooperativa agricola sau arondată unei întreprinderi agricole de stat. Ce-i drept a trecut ceva timp până când acei parlamentari au reușit să
fărâmițeze agricultura noastră în loturi de mici dimensiuni, de ordinul milioanelor. În același timp au fost
desființate și unitățile pentru mecanizarea agriculturii
(fostele SMT-uri) astfel încât, țăranul devenit din nou
stăpân pe pământul său s-a trezit în bătaia vântului, fără
nici un fel de ajutor care să-i faciliteze efectuarea lucrărilor agricole pe suprafețele deținute după noile reglementări. Animale de muncă nu mai aveau iar
mijloacele mecanice au fost abandonate și trecute la casare drept fier vechi. Am fost de față când, șeful statului
din acea perioadă le explica unor deputați argumentele
susținute în discuțiile avute cu reprezentanții partidelor
istorice pentru menținerea în activitate măcar a SMTurilor ca un service necesar producătorilor agricoli. N-a
găsit înțelegere. Totul trebuia distrus, inclusiv sistemele
de irigații, de combatere a eroziunii solului, precum și
stațiunile de cercetare agricolă. Acum, fie vorba între
noi, dacă rămâneau în zona rurală și chiar urbană,
aceste unități agricole în care lucrau mii de locuitori ai
satelor cu carte de muncă, astăzi nu mai discutam de
localități sătești depopulate. Împroprietărit, omul de la
oraș ca și cel de la țară, neavând mijloacele necesare

flacăra lui Adrian Păunescu

taman asta nu se vrea?) Că nu a sărit nici măcar de
formă în apărarea ei liberalele doamne – nici Ghorhghiu,
nici Turcanca, nici Săftoaica, deși se zice că ele știu ce
e abuzul, măcar emoțional și ofensa! – e foarte trist și
îngrijorător, la fel cum e și că insul e ceva șef al europarlamentarilor, deci poate impune ideea că așa se
vorbește prin Evropa! Ce părere aveți Ante Ursula de
una ca asta? Că tocmai Bolovan acuză de destabilizare a
statului pe cineva se întâmplă tocmai pentru că a
înțeles greșit libertatea; e convins că are voie să nu respecte nici legea, nici omenia, nici eleganța, să-și trădeze batistuța pe care-o poartă cu fală la piept, să se
creadă „cult în cap” și „dăștept”! Are acest drept, își
poate lua această permisiune, dacă statul nu se
opune, câtă vreme nimeni nu îl pedepsește pentru ce
face și spune cu spume! La fel și musiu Președinte:
acuză și minte, instigă pas cu pas și hulește PSD, pentru
că poate! Grație lui ALDE –Tăriceanu nimeni n-a cerut
suspendare la momentul în care defila în geacă roșie,
prin mulțime. Vorba răposatului meu soț, „lucrul nefăcut la timp se răzbună”, iar acum, că Herrn Präsi e mai
cu moț și toată lumea îi cântă în strună, nici că va mai
fi vreodată o idee bună să i se ceară socoteală! Plus că
și populația, nu poporul, crapă de încântare când dă de
pământ cu „ciuma roșie”, dar se plânge că n-a primit
majorare la pensie... Dumnezeu să îi dea populației libertate! Nu glumeasc, e cea mai importantă dintre
toate darurile... mai ales luată.... pe nemâncate! Iar
poporul, în minoritate, să facă așa cum cere orice
democrație: să se supuie! Sigur, după ce vezi un abuz
infernal, fie el și prezidențial, e mai greu să ceri apoi
altora „să nu facă așa”... Pe bune: la cine credeți că
mai ține o interdicție, indiferent cât de justificată e?!?
Stâlcește limba română pe unde o prinde madam
m(s)inistru Anisie și noi le cerem copiilor să învețe?!?
Hai, că sunteți simpatici și aveți umor! Auzi colo, să le
spunem să stea pe tablete, online și ei fac lecții la felinar, au văzut televizaore și becuri numai în poze și
voi le cereți „să se spele pe mânuțe în pauze”... Dacă
ar fi miștocăreală, e tare ieftină, dar dacă cineva are
sentimentul că o purtare ca asta se cuvine, înseamnă că
nici el n-a priceput libertatea bine: exact cum spuneam, și în problema cu măștilor, ca să ceri cuiva niște
măsuri să respecte, mai întâi acestea trebuie asigurate! Se aude, Loțike?!? Când vrei la guvernare, în
administrație, ai mai întâi o colosală obligație: să pui
totul la dispoziție, astfel încât cel care asre libertatea
de a decide să opteze: să respecte legile sau să plătească oalele sparte! Nu poți nimănui pretinde să respecte legile, dacă nu asiguri toate condițiile!
lucrării ogoarelor, au început să-și vândă averea funciară. Așa s-a ajuns ca, în unele zone, hectarul de teren
agricol să fie vândut cu sume derizorii ce nu depășeau
două, trei milioane de lei, raportate la puterea leului
din acea perioadă. Știu cât de bine era apreciată agricultura noastră de către specialiștii din alte țări venind
în vizită la noi mai ales în perioada anilor ‘70- ‘80 ai veacului trecut pentru faptul că terenurile arabile erau comasate în mari suprafețe ceea ce înlesnea mult
efectuarea mecanizată a tuturor lucrărilor agricole.
La cei aproape treizeci de ani de la fărâmițarea pământurilor roditoare, parlamentarii, guvernanții încă
mai caută soluții pentru înființarea unor asociații de tip
cooperativă, care prin statutul lor, să poată asigura cadrul necesar creșterii producției agricole și implicit a valorificării acesteia pe piața internă, cât și pe cea
externă. Din păcate, în ultimii treizeci de ani nu au fost
întocmite de guvernanții noștri niște programe concrete
și coorente pentru dezvoltarea agriculturii, pentru revigorarea mediului sătesc iar, după părerea mea, o să mai
dureze o perioadă bună de timp și de acum înainte, deoarece schimbările functionărești în cadrul instituțiilor
centrale sunt prea dese. Că se schimbă doar ministrul în
funcție de partidul ajuns la putere pot înțelege. Nu pricep, însă de ce sunt schimbați și secretarii de stat, directorii generali, directorii, până chiar și șefii de serviciu
cu persoane ( specialiști!) care nu pricep nimic sau
aproape nimic din meseria grea de fermier, de agricultor,
în general. Lăsați măi fraților statul să funcționeze. Nu
amestecați statul în politica unui partid ajuns vremelnic
la putere. Un program de dezvoltare al agriculturii se
poate întinde și pe zece ani, dacă nu chiar mai mult, iar
unul destinat pădurilor poate dura și o jumătate de
secol. Aceste programe, o dată aprobate și legiferate
trebuie să-și urmeze parcursul indiferent de formațiunea
politică care guvernează. Totuși, trebuie să recunoaștem
că mai sunt și unele excepții în întocmirea și derularea
unor programe privind politicile agricole și de dezvoltare
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Libertate de norme e curată anarhie. Cam așa se
dorește să fie în dulcea și frumoasa Românie: vrea
Mucușor Dan să facă un trafic de influență și Zărescu
plus serviciile un picuț de tras de mânecă?!? Se poate!
Cum de nu? E... liber „parlamentaru’!” – și-a amintit
de această calitate (deși nu dă pe la serviciu, și el ca
tot alesul, pentru că profită: nu i se poate desface contractul de muncă și nu poate fi demis... așa e în
Constituție scris) – ; să se implice, auzi colo, e chiar o
obligație... Așa declară sau crede, pentru că citește legile pe sărite! Nu mai contează dacă a făcut ceva mizerabil sau nu PSD, dând în vileag taman acu
înregistrările; nici nu mai e vorba despre metodele folosite, despre corectitudine în campanie sau despre
oportunitate ori disperare: chestia e că altceva scrie în
lege, că niciun deputat sau senator nu contactează
instituții de capul lor și mai ales nu la telefon! Dacă are
ceva de zis se adresează în scris și instituțional nu în
nume personal... Nu sperând, așteptând un pic de
cașcaval – putem crede, mai ales că nu e musai ca sentimente pozitive să ne anime. Ați uitat?!? E libertate!!!
Putem bănui pe oricine de orice; nici Madam Justiția nu
mai are nevoie de probe, sunt suficiente și bănuielile
rezonabile sau făcăturile, la nevoie, atunci când trebuie
pe un indezirabil să înfunde! Vom vedea acum ce va
face, că înregistrările – care sunt făcute la meserie!!!,
cu scule de excepție, sunt mega probe. Plus că, din naivitate sau din prostie, au curs și recunoașterile privind
intervențiile în alte zeci și zeci de cazuri! Sperăm că nu
toate așa de neinspirate, dar oricum ilegale. Pentru o
greșeală mult mai mică cei de la PSD stau acum la
pușcărie, dar, dacă făptuitorii sunt de la putere, iese
Loțike și îi spală cu buretele până nu li se mai văd petele. (S-o creadă ei: pentru unii dintre noi rămân la fel
de mișei.)
Fură teza de doctorat, cu greșeli cu tot, un netot,
pe numele din buletin Costel Alexe, nu se pune, că e libertate, se „inspiră” omul cum poate! Are o mămicuță
de candidat, pensionară multilaterală, o ascensiune fulminantă la stat, ocupă funcții babane prin ministere?
Nici ea nu se pune! E libertate! Angajează tăcutul de
la Justiție o donșoară într-o poziție nerecomandată de
fișa școlară și ce?!? Nu pricepeți că pe dreapta e libertate?!? Nu mai faceți niciunii la stânga și o să dați toate
legile gata! Ieri Chirică de la Iași era un hoț pesedist, un
corupt ordinar, azi e un onest candidat liberal pentru
postul de primar! Ați văzut ce simplu este?!? Asta da libertate! Ca el sunt mulți, de ales numai buni, acum, că
Herrn Präsi cu virusache a aranjat și cuvântul lui de
COVID 19 și l-a dat că nu va merge în locurile de votat!
De ce în halul ăsta scriu și vorbesc?!? E treaba mea,
gust și eu din plin libertatea! Ba chiar „o halesc”, fac
tot ce-mi treace prin cap și poftesc! Dar la vot nu chiulesc... Libertatea de a alege contează, se pune, face
bine la democrație!

rurală. Excepția vine din partea fostului ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale Petre Daea, inginerul agronom, care într-o singură filă ne prezintă activitatea
remarcabilă avută de la șef de fermă, la ministru, via
Direcția Generală pentru Agricultură și Industria Alimentară Mehedinți , iar în următoarele șase file atașate
găsim programul domniei sale, al partidului din care face
parte, în domeniul agriculturii și dezvoltării satului românesc. Avându-se în vedere că, periodic, țara noastră
se confruntă cu o secetă cruntă, cum a fost și anul
acesta, la loc de frunte, în Programul fostului ministru
întâlnim ca prioritate refacerea și extinderea sistemelor
de irigații. Se prevedea reabilitarea infrastructurii principale de la priza de apă, până la stațiile de punere sub
presiune pentru circa două milioane de hectare. Programul se desfășoară în trei etape; fiecare etapă având termene precise de dare în folosință. Cea mai importantă
a fost prima etapă în 2017-2020, când a trebuit să fie
reabilitate 40 de amenajări deservind o suprafață de 1,3
milioane de hectare. Celelalte două etape sunt la fel de
importante cu termen de finalizare tot în acest an. În
politicile agricole era prevăzut și un program național
de cercetare-dezvoltare, care prevedea finanțarea Academiei Agricole și Silvice cu suma de o sută milioane de
euro pentru obținerea unor noi soiuri de grâu, orz, porumb, floarea-soarelui, rapiță rezistente și adaptate la
secetă, ajustarea noilor tehnologii la condițiile de
producție din țara noastră. Încă în debutul programului
său, fostul ministru face referire la fermieri, luând ca
primă măsură acordarea la timp a subvențiilor, astfel
încât, aceștia să primească un avans începând cu 15 octombrie, iar plata regulară să se facă începând cu 1 decembrie până la 31 martie a anului următor pentru
procurarea celor necesare înființării culturilor de primăvară. Sunt programe care nu trebuie nici stopate nici
amânate ci continuate de guvernul actual, de altul care
îl înlocuiește.

25 septembrie-1 octombrie 2020

Viaţa şi moartea
în Evul Media

• Nicolae Dan Fruntelată

Încă din şcoala primară (pe vremea mea i se spunea
„elementară”, poate nu ştiţi cuvântul, pentru că acum
nu mai există lucruri „elementare”), apoi în liceu, am
învăţat în orele de istorie (nici cuvântul ăsta nu prea mai
există, a devenit facultativ până la dispariţie) despre
Evul Mediu ca despre o perioadă întunecată din existenţa
omenirii. Orori peste orori, războaie cu nemiluita, unele
chiar de o sută de ani, inchiziţie, iobăgie, crime la tot
pasul, în familia Borgia şi în toate familiile bune, ce mai,
bine că a trecut planeta de Evul Mediu şi l-a uitat
definitiv cu toate relele lui (a avut şi bune, dar astea nu
prea mai contează, vezi Renaşterea, Iluminismul şi alte
câteva), bine că a venit era nouă, progresistă,
capitalismul binecuvântat, comunismul tiptil după el şi
mai ales prezentul, care ne satură pe toţi cu bunătăţile
lui. Bine că filosofii şi scriitorii cei mari i-au cântat
Prohodul, până la ţărmul pe care un domn pe nume
Huizinga l-a numit „amurgul Evului Mediu”!
Ce te faci însă că, în plină contemporaneitate, a
căzut peste noi, precum o pedeapsă, o sentinţă
implacabilă (era să zic: „precum o pandemie”), ceva pe
care înţelepţii de azi îl numesc Evul Media.
Doamne, ce alăturare potrivită, ce definiţie
esenţială exprimă noul concept?!?
Lumea e condusă, ca o cămilă beată care a rătăcit
drumul Damascului, de Media suverană, de manipulările
ei grosolane, de minciunile ei care ne sufocă, ne
terorizează, ne isterizează ca o nouă inchiziţie care e
gata să-i aşeze pe rug pe toţi ereticii ce-şi permit să
gândească puţin cu propriul creier.

OAMENI DEVENIȚI LEGENDE

Maria Cuțarida-Crătunescu
(cea dintâi femeie medic din România)

• Dimitrie Sorin Pană
Intrată în galeria marilor personalități feminine
românești, în cea de-a doua jumătate a secolului al XIXlea, Maria Cuțarida-Crătunescu (1857-1919), a cărei
contribuție la dezvoltarea științei medicale a condus la
ridicarea prestigiului României în afara granițelor, a fost,
este și va rămâne - în conștiința neamului - drept prima
femeie medic, cu titlul de doctor, din țară. A venit pe
lume în februarie 1857, într-o familie mai puțin înstărită
din Călărași, târg situat pe malul Borcei, cunoscut - încă
de la 1630 - sub numele de Lichirești, a cărei origine
pare să fie legată de cea dintâi biserică ridicată pe
aceste meleaguri, care a purtat hramul Sfântului Nicolae
al Mirei Lichiei. Sub actuala denumire este cunoscut începând cu 1722, în urma așezării pe aceste meleaguri a
călărașilor ștafetari, pe care cârmacii țării îi foloseau la
transportul corespondenței între București și Constantinopol. În același an, în documentele timpului,
Lichireștiul apare ca proprietate a spitalului Colțea,
după ce anterior aparținuse spătarului Mihai Cantacuzino. Devine liber abia în 1852, prin grija domnitorului
Țării Românești, Barbu Știrbei, care l-a răscumpărat
contra sumei de două sute cinzeci de mii de lei. Potrivit
lui Nicolae Ţiripan, directorul Direcţiei Judeţeane Călăraşi a Arhivelor Naţionale, la data nașterii Mariei, „...
oraşul era cuprins între Volna şi strada Dobrogei de astăzi“. Încă de tânără, aceasta a crezut într-o carieră intelectuală, astfel că, date fiind încurajările venite din
partea familiei, se înscrie, în 1877, după absolvirea studiilor liceale de la „Școala Centrală de Fete“ din
București și (mai apoi) de la Zurich, la Facultatea de Medicină din orașul Țării Cantoanelor. Urmare a
dificultăților întâmpinate în utilizarea limbii, în 1879 se
transferă în Franța, la Facultatea de Medicină din Montpellier, numărându-se printre cele șaptesprezece tinere
care, la acea vreme, urmau o astfel de facultate în Hexagon. Aici se bucură de aprecierea profesorilor, în pofida greutăților (de natură financiară) care aveau să
conducă, în următorul an, la înaintarea unei petiții către
Parlamentul României, prin care solicita acordarea unei
burse necesare continuării studiilor. La scurtă vreme
primește un răspuns afirmativ, statul român acordându-
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Secolul trecut ne-a dăruit cu două războaie
mondiale nimicitoare, înconjurate de războaie mici şi
dese şi încoronate de războiul polar, cel rece ca moartea
şi ca neantul.
Secolul ăsta s-a născut şi el chinuit, ca scos cu
forcepsul din pântecul timpului, gata pus pe scandaluri
teribile, pe însămânţat ură, teamă, boli şi dezastre, pe
şters tot ce devenise un pic frumos în speranţele
noastre.
Cu afganistanuri nesfârşite, cu primăveri arabe mai
pustiitoare decât simunul, vântul acela deşertic din
cauza căruia se zidesc în nisip plămânii şi viaţa, cu
revoluţii trucate, cu popoare târâte în lagăre nou-nouţe
puse să înlocuiască repede auschwitzurile şi siberiile
trecutului recent.
Şi toate, şi totul mânat de Media, diavolul
universal. Cel care, ca un tăvălug uriaş, îndeamnă la
distrugerea alcătuirii nobile a fiinţei umane. Într-o ţară
care a fost considerată o vatră a culturii universale – de
Franţa vorbesc – se vorbeşte despre culture de
l’annulation, suntem învăţaţi să dărâmăm sistematic
orice a însemnat valoare, să punem foc la toate
notredâmurile pe care ni le-a lăsat istoria. Să scoatem
religia din şcoli şi din societate, în general, în numele
unui egalitarism tâmp şi obtuz, în loc să lăsăm pe fiecare
în credinţa lui, aşa cum a hotărât Dumnezeul fiecăruia.
În fruntea luptei pentru această nouă ordine,
morală, cică, deşi îmbracă imoralitatea cea mai crasă,
sunt intelectualii care-şi spun progresişti, cei al căror
singur zeu tutelar este Evul Media, stindardul viitorului.
Dincolo, peste ocean, în Lumea Nouă care ne
obişnuise cu ideea că ea e singura garanţie a dezvoltării
umanităţii, gardianul libertăţii şi democraţiei, bolii i se
spune cancel culture. Deştepţii care vor să-l îngroape a
doua oară pe Cristofor Columb, care dărâmă statui de
preşedinţi pentru vina de rasism retro, care vor să-l
linşeze pe Mark Twain pentru că eroul lui, Huckleberry
Finn, vagabondul fermecător şi inteligent, îi ura, cică,
pe negri, oho, ăsta e doar începutul, pentru că valulreplică al noului mccarthyism va lovi cu puterea unui
uragan neobolşevic (sigur, va fi botezat altfel, mai anglosaxon) şi apoi se va revărsa şi asupra restului lumii.
Vedeţi şi cu câtă voioşie se alătură acestei cauze mari
personalităţi ale filmului de la Hollywood şi cu cât

entuziasm sunt preluate aceste idei în marile universităţi
americane.
Asta ne aşteaptă pe toţi. Vom avea parte de o
moarte lentă ori violentă a fiinţei noastre culturale care
s-a hrănit din valori, din frumuseţi durate de toate
generaţiile de până acum.
Să nu credeţi că salvarea va veni din vreun punct
cardinal. Toţi ceilalţi care dau tonul, care creează
trendul, cum se zice azi, cu pandemiile lor, au ceva de
dărâmat, de anulat, de negat.
Deschideţi televizoarele, intraţi pe internet, lipiţivă ochii de tablete, de facebookuri, de instagramuri,
daţi sonorul la maximum.
Veţi auzi cum trage în noi, cu toate armele, cu
toate puterile, Evul Media.
Sunt eu oare prea pesimist? Tinerii, viitorul luminos
al planetei Pământ, cred ori simt altfel? OK – cum spun
chinezii în dialectul manciurian – contraziceţi-mă,
prieteni! Dar numai după ce veţi termina dansul
neobarbar pe cenuşa tuturor cărţilor de istorie pe care
le-aţi incendiat.
Dacă veţi mai simţi nevoia...

i, timp de patru ani, o bursă anuală de două mii patru
sute de lei, începând cu toamna anului 1881. Este remarcabil interesul manifestat (pentru Maria) de către
presa din țară, care, prin vocea unor publicații cunoscute („Românul“ și „Pressa“), a reușit să țină la curent
întreaga suflare românească - cu informații legate de
evoluția și rezultatele acesteia, care s-au dovedit a fi
fost dintre cele mai bune. Și-a luat doctoratul în medicină la Paris, în 1884, cu lucrarea „L’hidrarhée et sa valeur Semiologique dans le cancer du corps de l’uterus”
(”Despre hidroreea şi valoarea ei semiologică cancerul
corpului uterin”) - specializarea „bolile femeilor și copiilor“.
Odată revenită în țară, susține - sub numele de
Maria Cuțarida-Crătunescu - examenul pentru obținerea
permisului de liberă practică, pe care îl trece cu calificativul „magna cum laude“. Crătunescu - partenerul de
viață al Mariei - a fost un inginer sub a cărei coordonare
s-au desfășurat lucrările care au stat la baza construirii
cazărmii de la Călărași, destinată militarilor infanteriști.
În același an (1884), călărășeanca pune bazele unei clinici particulare și solicită, în scris, Eforiei Spitalelor, un
post de medic secundar în cadrul secției de „boli ale
femeilor“, din cadrul Spitalului Brâncovenesc, ridicat lângă biserica domniței Bălașa - între anii 1835-1837,
prin grija fiicei boierului Teodor Balș, Safta Brâncoveanu, fostă soție a lui Grigore Basarab Brâncoveanu.
Este refuzată, potrivit prejudecăților timpului - în care
femeia era considerată inferioară bărbatului - în schimb
i se oferă postul de profesoară de igienă. Un an mai târziu devine medic secundar la Spitalul Filantropia, unde
(ulterior) pierde concursul pentru dobândirea gradului
de medic primar ginecolog, cu toate că, potrivit
afirmațiilor, se pregătise îndeajuns. A ales să militeze
pentru evidențierea rolului femeii în cadrul societății
românești, dedicându-se, în același timp, carierei medicale. Între româncele cărora le-a fost dat să practice
medicina - în diferite stadii ale dezvoltării ei - la loc de
cinste se află numele Ecaterinei Margareta (din neamul
Movileștilor) - ale cărei cunoștințe de medicină empirică
i-au salvat viața într-o situație limită, precum și sora
domnitorului Nicolae Mavrocordat, Ruxandra, ale cărei
rețete de medicamente și soluții alcoolice utilizate, au
fost păstrate în arhiva documentară a epocii.
Între 1885-1898, Maria Cuțarida-Crătunescu a avut
în grijă aproximativ două mii de muncitoare care-și
desfășurau activitatea în cadrul Fabricii de Tutun din
București. Efortul și interesul manifestat pentru sănătatea celor de aici, aveau să conducă la numirea, în 1886,
în funcția de șefă a catedrei de igienă din cadrul azilului
„Elena Doamna“, a cărei piatră de temelie a fost pusă
în vara anului 1862 de către soția domnitorului Alexandru Ioan Cuza, Elena, cea care a susținut financiar

instituția caritabilă, la a cărei conducere i-a numit (la
început) pe profesorul Banu și supraveghetoarea Ralița
Popovici. Cu toate că peste alți cinci ani devine șefa
secției de ginecologie - din cadrul Spitalului Filantropia,
măsura instituită în 1894, de către Eforia Spitalelor, privind schimbarea profilului secției în care Maria își
desfășura activitatea (din ginecologie în chirurgie ginecologică), a condus la depunerea demisiei acesteia,
nemulțumită fiind, în special, de modificarea programei
concursului. Ulterior fondează „Societatea Maternă“,
menită să se ocupe de ocrotirea copiilor care proveneau
din familii sărace, confruntate cu acute probleme
existențiale. Ca fapt inedit, în 1899, reușește să pună
bazele celei dintâi creșe din țară, beneficiari fiind copiii
muncitoarelor care-și desfășurau activitatea în cadrul
Fabricii de Tutun din capitală. Este o continuare a programului început în 1904, an în care renunțase la cabinetul particular, în favoarea celor năpăstuiți. Sub titlul
„Munca femeii în România“, a expus celor prezenți la
„Congresul acțiunilor feministe“ de la Paris, desfășurat
în anul 1900, o interesantă statistică în care și-au găsit
locul aproape toate femeile născute la gurile Dunării,
care până în acel moment reușiseră să promoveze în
viață pe considerente intelectuale. La următoarele
acțiuni (de aceeași natură), unde a fost invitată - Bruxelles (1907) și Copenhaga (1910) - a prezentat modul
în care medicina românească a inițiat acțiuni menite să
conducă la diminuarea mortalității infantile, respectiv
legate de implementarea unor proiecte de extindere a
numărului de creșe și cămine pentru copiii din România.
Se retrage din activitate, bolnavă fiind, la finele
Primului Război Mondial, în timpul căruia s-a aflat (alături de regina Maria) la Institutul și internatul Evanghelic
din București, pentru a acorda îngrijire răniților. În noiembrie 1919, Maria Cuțarida-Crătunescu, deschizătoarea de drumuri într-ale medicinei (pentru femeile din
România), care - potrivit aceluiași Nicoale Țiripan - s-a
născut pentru a demonstra „... lumii întregi că şi femeile pot studia şi pot ajunge foarte departe.“, trece
la cele veșnice, la doar șaizeci și doi de ani.

P.S. Aici, la noi acasă, trăim Evul Media în felul
nostru propriu şi ne consumăm viaţa în bătălii mici, duse
în bucătăria de vară cu pământ pe jos şi aproape de
instituţia sacrosanctă din fundul grădinii. Acum, de
exemplu, vedem cum un fost capitano di barcuccia, cum
zic fraţii italieni, care şi-a bătut joc de ţara asta timp
de un deceniu, şi-a cumpărat o televiziune nouă şi ne
ameninţă zilnic, demascând şi promiţându-ne că ne va
aranja el dacă-i vom mai da pe mână o bucată
consistentă de ţară. Iar un tânăr politician prins cu mâna
în borcanul cu miere strigă peste tot că-i va captura el
pe toţi cei care i-au pus o materie interzisă pe clanţă.
Amândoi călăresc pe mârţoage Media şi aşteaptă alegeri
bine trucate. Încolo, e bine, ceea ce vă doresc şi
dumneavoastră, cum se zicea în scrisorile de pe front
ale soldatului Ilie...

Boabe de piper crud
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„traducerea, acest misterios periplu, este în centrul vieţii mele
de aproape cinci decenii”
Interviu cu hispanista TUDORA ȘANDRU-MEHEDINȚI,
cercetătoare, profesoară, traducătoare și autoare

• Dumitru Constantin

Bucureșteancă, părinții - distinși intelectuali;
mama, profesoară la Colegiul „Gh. Lazăr” din
Capitală, a educat zeci de generații, fiind venerată de elevele sale; tatăl, profesor, dialectolog
și folclorist, cu anchete lingvistice în toată România și în Transnistria, a scris mai multe studii
de referință în cele două domenii și a avut un
aport substanțial la realizarea Atlasului Limbii
Române. Absolventă a secției de Spaniolă de la
Limbi Romanice-București, a fost cercetătoare la
Institutul de Lingvistică, a predat spaniola în facultate, a înființat secțiile de Limbă spaniolă la
Universitățile din Constanța și, respectiv, Craiova, la care a și predat; a tradus 66 de cărți,
capodopere și alte volume de unor mari scriitori
latinoamericani și spanioli, și a semnat nenumărate prefețe ori studii de specialitate. Cu o activitate prodigioasă,
Tudora Șandru-Mehedinți
este o personalitate copleșitoare, iar o convorbire cu ea are toate datele unei drumeții fabuloase într-o lume ce pare de basm, dar este
integral reală - a literaturii și culturii hispanice.
-Mi-ai vorbit adesea despre distinșii tăi părinți,
drept pentru care îți propun să începem prin evocarea
rolului lor în primele tale opțiuni în viață.
-M-am născut pesemne într-o zodie fastă, fiindcă
în toată viața mea m-a însoțit norocul, în viața profesională și în cea particulară (de bună seamă, nu am
fost scutită de marile dureri pricinuite de pierderea
celor dragi, dar aceasta stă în legile firii). Dacă îmi derulez invers filmul existenței, cred că norocul cel mai
mare l-am avut de la bun început: familia în care mam născut. Părinții, ambii profesori ardeleni, m-au
crescut într-o atmosferă de respect pentru carte, pentru cultură, pentru disciplină și rigoare.Tata, Dumitru
Șandru, a fost un valoros specialist în filologie română,
cu precădere în dialectologie și folclor. A făcut parte
din Școala lui Ovid Densușianu, al cărui discipol a fost,
și din Școala Gusti. Datorită extrem de temeinicelor
sale anchete lingvistice în toată țara, dar și în Transnistria, este considerat dialectologul care a avut cea
mai intensă activitate pe teren dintre toți cei care
au lucrat la Atlasul Limbii Române. Era și un minunat
dascăl, iar ca om a avut totdeauna un nedesmințit
spirit al demnității, dublat de o mare putere
intelectuală și sufletească, poate izvorâtă din obârșia
lui – fiu de țărani din Mărginimea Sibiului. Astfel a
putut rezista, cu înțelepciune și dârzenie, nedreptății
care i s-a făcut în anii de trisită amintire, fiind epurat
din motive politice de la Facultatea de Litere din
București, unde era asistentul lui Al.Rosetti la catedra
Limba română și dialectele ei. A fost apoi profesor în
învățământul secundar, iar în ultimii ani ai vieții a
condus Secția de dialectologie și folclor a filialei Academiei din Craiova. Pentru mine a fost un permanent
model și am satisfacția de a fi putut să-i public două
lucrări fundamentale – în cursul vieții nu a putut publica imensul material cules – un volum de Folclor românesc și altul de Dialectologie română, apreciate de
specialiști și nu numai.Rolul părintelui meu a fost
covârșitor încă din copilărie și pe tot parcursul vieții
mele deloc scurte, căci și după moartea sa timpurie,
la 65 de ani, ideile și principiile în care m-a crescut au
continuat să mă călăuzească.Cu mama mea, Tarquinia
Șandru, profesoară de științe naturale la liceul
„Gh.Lazăr” din București, am avut cea mai frumoasă și
benefică legătură din câte pot exista între mamă și
fiică. Era o ființă de excepție, înțelegătoare,
tolerantă, generoasă, dar dublată de simțul dreptății.A
fost iubită de generațiile de eleve, multe din ele și-au
amintit-o până târziu. Iar pentru mine a fost ființa cea
mai luminoasă, cea mai dăruită cu har, din câte mi-a
fost dat să cunosc. M-a învățat să îndrăgesc natura,
plantele, animalele, să descopăr și să apreciez frumosul. Mă însoțește în gând și simțire și acum, mai ales în
pasiunea mea pentru flori, pentru parcuri și grădini.
-De ce ai ales spaniola și nu franceza, engleza
sau dreptul, la mare modă pe atunci?
-Și aici tata a avut o influență hotărâtoare. Mai
întâi, pentru că a știut să sădească în mine dorința,
plăcerea de a citi.Avea o blibliotecă impresionantă,
unde, pe lângă lucrările de specialitate, erau și cărți
de mitologie, de basme și povestiri care mi-au încântat copilăria. În liceu, înclinația mea spre literatură,
spre limbi străine, spre istorie, a devenit

precumpănitoare. Am optat, firește, și la sfatul tatălui
meu, pentru Facultatea de Litere. Pe atunci eram
îndrăgostită de limba și cultura franceză, grație unei
minunate profesoare, Constanța Georgescu, care a
avut o sensibilă influență asupra mea.Totuși, dorința
de a mă îndrepta spre un domeniu nou, necunoscut, și
faptul că secția de limba spaniolă era de curând
înființată la Unversitatea din București, m-au determinat să aleg această specializare.
-Am cunoscut toți membrii promoției 1968 de la
spaniolă, aceeași cu a mea, din care cei mai mulți
erau căminiști. La câțiva ani după absolvire, dintre
ei nu mai era nimeni în România. Te-a tentat
vreodată ideea de a părăsi definitiv țara după studiile universitare?
-În mod cert - nu. Eram atât de fermecată de
lumea hispanică, dezvăluită în anii studenției numai
prin mijlocirea nenumăratelor mele lecturi, încât tot
ce voiam era să merg mai departe pe cele două căi ce
mi se deschiseseră: cariera didactică și cea de cercetare. Mi-a plăcut mereu să predau limba și literatura
spaniolă, mai întâi la secția pe care o absolvisem la
București, apoi, după 1990, la Universitățile Ovidius
din Constanța și Universitatea din Craiova, unde am întemeiat secțiile de limbă și literatură spaniolă. Iar în

cercetare am lucrat la Institutul de lingvistică al Academiei, la Sectorul de limbi romanice, timp de peste
43 de ani. De altfel, pe atunci, a lua o astfel de
hotărâre însemna să-ți părăsești familia și țara pentru
totdeauna, și asta mi-ar fi fost cu neputință. Și am
făcut foarte bine, căci destul de curând am avut ocazia - rară în acele vremuri - să cunosc nemijlocit
lumea hispanică. Prima mea călătorie a fost în Cuba,
unde am beneficiat de un schimb între Academiile
Română și Cubaneză în domeniul cercetării, apoi am
cunoscut Spania, beneficiind de multiple burse la cursuri de vară sau de perfecționare.Au urmat
nenumărate participări la congrese, conferințe și felurite manifestări culturale. Am avut norocul să cunosc
aproape toată Spania, în călătorii frecvente, dar și țări
hispanofone din America Latină: Argentina, Cuba,
Chile, Mexic, Peru, Uruguay, Venezuela. Faptul că mam familiarizat cu viața de pe acele meridiane mi-a
întărit credința că alegerea de a nu pleca definitiv din
țară a fost îndreptățită (deși, în străinătate, am avut
câteva propuneri profesionale destul de ademenitoare).
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-Cum ai ajuns în lumea fascinantă, dar de iobag,
cred eu, a traducătorilor, aflându-te azi pe o listă
selectă a monștrilor sacri de acest gen din literatura
română?
-(Încep cu o precizare) Nu cred că am devenit un
„monstru sacru” în domeniul traducerii, ci numai o
traducătoare împătimită. Spun asta nu din modestie
(să fie oare adevărat ce afirma un scriitor francez că
„orice modestie e falsă modestie” ? De altfel, un drag
prieten îmi spune mereu că „a fi modest nu e o calitate, a fi mândru de ceea ce realizezi e o calitate”, ci
din strădania de a nu mă lăsa orbită de elogii. Traducerea literară a stat în însuși centrul existenței mele,
de aproape cinci decenii. Cum am ajuns pe o listă
privilegiată? Cred că în egală măsură au contribuit, pe
de o parte, un important factor obiectiv, adică
împrejurările favorabile de care am vorbit și, pe de
alta, factorul subiectiv ce ține doar de mine, de
voință, de dorința constantă de a mă autodepăși, de a
mă dărui în totalitate operei tălmăcite, de a intra în
rezonanță cu textul în redarea acestuia în limba mea
maternă. Aș distinge aici un dublu aspect: traducerea
ca meșteșug, ca artă, și traducerea ca luptă, o luptă
cu oboseala, cu momentele de descurajare, cu
dificultățile, care uneori pot fi greu de biruit, fiindcă,
așa cum remarca subtil Gabriel García Márquez, „în
fiecare cuvânt, în fiecare frază, în fiecare subliniere
dintr-un roman, există mai întotdeauna o intenție
secretă, cunoscută doar de autor.”
-Am avut privilegiul de a citi multe volume dintre cele foarte numeroase pe care le-ai tradus din literatura latinoamericană.Cred că ai făcut o muncă
sisifică, ea presupunând cunoașterea la nuanță a
specificului fiecărui scriitor tradus, ca și a istoriei,
culturii, și vieții politice a țării în care el s-a născut
și a trăit. Cum ai reușit?
-Repet, m-au ajutat mult circumstanțele generoase ale vieții mele, în primul rând aceea că am
putut descoperi, în parte desigur,fascinantul univers al
cuturii de expresie spaniolă, prin călătoriile în Spania
și America Hispanică. Și, ca urmare, prin relația
personală cu scriitori, profesori, critici literari,
cercetători, pe care i-am întâlnit la congrese, simpozioane, stagii de specializare, etc. Aș adăuga aici și
posibilitatea, desigur după 1990, de a beneficia de
invitațiile unor ambasadori ai țărior hispanofone (Spania, Argentina, Peru), cu care am putut stabili un dialog cultural fertil. În sfârșit, deopotrivă importantă a
fost viziunea mea despre traducerea literară, care
constă nu doar în cunoașterea profundă, nuanțată, a
limbii materne și a limbii-țintă, ci și, așa cum am mai
spus, în dăruirea, pasiunea, identificarea plenară a
traducătorului cu universal autorului și al personajelor
sale. Cred că un traducător cu har trebuie „să-și
trăiască” personajele ca fiindu-i proprii, așa cum face
un regizor de teatru sau de film. În cazul meu, Traducerea, cu majusculă, acest misterios periplu, a fost
rodul unei certe vocații, pe care am simțit-o fără s-o
pot defini însă prea bine, așa că apelez iar la frumoasele mărturii ale lui García Márquez cu privire la
vocația scriitorului:„Plăcerea de a povesti (pentru
mine plăcerea de a traduce) este, poate, starea omenească cea mai asemănătoare cu levitația”, și „Vocația
artistică este cea mai misterioasă dintre toate, ceva
ce porți înăuntrul tău de când te naști, așa cum trebuie să fie vocația de preot”.
-Neîndoielnic, în România există un fel de
„manie Márquez”, din cele 19 volume apărute la
RAO scrise de el, 15 sunt traduse de tine. La ele se
adaugă volumul său de memorii, o importantă biografie și o carte de amintiri despre el. Te consideri
expertă în Gabo?
-Expertă nu, mai curând o temeinică și entuziastă
cunoscătoare pentru că, pe lângă opera lui, pe care
am citit-o și recitit-o aproape în totalitate (deci nu
numai cele 15 volume traduse până acum), am beneficiat de un triplu ajutor neprețuit. De la Gabo însuși,
când i-am tălmăcit volumul de memorii A trăi pentru
a-ți povesti viața, precum și citindu-i aproape toate
interviurile, comentariile, dialogurile cu alți scriitori
(de pildă cel extrem de interesant cu Mario Vargas
Llosa despre romanul din America Latină), etc. Apoi de
la scriitorul Dasso Saldívar, compatriotul său, prin traducerea monumentalei sale lucrări Gabriel García Márquez. Călătoria spre obârșie, cea mai completă,
frumoasă și valoroasă biografie din numeroasele dedicate lui Gabo, căreia i se potrivește de minune maxima tutelară spre care aspiră toate biografiile: „Cine
citește această carte, atinge sufletul unui om”. Aș
adăuga aici și prin nenumăratele convorbiri cu Dasso, o
indiscutabilă somitate în cercetarea vieții și operei
marqueziene. Și, în sfârșit, de la cel mai vechi și apropiat prieten al lui Gabo, scriitorul și jurnalistul Plinio
Apuleyo Mendoza, autorul unei captivante cărți de
amintiri, pe care am tălmăcit-o în 2017: Gabo. Scrisori
și amintiri, unde îi face un magistral portret genialului
său compatriot și îi dezvăluie unele secrete.

(va urma)
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ROMÂNIA DE
LÂNGă DuNăRE (XXXII)

BRĂILA ȘI MISTERELE EI (2)
• Geo Ciolcan

Despre Brăila poți scrie în mai
multe feluri. Vechimea urbei de
aproape șapte secole, aureola de
principal port al Țării Românești de
la sfârșitul secolului al XIV- lea, miracolul supraviețuirii sub stăpânirea
otomană timp de aproape 300 de
ani, dezvoltarea vertiginoasă pe
care a cunoscut-o în secolul XX, și –
enumerată la urmă, dar nu cea de pe urmă – așezarea
lângă Dunăre, într-un loc mirific, în care realitatea se
împletește cu povestea dând naștere la mitologii și legende intrate în Istorie – toate acestea creează premise
semnificative pentru orice reporter care vrea să se inspire din viața (trecută și prezentă) a municipiului de la
kilometri 165-175 de pe Dunăre.
Cu acest bagaj virtual în față trebuie să știi să alegi,
să selectezi din multiplele subiecte posibile pe cele corespunzătoare, în raport cu demersul inițiatic determinant în această ”aventură”. Pentru că, așa cum cititorii
FLAP au remarcat până acum, ciclul ”România de lângă
Dunăre” urmărește prezentarea unor oameni, locuri,
evenimente și întâmplări nu neaparat inedite, dar mai
puțin cunoscute, cu o popularizare minoră, ori intrate
de prea mulți ani într-un con de umbră mediatică. Astfel
va fi și la Brăila.
După ce, în episodul trecut ne-am apropiat de dimensiunea aproape izoterică a scriitorului Panait Istrati
– geniul literaturii românești interbelice – pe care l-am
abordat într-un crochiu esențial al vieții și operei lui,
fără a insista pe anumite elemente-șoc (de pildă – încercarea de suicid) și nici pe dubla lui experiență în primul stat comunist din lume), astăzi vom deschide Cartea
de Istorie a Brăilei la fila care ne prezintă un unicat
național, cu doar două similitudini pe plan mondial ...

Geamia turcească de ieri – Biserica Ortodoxă de azi

Ca orice urbe care se respectă, dar, mai ales, ca
orice așezare care respiră aerul modernității prin porii
unui tracut tumultos, neuitând stâlpii morali pe care sa ridicat eșafodul contemporaneității, și Brăila are un
loc anume care amintește de coordonatele enumerate
anterior.
Acesta este Centrul Istoric.
Și blocurile din cartierele noi – unele dintre aceste
clădiri integrate excelent în peisaj – își au farmecul lor,
imaginea pe verticală impunând o anumită fantezie a
ochiului menită să descopere linii și suprafețe atrăgătoare. Casele și străzile din Centrul Istoric al Brăilei formează, însă, o lume aparte, coborâtă parcă de pe
șevaletul unui pictor universal gata să ne atragă pașii
spre zodia amintirilor. Lași mașina în parcare și o iei la
pas privind în jur cu atenție. Clădiri și monumente istorice de mare valoare, care reînvie atmosfera veacului
trecut, învăluind cu parfumul perenității realitatea penetrantă a prezentului, se perindă prin fața ochilor:
fațada maiestoasă a Teatrului ”Maria Filotti”, Casele
Memoriale ”Panait Istrati”, ”Petre Ștefănescu Goangă”,
”Perpessicius”,Muzeul Brăilei, Centrul de Cultură ”Nică
Petre”. Pentru a-ți trage un pic sufletul intri în Grădina
Publică și te așezi pe o bancă la umbra dătătoare de răcoare și de liniște, prilej minunat de a rememora suita
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de imagini rămase proaspete pe retină dincolo de
satisfacția intimă că poți îmbina utilul cu plăcutul întrunul dintre cele mai pitorești orașe din România.
Eu chiar am stat pe o bancă și am privit defilarea pe alei, care într-o direcție, care într-alta, a tinerilor care mergeau mână-n
mână, a mămicilor care-și
plimbau noii membri ai familiei în frumoase și colorate landouri cu arcuri și
acoperiș rabatabil, sau a
unor cupluri de vârstnici în
ai căror pași agale descifrai greutatea anilor care
apasă peste tinerețea lor
de altă dată. Aproape de
bustul lui Panait Istrati mam oprit în fața unei astfel
de perechi și, după ce leam dat binețe, am inițiat
un mic dialog din care am
aflat câteva date despre
parcul în care ne aflam și
despre Casa Memorială
”Panait Istrati”, doamna și
domnul în cauză dovedindu-se niște interlocutori bine informați și
dornici de a-și împărtăși
cunoștințele unora care nu
sunt din partea locului.
Drept mulțumire, le-am
făcut o fotografie pe care le-am trimis-o de la București,
pe adresa pe care mi-au dat-o !
Pentru că mă roade tristețea, fac prezenta paranteză , în oglindă cu cei doi pensionari, să consemnez și
răspunsul unui grup de tineri întâlniți la intrarea în Grădina Publică, la întrebarea ”în care parte a parcului se
află Casa Memorială ”Panait Istrati”?”, după ce s-au
uitat unii la alții și împrejur, au răspuns, afișând un zâmbet de indiferență crasă : ”Nu știm. Poate este în alt
parc ”! Pentru a astompa confuzia care mă năpădește,
le-am mai adresat o întrebare : Nu sunteți brăileni ”?
”Ba da, trăim și învățăm aici!”
Exact acum un an, pe când făceam această documentare, încă nu apăruse stupiditatea învățământului
online și ați văzut ce pregătire școlară și culturală despre urbe alor aveau acei tineri frumoși și indiferenți !
Ce se va întâmpla de acum încolo, când vor sta acasă,
în bucătărie, și vor simula că se pregătesc la Limba și
Literatura Română ?
După ce ne-am luminat și ne-am întristat, dar nu
îndeajuns ca să pierdem interesul pentru Brăila, am
ajuns în fața minunii pe care o căutam. Într-un parc din
Centrul Istoric, o alee pavată cu dale pătrate te conduce
spre o clădire fără etaj, a cărei fațadă te frapează prin
triunghiul de deasupra intrării care întruchipează o imagine serafică, specifică bisericilor românești. Înaintea
noastră câteva persoane se opresc în fața acestei
construcții ciudate, se închină, după care pășesc în interior.După ritualul acestor localnici pare să fie vorba
de o biserică, lucru care s-ar putea să fie adevărat. Dar,
privind-o din spațiul înconjurător, printre crengile rare
ale coniferelor ce se înalță deasupra acoperișului, o dilemă înrobitoare își face sălaș printre gânduri : cum să
fie o biserică de-a noastră dacă nu are turle – elementul
definitoriu pentru orice lăcaș de rit ortodox?
După ce îți pui frâu curiozității și ajungi în interior,
lumina și liniștea izvorâte din flacăra candelei și în strălucirea icoanelor din picturile murale au darul de a dezlega întregul mister – da, ne aflăm într-o biserică
ortodoxă, dar una specială, așa cum am anunțat din intertitlul acestui reportaj !
Să cunoaștem istoria celei mai ... speciale biserici
ortodoxe din România, aflată în municipiul Brăila.
...În secolul al XVII-lea, pe la 1667, în Raiaua Brăila
de sub stăpânirea otomană a fost edificată o
geamie pentru practicarea
cultului musulman – religia
fiilor lui Alah, cei care stăpâneau Brăila și împrejurimile. Hotărâți să rămână
pe aceste meleaguri până
la sfârșitul lumii, turcii, în
afară de construcția unor
cetăți întărite – în apărarea cuceririlor lor – aveau
nevoie și de pregătirea sufletelor poporului musulman – geamia fiind punctul
central al desfășurării
vieții lor de cult. Războaiele și vremurile vitrege
lor le strică planurile așa
cum s-a întâmplat în urma
războiului ruso-turc din
1828-1829, și a Păcii de la
Adrianopol din 1829, când
Brăila a revenit sub
administrația Principatului
Țara Românească.
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Anterior anului 1829 mai avusese loc o încercare de
transformare a geamiei într-un lăcaș de cult ortodox,
existența acestei încercări fiind efemeră (1808-1810),
după care,turcii o retransformă în geamie. Lucrarea definitivă s-a petrecut în 8 martie 1831, când,prin voința
ducelui Mihail Pavlovici Romanov localul a devenit definitiv biserică ortodoxă.
Purtând hramul Sfinților Mihail și Gavril, noul lăcaș
de cult ortodox, prin arhitectura inițială și prin unele
modificări ulterioare a rămas un unicat. Desigur, semnele arhitecturii orientale mai dăinuie și astăzi, cum ar
fi sala în formă dreptunghiulară, cu tavanul plat, ornamentat în stil oriental. Acolo unde s-a putut interveni în
mod creativ, fără a ataca soliditatea construcției, modificarea a fost benefică. Așa s-au petrecut lucrurile cu
ferestrele mari ale geamiei, înlocuite cu altele mult mai
înguste, având în partea superioară un format de semicerc, model specific ortodox. De asemeni, clădirea s-a
adaptat cultului ortodox prin adăugirea unei abside de
formă circulară spre est și a unui pronaus spre vest. Încă
o inovație a avut darul să creeze încă o stare de spirit
că te afli într-o biserică ortodoxă : construcția neavînd
cupolă de deasupra naosului, locul în care era zugrăvit
Iisus Hristor ca Împărat al lumii, binecuvântând (Pantocrator), partea centrală a tavanului a fost acoperită cu
stuc, pe care a fost pictată figura Domnului Iisus Hristos.
În 1862, cu prilejul renovării bisericii, fațada s-a prelungit cu 7 m., apărând un nou compartiment așezat anterior navei lăcașului de cult ortodox.
Pentru că orice biserică ortodoxă are și o
clopotniță, s-a construit una și lângă fosta geamie, în
locul minaretului turcesc, mai întâi din lemn, apoi,după
ce aceasta a ars, una trainică, din zidărie, în stil românesc.
Amintind de construcția clopotniței, cea din 1829,
să notăm că cele trei clopote au fost turnate la Petersburg. Cum în timpul Primului Război Mondial acestea
au dispărut, astăzi, clopotnița are un clopot donat de o
familie din Brăila.
O altă îmbunătățire, din punct de vedere constructiv, a constat în înlocuirea zidului din cărămidă nearsă,
în perioada interbelică, cu zid din cărămidă modernă,
rezistentă la intemperii și la cutremure.
Astăzi, la Brăila, în părculețul în care tronează
acest inedit lăcaș de cult, credincioșii găsesc o biserică
nu prea mare, cu un interior intim și cochet, care te dispune în meditație și la reculegere. Catapeteasma strălucitoare, care sporește misterele lumii creștine, în
interpretarea lor laică, prin icoana de argint pe care o
susține – icoana dăruită de același duce Mihail Pavlovici
Romanov și care îl reprezintă pe Sfântul Mihail – devine
un adevărat simbol al denumirii și Hramului acestui lăcaș
– Biserica ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”.
Pentru ca originalitatea să atingă cote maxime,
fosta geamie musulmană, devenită Biserica Ortodoxă
”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” nu are gard împrejmuitor, ea chemând credincioșii la slujbă nu doar prin
dangăt de clopot, ci și prin deschiderea zidurilor albe
spre oameni, chemându-i, neîngrădit, pe calea credinței
în Dumnezeu.
Pentru a ne bucura și mai curat și înnălțător de
această zidire musulmană metamorfozată într-un lăcaș
de cult ortodox, ca un dar venind de la Domnul, în urma
întoarcerii Brăilei la Patria-Mamă, să încheiem într-o
notă de mândrie nealterată de vicisitudinile vremii,
amintind că în lume mai sunt doar două astfel de
lăcașuri : în Bulgaria și în fosta Iugoslavie ...
(va urma)
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EmISIuNIlE tRECE, pERlElE RămâNE

AFORISME DE
VASILE GHICA

Ţine-ţi permanent sub ochi un carnet de note!Pentru că fiecare zi
este un examen.
*****
Mai mult decât altădată, România
este ţara Meşterului Manole. Pentru
că „ce ziua lucra/noaptea se
surpa.”
******
Fără rădăcini culturale, poţi deveni
ciulin, nu stejar.
*****

țOPELI
POLITICE

de Pompiliu Comșa

-Avem ce mânca. Se fac reduceri la
carne de soia.
-Mâna care nu ştie să scrie dă vina
pe pix.
-În Elveţia nu sunt manele pentru că
e ţară neutră şi nu are duşmani.
-Români – muritori de foame cu burţile pline.

Epigrame de

GHEORGHE GH. POPESCu

la vot

Când intri pe strâmta uşă
La patru sau la cinci ani,
Şi votezi pentru cătuşe
Este semn că vrei tirani!

Concluzie

Nu există o reţetă
Dar se ştie într-un fel
Că trecutul se repetă
Cund nu-nveţi nimic din el!

DE tOAtE CulORIlE

de Nicolae Dragoș

Peisaj cu Julieta

Sus, în balcon, îşi arăta
Sânii bombaţi de silicoane,
Iar jos, Romeo lung ofta:
„Ce mai balcon! Ce mai balcoane!”

un om de cuvânt

„Nicicând, eu n-am dat înapoi!”,
Mi-a zis vecinul meu, Costică…
I-am dat un împrumut apoi,
Şi-acuma ştiu ce-a vrut să zică.

Îngrijorat de fuga ei
Cu altul a fugit de-acasă
Mai ieri, frumoasa lui soţie,
Şi-ngrijorările-l apasă
Că răpitorul n-o s-o ţie.

Omuiesebasmacurată •
Funcționarii concediați
vor rămâne șoferi •
Lucrurile vrea •
Șamaideparte CTP •
Balanța și restricțiile nu
conta • Dar însă • Îmi
plăcea porumbeii • Două
formații începe •
Săzâmbeascăcașicum •
După asta urmează •
Majorarea sunt • Seceta
și frigul a compromis •
Sigur că poate • Extrem
de fix • Lucrurile au
degerat • Comunitarea
afro au găsit • unele
prădătoare este leopardul
• Dinamo, refuză să joace
• Andrei Păunescu

• „Omu` iese basma
curată din anchetă.”
(Victor Ciutacu, România
TV, 27 mai 2020)
Chiar ne gândeam ce
apelativ i se potrivește
criminalului de adolescente din Caracal, Gheorghe Dincă. „Omul” ar fi fost varianta cea
mai nepotrivită, dar altfel stau lucrurile cu
„omu`”, în forma fără întreaga contrucție
a articolui hotărât, care creează un ligament cu perversiuni sexuale.
• „Secretarul de Stat a fost întrebat ce se
va întâmpla cu funcționarii care și-au
pierdut locurile de muncă, dacă vor
rămâne șoferi.” (Ion Ștefan, Antena 3, 2
iunie 2020)
Nasol de cei concediați, dar e bine că li se
oferă alternativa șofatului. La ce categorie?
Mopede? Troleibuze? Uber? TIR-uri, excavatoare? Sau nu… Ministrul Dezvoltării voia să
spună șomeri, nu șoferi.
• „Lucrurile astea ne e clar unde vrea să
conducă.” (Mihai Gâdea, Antena 3, 27 mai
2020)
Simplu: dezacord între subiect și predicat.
• „Ce dorește Uniunea Europeană: reforme, construcții șamaideparte… Linia
de centură și-n București, și-n alte orașe
Nu
conta
balanța
șamaideparte…
bugetară, restricțiile.” (Cristian Tudor
Popescu, Digi 24 TV, 29 mai 2020)
Necruțătorul, talentatul și expresivul CTP,
de la atâta înverșunare, a scăpat forme
nelalocul lor: 1) un „și așa mai departe”
pronunțat legat și incomplet, de două ori;
2) un dezacord între subiectul multiplu
(balanța+restricțiile) și predicatul lăsat la
singular.
• „Dar rămân însă cu mulți oameni.”
(Brazilia - Coreea de Nord 2-1, TVR 1, 15
iunie 2010, reluare în 29 mai 2020)
Când TVR s-a decis să dea reluări de la
Campionatul Mondial de Fotbal din Africa
de Sud, a trebuit să ofere, la pachet, și
golurile, dar și ratările, inclusiv cele gramaticale (aici, pleonasmul dar însă).
• „Fiind copil, îmi plăcea porumbeii... Pe
Maracana începe să cânte două formații.”
(Necula Răducanu, Reply, TVR 1, 31 mai
2020)

Din puţul fără fund,
dar cu
telecomandă (420)

Nici nu ne gândeam că, fiind copil, lui Rică
Răducanu i-ar fi plăcut prea mult școala.
Valoarea simpaticului mare portar stă în ce
a făcut și pe terenul de fotbal, și în
aparițiile publice în care și-a arătat talentul
exprimării actoricești, la care îi întrece pe
mulți actori, foarte educați, dar sterpi ca
un meci nul.
• „Continuă să zâmbească ca și cum ar
avea 14, nu se pregătește să împlinească
74.” (Marius Mitran, Reply, TVR 1, 31 mai
2020)
Excelentul gazetar de sport (singurul de azi
care duce mai departe obiceiul regretatului
Cristian Țopescu de a pigmenta comentariile sportive cu semne de bună cultură) a
scăpat o cacofonie. Chiar și așa, soldul
exprimării lui Mitran iese mult pe plus, ca
în versul coșbucian: Din codru rupi o
rămurea, / Ce-i pasă codrului de ea!…
• „Puține persoane sunt inconștiente și
cred că e o joacă.” (Adrian Porumboiu, Realitatea Plus TV, 31 mai 2020)
E tocmai invers: puține persoane sunt
conștiente de pericol sau multe persoane
sunt inconștiente.
• „Povestea micuței salvată și adoptată de
un medic” (pe ecran, Sinteza zilei, Antena
3, 2 iunie 2020)
Editorii de text au fost la înălțime! Desigur,
la înălțimea gleznei de brotac, scriind pe
ecran acest dublu dezacord în caz. Corect
era salvate și adoptate, la cazul Genitiv,
adjectivul acordându-se cu elementul determinat (micuței).
• „După asta urmează luarea temperaturii… Avem medicul și asistenta care
vorbește cu toată lumea” (Antena 3, 2
iunie 2020)
În această frază este vorba despre un
pleonasm (după asta urmează - păi când,
înainte?) și un dezacord în număr: relația
subiect-predicat se păstrează pentru
medicul și asistenta, care vorbesc, cu
excepția cazului în care doctorul este sub
papuc, tace complice și doar asistenta dă
din gură.
• „Majorarea alocațiilor și pensiilor sunt
motive pentru căderea guvernului.”
(România TV, 2 iunie 2020)
Violeta Romanescu (sperăm să nu greșim) sa lăsat sedusă de pluralul cuvântului
alocații și i l-a oferit, fără nicio justificare,
predicatului, care trebuia să fie la singular
(precum subiectul majorarea).
• „Seceta și frigul a compromis 90% din
livezi.” (pe ecran, Antena 3, 3 iunie 2020)
Dezacordul între subiect și predicat nu este
de iertat nici în formă orală, darmite în
formă scrisă pe ecran. Nu stă
în picioare scuza că doar frigul
a compromis recoltele din
livezi, când seceta a fost
crâncenă.
• „Scade natalitatea… Nu va
mai avea cine să plătească
pensiile… Iată o veste nu
neapărat bună.” (Realitatea
Plus TV, 3 iunie 2020)
Vorbitorul Radu cel glumeț
face tumbe verbale vorbind
despre drama pensiilor, are
chef de figuri de stil, de litote,
când problema e gravă de tot.
Vestea e cumplită și basta,
lăsați paradoxurile semidocte!
• „Sigur că poate niște vedete
au ieșit în stradă.” (Mircea
Badea, Antena 3, 3 iunie 2020)
Deci, cum e? Sigur sau posibil?
Ambele două împreună în tandem de pereche de doi nu
merg, că dăm în oximoron
neacceptat,
adică
în
redundanță, în absurd.
• „Mandatul la locale este extrem de fix.” (Traian Băsescu,
B1 TV, 3 iunie 2020)
Fostul președinte vrea să fie
clar și limpede, ferm și
hotărât,
intransigent
și
neiertător
și,
de-aceea,
trântește un pleonasm care, de
fapt, duhnește a halbă
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marinărească, tocmai din Belgia, unde T.B.
e acum europarlamentar și ne dă cu sâc că
nu se lasă dus din politică, nici cu DNA-ul
(de fapt, mai ales fără DNA-ul care îl
ocolește ca pe păcătoasele moaște
trădătoare, protejate de străinătate).
• „În SUA, lucrurile au degerat.” (Elena
Tănase, Digi 24 TV, 4 iunie 2020)
În pandemie, lucrurile au degenerat, nu au
degerat. E vorba, totuși, de iunie, chiar și
pentru Alaska.
• „Acum mă pot concentra pe lucruri mai
importante
decât
problema
hemoroizilor.” (reclamă, România TV, 4 iunie
2020)
Difuzată des pe post, reclama cu blonda
care ne invită să ne dăm cu Proctinum are
un defect de fond în text, cauzat de o formulare ambiguă, căci nimic nu e mai important decât boala, când apare, iar asta
trebuie spus clar de tot. Suferința e atât de
importantă, încât, dacă ai probleme, de
exemplu cu hemoroizii, toate celelalte aspecte ale vieții sunt afectate, chiar anihilate: serviciul, sportul de întreținere,
vacanțele, pasiunile, orele cu familia etc.
Ia să-i apară niște râme umflate în fund autorului textului publicitar, să-l vedem dacă
mai are chef de altceva. Caz tipic de
conținut scris cu bune intenții și cu
ambiguități supărătoare. Ca trânjii.
• „Comunitatea afro-americană au găsit
în George Floyd un simbol.” (Mihai Gâdea,
Antena 3, 4 iunie 2020)
Sigur că sensul cuvântului comunitate este
de plural, dar substantivul-subiect este la
singular și la fel trebuie să fie acordat și
predicatul. Hai să mai dăm exemple de
acest fel: gramatica sunt greu, dar atât
atenția, cât și cunoașterea regulilor este
mereu indicate.
• „În Botswana unele din cele mai temute
prădătoare este leopardul.” (Viasat Nature, 6 iunie 2020)
Ciudată și fără soluții absolute este uneori
limba română, când începi câte-o frază și
îți dai seama că nu poți ajunge decât întro râpă cu dezacorduri sau cu defective!
Oricum ai formula ideea de mai sus după ce
ai apucat să spui „unele”, sună dezacordat:
și unele prădătoare este leopardul, și
unele prădătoare sunt leopardul. Și-atunci?
Rămâne doar să refomulezi cât mai necontondent, de la început: leopardul este una
dintre cele mai temute prădătoare sau una
dintre cele mai temute prădătoare este
leopardul (ca să nu vopsești aiurea gardul).
• „Dinamo, refuză să joace.” (pe ecran,
Pro X, 7 iunie 2020)
E o performanță, trebuie să recunoaștem,
ca, în atât de puține cuvinte, să reușești o
greșeală gravă de gramatică, scrisă mare pe
ecran: virgula aiurea, pusă între subiect și
predicat.
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pamflet de criză

Mania inaugurării
lucrărilor
neterminate!

• Ion Predoșanu

Motto: „Taci, atâta timp cât nu poți spune mai
mult decât tăcerea.”
Pythagoras

La deschiderea anului școlar, nepregătit cum se cuvine de Ministerul Educației, dar și marți au continuat
protestele părinților nemulțumiți de indolența
autorităților centrale: Guvernul LuCOVID și Ministerul
Educației.
În grabă, să consemnez măcar o parte a declarației
din 14 septembrie a unei eleve de nota 10, Antonia Pup,
care a refuzat cei 3.000 de lei oferiți de guvern. Ea critică apelul ministrului Monica Anisie la depolitizarea
educației:
„Anisie bate toba cu depolitizarea educației, dar
săptămânile trecute împărțea apă etichetată „să bei

SPOVEDANII ÎN OGLINDĂ
În artă, ori sugerezi, ori enervezi (57)

• Vasile Ghica

-De ce să nu spui totul? Nu e corect ca expunerea să fie
completă, exhaustivă ?
-Ce înseamnă să spui totul ? Ca să glumim, amintesc sloganul comunist: să facem totul. Despre care cineva spunea că nici nu e convenabil, pentru că zicerea presupune
că respectivul are o formă foarte gravă de deranjament
stomacal. Deci, redevenind serioși, oricând mai este loc
pentru o adăugire, pentru o întrebare etc. Și nici nu este
firesc să spui totul ?
-De ce?
-Pentru că orice artă este un dialog explicit, ori
subînțeles cu receptorul. Și atunci, artistul sugerează
ceva și îl invită pe partener să intuiască, să completeze
restul. În felul acesta, consumatorul de artă are
satisfacții mai mari. Și simte că a susținut un dialog
emoționant cu artistul.
-Dar, dacă nu este capabil pentru un asemenea parteneriat ?
-Dacă își dă seama, este un lucru bun, pentru că există
speranța unei instruiri, a unei autodepășiri. Cunoștințele
se adaugă treptat, în straturi, ca niște aluviuni. În timp,
ele fortifică inteligența și sensibilitatea. Individul se formează ca om de cultură, cu un orizont spiritual bogat,
capabil de trăiri superioare.
-Ce se întâmplă când omul se dă bătut ? Când dezertează ?
-Sunt semne de mediocritate sau chiar de prostie. Dă
vina pe artist și îi mai sfătuiește și pe alții să-l evite.
-Pentru asemenea oameni ai vreun sfat ?
-Vremea sfaturilor a apus de mult, deși, naiv cum sunt,
insist. Uite, în cazul muzicii culte. Avem în aproape
toate locuințele câte un calculator. Cea mai neprevăzută descoperire a ultimilor decenii. Te duci pe Youtube
și accesezi, să zicem Chopin, Enescu, Lipatti, Mozart, ce
vrei. Faci întuneric în cameră, aprinzi o lumânare, îți
găsești o poziție cât mai comodă. Ascultând divina muzică, te lași purtat prin anii copilăriei, ai adolescenței,
ai iubirii, ai necazurilor avute etc. Niciun om normal nu
poate să spună că muzica nu i-a spus nimic, că nu i-a înnobilat clipele. Sau în cazul poeziei. Internetul este plin
de recitări celebre. Se știe că recitarea artistică a textului asigură receptarea lui până la 50%. Și cu pași mici,
se poate ajunge și la receptarea textelor mai dificile,
unde sugestia strecurată de autor este mai mică, iar
contribuția noastră trebuie să fie mai însemnată. Din păcate, românii au coborât masiv, în ultimile decenii, spre
pragul de jos al receptării, al gustului artistic. Am obosit
spunând că telenovelele sunt produse pentru popoarele
subdezvoltate, ca și divertismentul vulgar, banal, căsnit,
sărac.
-Să vedem ce mai spui tu. În pădure sunt câteva privighetori și foarte mulți guguștiuci. Nici în artă nu este
altfel. Ai mai auzit privighetori, în ultimul timp ?
-Nu, deși ferestrele mele dinspre nord nu sunt prea îndepătate de o imensă curte împădurită, părăsită de militari. Cu vreo zece ani în urmă, mă îmbătam de ghiersul
lor îmbietor.
-Să fie Covidul de vină ?
-Nu, pentru că absența lor e mult mai veche.
-Cum e cu arta ?
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fără PSD”, prin cartiertele din București, iar secretarul
de stat pentru învățământ preuniversitar, adică numărul
2 în redeschiderea școlilor, e bine merci în campanie
electorală. Este cât se poate de clișeic și inconștient să
zici că îți dorești depolitizarea Educației, haideți să terminăm cu prostiile astea care se opun principiilor democratice.”
După ce au bifat prin absență – nu doar fizică, ci
prin totala neimplicare -, lăsând deschiderea școlilor și
desfășurarea procesului de învățămând la autoritățile
locale și la școlile prăpădite – unele fără apă curentă,
toate fără tabletele promise elevilor și fără măștile de
protecție – „GuWernerul” meu a intrat în trombă pe drumul pavat cu minciuni al campaniei electorale pentru
alegerile locale. Dezastrul anului școlar e, oricum, garantat!
*
Anunțată cu surle și trâmbițe încă din ziua dechiderii noului an școlar, ce va fi marcat de pandemie și de
lipsa oricărui sprijin guvernamentalo-libertino-liberal,
inaugurarea Magistralei de Metrou dintre stația Eroilor
și cartierul Drumul Taberei, a avut loc în 15 septembrie,
marcând începutul în forță al campaniei electorale a
PNL-Iohannis-Orban. Au vorbit prim-ministrul Guvernului
LuCOVID, ministrul Transporturilor, Lucian Bode și Preș.
Klaus Werner Iohannis. Ultimul, a lăudat Guvernul Orban
cu merite fără număr, deși magistrala de metrou era
gata încă din vară. Numai că inaugurarea dădea bine în
campanie electorală. E drept, restul liniilor de metrou
au fost inaugurate de cuplul Nicolae Ceaușescu și Elena
Ceaușescu. Un cuplu nou: Iohannis-Orban a marcat inaugurarea magistralei M5, prima terminată(?!) în ultimii
30 de ani.

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

-Într-un crâng nu pot fi numai privighetori, pentru că
sunt păsări rare și că își împart zonele, ca să nu se concureze. Nici arta nu poate avea numai artiști geniali. În
viața literară de oriunde, există talente modeste, altele
în formare, care asigură climatul, atmosfera. Și de aici,
se ridică, uneori la depărtări de veacuri, lujere nemuritoare.
-Atât de rar ?
-Asta e situația. A apărut recent o enciclopedie a scriitorilor români de pretutindeni, pe care, cu greu, o poate
duce un om într-un geamantan. Scriitorii au fost invitați
să se prezinte singuri. Ar fi interesant ca, peste 50 de
ani să fie bifați cei rămași în atenția criticii și a cititorilor.
-Rezultatul este previzibil și firesc. Pot dispărea și scriitori valoroși ?
-Da, dacă se vor modifica radical modalitățile artistice.
Când s-a trecut total la versul liber, cei cu tipare clasice
au fost aruncați de-a valma peste bord. După un timp,
s-a văzut că unii au substanță și merită să fie readuși la
suprafață. Îmi vine acum în minte Ion Minulescu, dar mai
sunt și alții.
-Judecând după dimensiunile opusului amintit ai putea
crede că scrisul a devenit o obligație constituțională.
-Când eram student, prin anii 1960-65, printre cei 150
câți eram, devenise vizibil un singur poet. La întâlnirea
de după jumătate de secol, erau numai 2-3 care nu tipriseră nicio carte.
-Lucrul bun e că acești oameni s-au menținut în climatul

literar. Alții citesc numai tabloide.
-Sau nici atât. Umblă prin cârciumi, fură, fac scandaluri.
Literatura îi ține, pe cei care scriu, pe linia de plutire.
Cu iluziile, chestiunea este mai complicată. Trebuie să
fim realiști. Când cumperi un bilet de Loto, nu te
aștepți să te îmbogățești peste noapte. Eram în liceu.
Un coleg a prins 12 rezultate exacte la Pronosport. Cu
două săptămâni mai devreme, un brașovean câștigase o
sumă enormă. Apăruse gluma că a închiriat o basculantă,
care să-i ducă banii acasă. Toți ne întrebam ce va face
colegul nostru cu banii. I-a rugat pe confrații de cameră
să facă o listă cu cei necăjiți din anul nostru. Directorul
liceului, dealfel destul de arogant, l-a chemat la o cafea
în biroul d-lui și i-a strecurat informația că școala nu are
magazie de lemne. Numai că starea de exuberanță nu a
ținut mult. Meciurile cuprinse în programul Pronosport
aveau rezultate previzibile și au fost foarte mulți
câștigători. Și sumele câștigate au fost, evident, infime.
Din ce a câștigat abia a putut să le dea celor mai
apropiați amici câte trei mici și o halbă de bere. L-am
văzut pe nefericitul câștigător, de câteva ori, vorbind
singur prin curtea liceului.
-În artă, mai există speranța că gloria va veni măcar postum.
-Da, dar nu te mai găsește acasă.
-Fă-i pe cititori să zâmbească puțin.
-Dialog de acum jumătate de veac. -Ai păduchi? /-Da.
/-Cu ce-i tratezi ? / -Dar nu sunt bolnavi !
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Portret într-un chenar de grâu

De la obicei… la destin!

• Petru Mărculescu
Motto:
„Semeni o faptă, culegi un obicei;
semeni un obicei, culegi un caracter;
semeni un caracter, culegi un destin.”
(Dalai Lama)

Soarele coborâse în asfinţit, sporind astfel regretul
celor care trudesc pământul zilnic, de la răsărit, până
la apus, când îşi strâng uneltele muncii, începând cu cositul până la încărcatul în car sau căruţă, cu furcile, care
îl fac să aprecieze dacă este ceva, cu fânul uscat pe
brazde, recoltat cu o zi, două înainte, din punct de vedere calitativ.
Şi… nu este gospodar care, odată ajuns să nu-şi clădească cu nerăbdare o şiră pentru hrana animalelor de
peste iarnă, inima nelăsându-l parcă să nu le pună în
staul, câte două, trei furci de fân, pe care aceste animale blânde, să le transforme în lapte.
Este o trăsătură de caracter a ţăranilor, a căror activitate este rapid transformată în acoperirea completă
a scopului, pentru care ei muncesc zi de zi, de când
omul a apărut pe pământ, asigurându-şi lor şi semenilor,
„pâinea cea de toate zilele” şi nu numai.
Încă de copil, am descoperit împreună cu fratele
meu, această minunăţie de activitate, deloc uşoară, dar
plină de satisfacţii pentru cei care o practică, pentru că
aşa cum se zice la ţară, cei care muncesc pentru a asigura hrana oamenilor, parcă sunt trimişi de Dumnezeu.
Faptul că de la arat la semănat, de la cultivat la
recoltat, de la răsăritul până la apusul soarelui, zilnic,

flacăra lui Adrian Păunescu

se depun mari eforturi de către aceşti minunaţi truditori
ai pământului, pentru care deseori noaptea devine zi şi
ziua de vine noapte, ploaia şi ninsoarea sunt prietene
cu aceşti oameni numiţi simplu agricultori, comit cea
mai importantă faptă pentru societatea căreia îi asigură
mâncarea necesară vieţii.
Nu cred de altfel, că munca în agricultură este mai
puţin pretenţioasă decât oricare altă meserie, şi că cei
care nu au ceasul care le convine, cu ore mai lungi, mai
ales primăvara, vara şi bogata toamnă, cu greu şi-ar părăsi acest obicei de a munci fără preget, pentru asigurarea hranei şi deseori mă gândesc cât de bine se poate
adapta şi pentru ei, un vechi proverb, cred că românesc:
„După faptă şi răsplată!”.
În mod sigur ţăranul român, a căpătat cu responsabilitate acest obicei, ca şi o necesitate existenţială, pe
care l-au semănat cu perseverenţă urmaşilor, transformându-le dragostea faţă de pământ şi de semenii lor şi
aşa cum a remarcat un scriitor, „Viaţa s-a născut la
ţară!” mie şi confraţilor mei agricultori, ne rămâne
mândria să stabilim clar şi precis, că pentru a participa
la acest fenomen care se numeşte AGRICULTURA, îţi trebuie multă tărie de caracter, puterea de a încerca în
permanenţă zi de zi şi an de an, să-ţi onorezi menirea,
de multe ori cu preţul sacrificiului.
Să ne gândim fie şi numai numărul de ore lucrate
zilnic, luni întregi dintr-un an, luptându-te indiferent de
poziţia în care te afli, să asiguri hrana semenilor tăi!
Muica, bunica mea din Oltenia, îmi spunea pe când
eram student încă din primul an de studii, că meseria
de ţăran are deopotrivă nevoie de oameni pregătiţi,
gata să dea siguranţă mai mare producţiilor agricole,
precum şi de „tăria de caracter, care te îndeamnă, să
ştii să renunţi la multe din tentaţiile vieţii de la oraşe!”
Şi… câtă dreptate a avut, pot spune azi, după peste
o jumătate de secol de practicare a acestei meserii
complexe dar frumoase!
De asemenea mai îmi spunea deseori că dacă n-am
fi noi ţăranii, n-ar mai fi nici orăşenii!” astăzi gândind
eu şi la cugetarea, scriitoricească care spune că „Dacă
dragoste nu e, nimic nu e!”
După ani de zile de activitate, cu tentaţia vârstei
actuale, împreună cu colegii mei, de câte ori viaţa ne-
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a adus la câte-o întâlnire, între noi fie vorba, profesională sau prietenească, facem ce facem şi majoritatea
timpului, tot despre dragostea noastră îl consumăm, tot
despre ce am făcut noi de-a lungul anilor de practicare
a ei, de ce nu şi de rezultatele pe care le-am avut şi
despre caracterizarea perioadei în care am activat la diferite niveluri profesionale.
Din nefericire ne-am rărit mult, destul de mulţi dintre noi ducându-se pe tărâmul celălalt la o întâlnire, bineînţeles cu alţii plecaţi mai demult, unde mai mult ca
sigur tot despre agricultură discută!
Această meserie ne-a ajutat în evoluţia noastră
profesională, să îndeplinim condiţiile de caracter cerute
de ea, fără de care nu se poate! Dorinţa, voinţa, pregătirea, perseverenţa şi puterea de muncă, precum şi spiritul de responsabilitate, ne-a dus pe fiecare, la unele
mici realizări profesionale.
La ultima întâlnire prietenească, când părul nostru
alb şi frunţile noastre ceva mai înalte ca în tinereţe, a
luminat parcă sala de restaurant conform obiceiului nostru „Cercul Militar”, nu ştiu de ce, am făcut o analiză a
devenirii noastre, ajungând la concluzia că de fapt caracterul nostru, manifestat prin activitatea pe care am
desfăşurat-o în cei peste cincizeci de ani şi fie vorba
între noi, oricine ne solicită şi astăzi în vreo problemă
de agricultură, are parte de o soluţie tehnică sau organizatorică, ne-a stabilit în mod cert destinele tuturor.
La scurt timp după întâlnirea planificată pentru
luna octombrie în jurul datei de 5-10, din nefericire tocmai destinul de care am pomenit puţin mai înainte, nea dat vestea părăsirii terenului de luptă cu viaţa a trei
dintre colegii mei buni, prieteni de şaizeci de ani de
zile, cu care am mâncat împreună pâinea dată de agricultură, cărora brusc, destinul le-a jucat festa, chemându-i în Rai în mod sigur, unde cred c-ar trebui ca
bunul Dumnezeu să ne primească pe toţi, cei care am
pus pe masa semenilor noştri, „pâinea noastră cea de
toate zilele”!
Această legătură stabilită de marele gânditor Dalai
Lama, din motto-ul acestei poveşti, iată că mă face să
gândesc, ţinând cont de percepţiile pe care soarta a
făcut, să tragem o concluzie generală:
„Aşa a fost să fie!”

Theodor Aman - primul pictor român modern şi muzeul său (II)

• George V. Grigore
Theodor Aman s-a născut în data de 20 martie 1831
în familia unui negustor bogat, Dimitrie Dimo (poreclit
Aman) de origine cuțovlah (macedonean), dar și armean,
care a fost ridicat la rangul boieresc de serdar în anul
1818 de către Ioan Vodă Caragea (serdar = comandant de
oaste şi mai ales de cavalerie). Mama sa era de
origine greacă, se numea Despina (alintată Pepica) și sa născut la Paris. Aman a fost pentru societatea conservatoare locală, care abia se desprinsese de obiceiurile
fanariote de purtare a ișlicului și giubelei, o adevărată
revoluție. Aman însuși a fost ridicat la rang de boier
pitar de către domnitorul Barbu Știrbei în anul 1856,
fiind răsplătit astfel pentru eforturile sale de afirmare
în domeniul artelor. Fără să-și renege averea, titlul și originile sale boierești, Theodor Aman a reușit pe tot parcursul vieții sale să se comporte ca un senior al artelor.
Atelierul și casa în care locuia, care a fost construită în
anul 1869 în stil pompeian, era în acea vreme o locație
mondenă
unde
se
întâlnea
protipendada
Bucureștiului. Astfel, despre acest loc monden, Alexandru Tzigara-Samurcaș spunea „Atelierul său (...) era singurul centru artistic în care se aduna elita bucureșteană
a timpului.” Theodor Aman a urmat cursurile Școlii Centrale din Craiova unde ia lecții de desen la clasa profesorului Constantin Lecca, după care se înscrie la cursurile
Colegiului Sfântul Sava din București, la clasa profesorului Carol Wallenstein. În perioada 1850 - 1857 se
stabilește la Paris, unde studiază pictura (1850) cu Michel
Martin Drolling, apoi, din 1851, cu François-Édouard
Picot. Se dedică picturii influențat de maeștrii Renașterii
italiene. Revenit pe meleagurile natale s-a inspirat din
viața muscelenilor lăsând mai multe pânze cu peisaje din
Câmpulung și împrejurimi. Numele său a rămas în istoria
artei românești nu doar prin valoarea operelor semnate,
ci și prin contribuția avută la întemeierea primelor școli
de Arte frumoase, la București și Iași (1864).
În anul 1881, alături de Bogdan Petriceicu-Hașdeu,
Alexandru Odobescu, Grigore Tocilescu, a făcut parte din
comisia formată de Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice ce a avut rolul de a stabili forma pentru
confecționarea coroanei și sceptrului cu ocazia încoronării lui Carol I ca rege al României. Aman și-a asumat
apoi responsabilitatea de a realiza desenul după care au
fost create aceste simboluri ale Regatului României, dar
și „Ordinul Coroana României”.

Expoziţii personale ale artistului au fost deschise
în: 1883 – Sala Stavropoleos, Bucureşti; 1890 – Băile Eforie, Constanţa; 1892 – Ateneul Român, Bucureşti; 1991
– „Centenar Theodor Aman”, Muzeul de Istorie şi Artă
al Municipiului Bucureşti; 1993 – „Theodor Aman – gravor”, Muzeul Naţional de Artă, Bucureşti; 2011 – „Theodor Aman – Pictor şi gravor”, Muzeul Naţional Cotroceni,
Bucureşti. Expoziţii de grup la care a participat au fost:
în anii 1865, 1868, 1870, 1872, 1874, 1881 – Expoziţia
artiştilor în viaţă, Bucureşti; 1873 – Expoziţia Societăţii
„Amicii Bellelor Arte”, Bucureşti; 1888 – Expoziţia de
Belle Arte, Ateneul Român, Bucureşti. Dintre celebrele
sale opere picturale nemuritoare putem aminti: Petrecere cu lăutari, 1851; Cea din urmă noapte a lui Mihai
Viteazul, 1852; Bătălia de la Oltenița, 1854; Bătălia de
la Alma, 1855; Bătălia românilor cu turcii în insula Sf.
Gheorghe, 1859; Unirea principatelor, 1859; Vlad Țepeș
și solii turci, 1861-1864; Izgonirea turcilor la Călugăreni, 1872; Tudor Vladimirescu, 1874-1876; Boierii
surprinși la ospăț de trimișii lui Vlad Țepeș, 1885-1887;
Hora de la Aninoasa, 1890; Peisaj cu barca pe lac;
Stradă în Sinaia; Portul Constanța; Petrecere în familie; Canoniera în portul Constanța; În parc, etc.
Artistul a fost căsătorit cu Ana, fiica unui bogat negustor, Politimos, în timp ce mama ei, Zinca Maria Butculescu, provenea dintr-o veche familie boierească.
Ana, născută în 1840, cu nouă ani mai tânără decât
Theodor, a mai fost căsătorită și a avut trei copii. Theodor Aman a trecut la cele veşnice la 19 august 1891, la
Bucureşti, fiind înmormântat la Cimitirul Bellu. Muzeul
„Theodor Aman”, fosta casă – atelier a artistului, este
acum cel mai vechi muzeu de artă din Bucureşti şi singura casă-document de epocă rămasă în Capitală.
La 10 septembrie 1991, Academia Română i-a acordat lui Theodor Aman, titlul de membru post-mortem. În
anul 2004, la aniversarea a 150 de ani de la fondarea
Școlii Naţionale de Arte Frumoase, a fost pusă în circulaţie o marcă poştală cu valoarea nominală de 8,10 lei
care îl reprezintă pe Theodor Aman. Tot atunci, Banca
Naţională a României a pus în circulaţie un set de monetărie care cuprindea monedele româneşti aflate în circulaţie şi monedele comemorative cu valori nominale de
50 de bani (Aurel Vlaicu, Mircea cel Bătrân, Neagoe Basarab şi Vladislav I Vlaicu), precum şi o medalie de argint
rotundă. Pe aversul medaliei au fost gravate portretul lui
Theodor Aman, numele pictorului, edificiul Universităţii
Naţionale de Artă, iar pe revers era gravată imaginea
medaliei realizate pornind de la un proiect al lui Theodor
Aman.

În memoria sa, în prezent, o serie de străzi din Bucureşti, Bacău, Baia Mare, Craiova, Ploieşti şi Timişoara
poartă numele pictorului.
Când pașii te poartă prin Piața Palatului Regal sau
în vecinătatea Ateneului Român, trece și pragul Muzeului
Theodor Aman din București și nu vei regreta, tu trecătorule...

Surse: wikipedia.org; muzeulbucurestiului.ro; dozadebine.ro; editiadedimineata.ro; edusoft.ro; enciclopediaromaniei.ro; rador.ro; mnar.arts.ro; piteres.com;
libertatea.ro; radioromaniacultural.ro; agerpres.ro;
identitatea.ro; historia.ro; bucharestcityinfo.com; tripadvisor.com; ziarullumina.ro; sacalatorim.ro
Bibliografie: Silvia Colfescu, București - Ghid turistic, istoric, artistic, ed. Vremea, 2006; Liviu Stoica, Arhitectura
locuinței,
București,
2012,
ISBN
978-973-0-13583-1

Convorbiri cu Dumitru popescu (IV)
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• Ilie Rad

– În volumele Dvs. de memorii, aţi lăsat să se
înţeleagă faptul că, după 1989, mulţi au o perspectivă
alterată, lipsită de obiectivitate, asupra fostului regim
politic din România. Aşa să fie?
– Cea mai nesăbuită și dezagreabilă latură a
activității partidelor este propaganda politică, aceasta
constând eminamente din apologia propriei formațiuni
și negarea absolută a adversarilor. Firește, nu se poate
cere ca toată ziua bună ziua să-și pună cenușă în cap,
dar chiar și când se întâmplă, din an în paște, să-și
recunoască o eroare, o fac de parcă aceea confirmă și
ea superbele ei virtuți. Partidul (oricare) nu are bun
simț, acesta fiind eclipsat total de megalomanie. Exact
ca în legendă, el face din țânțar armăsar: se declară pe
sine roib înaripat, ce ne poate ridica până la cer, iar pe
adversar o mârțoagă buboasă și încăpățânată.
În această ordine de idei, partidul guvernamental
din epoca socialistă, atunci când își etala programul
cincinal sau prognoza pe o perioadă mai lungă, termina
prin formula sacramentală: toate acestea ne vor duce
„pe culmile luminoase (sau de aur) ale bunăstării și fericirii”. O promisiune ce nu se poate valida nici în contextul descrierii lumii de peste un mileniu. În schimb,
prezentând o imagine din S.U.A., să zicem, cu un
cerșetor pe o stradă de zgârie-nori, exclamă oripilat:
„Iată ce a făcut capitalismul din bieții oameni –
cerșetori”.
Un alt cal de bătaie se făcuse – e drept, în prima
etapă, cea a negaționismului exclusivist – din propriul
nostru trecut, în care nu se mai putea decela niciun bob
de bine. Sub presiunea păturilor lucide ale societății,
valorile autentice ale trecutului au devenit încet, încet
motiv de mândrie națională. Spre deosebire de partidele
de azi (guvernamentale și neguvernamentale), care încă,
după 30 de ani, nu se îndură „să acorde Cezarului ce e
al Cezarului”. Sunt perioade (greu de descifrat în cauzalitatea lor), când acerbia negației depășește chiar cotele
de început. Se găsește câte cineva care depune mărturie
că trăise doar cu… o felie de pâine pe zi. Altul spune că
în casele oamenilor nu mai găseai nici firimituri de ceva
de mâncat, iar frigiderele tuturor erau literalmente
goale. Încă unul ar fi văzut pe stradă oameni lihniți de
foame, prăbușindu-se pe trotuar. Nu doar unul sau altul
suferea de inaniție, se declară, ci întregul popor, în
condiții asemănătoare cu cele în care trăiau
leningrădenii în timpul blocadei hitleriste. Se mai spune
că la granițe existau stive de cadavre cu cei împușcați
în timp de fugeau din țară. Că leagănele de copii arătau
ca niște leprozerii, că lăuzele mureau pe capete
ș.a.m.d.
Să-l pici cu foc pe propagandistul de partid din aripa
dreaptă și tot nu va recunoaște că atunci, în douăzeci și
cinci de ani, s-a ridicat o industrie modernă, s-a mecanizat și irigat agricultura, s-a construit o jumătate din
spațiul locativ al țării, s-a edificat o rețea de spitale
moderne, o mulțime de lăcașuri de cultură și a căpătat
proporții pregătirea liceală a noii generații de muncitori.
Pe vremuri circula o anecdotă rusească, apropo de
abracadabra propagandei politice partizane. După
revoluție, într-o localitate din nu știu ce gubernie, a
venit un circ. Și, ca de obicei, a defilat pe strada mare
cu toată recuzita, inclusiv cu animalele exotice. Ei bine,
când au trecut prin fața mulțimii cei câțiva dromaderi
ai circului, un agitator a strigat: „Iacă-tă, oameni buni,
ce au făcut comuniștii din bietul cal!”. Se spune că anecdota era folosită câteodată de Stalin, care vedea paiul
din ochii inamicului, dar nu și bârna din ochii săi.
Li se spune liderilor că populația nu crede
gogomănii și că perseverarea în denaturări și minciuni
nu pare să-i crească partidului creditul public,
dimpotrivă. De ce nu pleacă politicienii urechea la semnalele pertinente, ce spun că această propagandă îi
discreditează? Pentru că nefasta îndeletnicire de partid
este tributară unei scheme imuabile. Când telespectatorii sunt nevoiți să asculte balivernele aparatcikului pus
să facă propagandă, se simt ofensați, pentru că sunt
tratați ca o masă lipsită de discernământ, chiar de
creier. Liderii politici nu-și dau seama că falsificarea
intenționată, la modul interesat meschin, a istoriei, e un
afront la adresa identității și ființei poporului.
– Cum apreciaţi natura regimului politic din România, în perioada 1965-1989? Ce tip de sistem a fost:
dictatură? dictatură comunistă, dictatură de dezvoltare,
alt gen de sistem politic (vă rog să vă motivaţi caracterizarea /descrierea lui).
– A fost un regim de stânga, muncitoresc, care și-a
propus, și a reușit, să scoată țara din marasmul economic
și social creat de război, de pierderea războiului, de
ocupația militară străină și să acopere carențele mai
vechi ale țării. Occidentul a numit acest regim dictatură
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de dezvoltare, deosebindu-l de dictaturile clasice, militare și civile. Noi știm că a avut și el păcatele lui, constând în crima decimării fostei clase conducătoare, în
instituționalizarea dosarului de cadre, în virtutea căruia
nu puteau promova decât posesorii imbecilei sintagme
„origine sănătoasă”. Ca și în restricționarea libertăților
publice. Dar ceea ce lăsase în urmă demonstra, în mare,
rolul pozitiv avut în evoluția economico-socială a
României. Rivalii săi au avut grijă să șteargă, pe cât au
putut, aceste urme meritorii.
– Capitalismul sălbatic instaurat în România după
1989 a dus la o mare polarizare a societăţii, între bogaţi
(puţini) şi săraci (mulţi). Credeţi că mai există o nostalgie a egalităţii din vechiul regim?
– Conceptul socialist de promovare și retribuție nu
te duce cu gândul la egalitarism: el cerea fiecăruia după
capacitatea sa și îi promitea să primească după cantitatea și calitatea muncii prestate. Și una și alta se arată
a fi diferențiate. Desigur, nu se menționează aici ideea
în sine a deosebirii dintre oameni, în funcție de zestrea
intelectuală cu care se nasc, de instruirea pe parcursul
vieții, de râvna dovedită în îndatoririle sociale,
deoarece, în doctrina marxistă, omul, numit cel mai
prețios capital, s-ar bucura de o apreciere apriorică.
Dacă ceva sugerează, totuși, o propensiune spre egalitarism, aceasta este ecartul veniturilor, după cum vă
amintiți fixat între 1 și 5 (cu unele excepții, nici ele
spectaculoase). În acest ecart însă, se înghesuiau tot
felul de prototipuri: cei cu o contribuție substanțială la
viața obștei și indivizi foarte parcimonioși cu aportul lor.
Deși evita marile discrepanțe în condiția materială
a membrilor societății, această foarfecă producea și
nemulțumiri. Foarte adesea, la chenzină, cei cu
adevărat productivi, cu o competență profesională
remarcabilă, se trezeau remunerați la fel ca aceia de
duzină, nepricepuți, chiulangii (ca să luăm în discuție
sfera muncitorească).

„Iacătă,
oameni
buni, ce au
făcut
comuniștii
din bietul
cal!”

Desigur, cei care regretă cel mai mult abolirea sistemului socialist de promovare și retribuire sunt tocmai
aceștia din urmă, care se văd „discriminați”. Ei sunt
marii partizani ai egalitarismului, pe care îl revendică
vehement, desigur, fără nicio șansă de succes. Dar sunt
destui și cei care nu se pronunță „pro domo sua”, ci
apreciază ca îngrozitor de excesivă diferențierea de azi
a nivelului de viață al membrilor societății. Ei nu se
compară neapărat cu patronii, deveniți milionari, ci cu
o largă categorie socială, care trăiește la nivel înalt exclusiv din expediente, escrocherii, furtișaguri sau
bizuindu-se pe generozitatea partidelor pe care le slujesc.
Sunt oameni care mai degrabă s-ar complace în așanumitul „dolce farniente” și care, din invidie, îi privesc
cu ochi răi pe cei ce câștigă mai mult pe merit și trăiesc
mai bine. Aceia, probabil, niciodată nu vor fi mulțumiți
de viața lor, considerându-se de plano nedreptățiți. Dar
o mare parte a oamenilor cu un venit modest, cărora li
s-ar cuveni o viață mai încăpută, văd fatalitatea
nedreptăților sociale și suferă. Oricât de mult s-ar
detașa moral de injustiția socială, rămân nefericiți și, în
forul lor intim, clamează o altă ordine și alte relații
umane.
– Pe fondul acestei discrepanţe economice, cum se
împlineşte aspiraţia spre aventura individuală, atât de
specifică omului?
– Instinctul aventuros există la o însemnată parte a
oamenilor. Unii simt nevoia să-i dea curs în propria viață,
să-l trăiască (cu intensitate, chiar), alții, și aceștia
destul de numeroși, se mulțumesc să și-l satisfacă la cinematograf (foarte generos în această privință), lecturând cărți polițiste ori delectându-se cu spectacolul
dat de cei din prima categorie.
În timpul comunismului, aventuriștii nu se simțeau
bine, tânjeau dureros după aventură – și nu una gratuită,
ci profund lucrativă –, fiind mereu asaltați de propria
fantezie, în care apăreau culegând roadele vocației lor.
Societatea era prea sobră pentru ei, prea austeră, cu un
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cod etic prea strâmt. Mulți erau convinși că nu poți birui
în viață, nu poți urca trepte mai înalte fără temeritate
și fără risc. Frânarea riscului temerar o vedeau ca o amputare gravă a libertății individuale. Aceștia au fost bine
reprezentați, cred, printre protestatarii și demonstranții
din decembrie 1989, din care s-au recrutat și
„revoluționarii”, ținând capul de afiș al vieții publice ani
de zile. Îi vedeam cu toții, îndrăzneți la culme, înfruntând puterea politică, revendicând noi privilegii,
acuzând în dreapta și în stânga, în numele calității de
„părinți ai revoluției”. Unii au luat, după ’89, alt drum.
Au intrat în partide și au devenit militanți politici, agitatori de seamă, protestatari profesioniști. Alții s-au împrumutat la bănci (uitând să mai ramburseze creditul) și
au deschis afaceri rentabile. În sfârșit, toți se află acum
în elementul lor, demonstrând superioritatea societății,
care prețuiește și încurajează aventura.
Doar că nu pe toți i-au ocrotit zeii. Unii au eșuat,
au pierdut și bruma pe care au putut-o investi sau au fost
prinși cu „ocaua mică” și trimiși în recluziune.
Străinătatea, la care au recurs, i-a cam mirosit și, dând
altă interpretare temerității lor aventuriste, i-a blocat
cu brutalitate.
Foarte mulți din amatorii de aventură n-au mai apucat și nu mai apucă să-și pună în valoare îndrăzneala și
aplicațiile practice. Eșecurile celor lansați îi
descurajează și nu au chiar atâta dârzenie, încât să se
acomodeze cu regimul penitenciar.
Sigur că posibilitatea de a se aventura încolo sau încoace dă insului un sentiment de libertate în plus, dar îl
face să sară peste etape în traiectoria lui prin viață, să
ignore cerința unei pregătiri temeinice pentru ceea ceși propune să facă, să uite că, pentru a fi „om întreg”,
nu e suficient să fii curajos și să riști, ci să te formezi pe
toate planurile. Eroii filmelor și cărților de aventuri nu
prea răspund comandamentului literar de veridicitate,
în consecință nu pot fi luați ca model de viață pentru
omul obișnuit. E mai greu de pătruns în beletristica
realistă, dar acolo cititorii pot găsi nu eroi de carton, ci
personaje autentice, complexe, chiar încâlcite, dar cu
virtuți traductibile în viața de fiecare zi.
– Cum vă explicaţi protestele paşnice din România
şi violente în alte ţări, faţă de măsurile sanitare ale
autorităţilor?
– Motivația expresă a acestei mari recalcitranțe de
masă față de măsuri menite, evident, să securizeze
sănătatea și viața populației, ar fi că oamenii nu cred în
existența vreunui virus foarte periculos (în ciuda miilor
de morți cu care ne-am ales până acum), dimpotrivă,
sunt convinşi că măsurile guvernului ar afecta liberul arbitru individual, că în dosul reglementărilor s-ar ascunde
interese mercantile, pecuniare. Se flutură – inclusiv la
TV, unde în această privință cam lipsește discernământul
– sintagma „pușcăria medicală”. Toate acestea sunt
dovada unei grave neînțelegeri a nenorocirii prin care
trece țara noastră (ca tot globul pământesc), a
judecăților infantile, ce s-au diseminat în rândurile unui
popor altfel profund matur.
O vână groasă a protestului se pare că izvorăște
dintr-o mentalitate, de-a dreptul absurdă, privitoare la
democrație. Multe voci reclamă dreptul omului de a decide asupra vieții lui, fără amestec din partea
autorităților. Reținem și aserțiunea că declararea stării
de urgență n-ar fi altceva decât o formă a dictaturii. Ce
te faci cu o societate bântuită de asemenea idei în cazul
unui cutremur major, al marilor inundații, ca și al unui
război? Respingerea autorității statale, care impune
măsuri de salvare, nu poate duce decât la haos, la dezastru. O societate rațională nu poate permite înfrânarea,
paralizarea acțiunii conștiente și responsabile a statului
de către grupuri retrograde, până la urmă antisociale.
Dictatură medicală? Închisoare medicală? În numele unor
asemenea prostii e pusă în pericol viața a mii și mii de
oameni. Tot atât de vinovat, precum agenții de colportare a aberațiilor de mai sus, se învederează a fi și
guvernul, care, speriat, trece imediat la „relaxare” – una
soldată în văzul tuturor cu creșterea alarmantă a cotelor
contaminării și decesului.
Din păcate mai este de luptat cu ceva, cu o
recalcitranță poate și mai periculoasă, și anume energia
debordantă, foarte greu de stăpânit, a minunatului nostru tineret. El vrea să se distreze, să-și trăiască vârsta
fără opreliști, fiind convins, totodată, că forța sa fizică
e de fier, invulnerabilă și invincibilă. Chiar invită, parcă,
armata virușilor asasini să poftească să se lupte cu el –
și se lovește cu pumnul în piept ca într-o tobă de
războinici preistorici.
Adresați-vă, domnilor guvernanți, acestui tineret,
cu frazele potrivite pentru urechea lui, și atrageți-l în
altă bătălie, cea medicală și civică, în contra bolii și a
morții, nu de partea acestora!
(va urma)

poeziile se întorc spre Flacără
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Pe când toamna
nu murise

pe tata l-au dus
în sala de operații
avea gândurile cu el,
în ele moartea juca
șotronul
l-au întins pe pat
să-i scoată neliniștea
din piept,
mintea mea se zbătea asemeni
unui cobai

într-un carusel,
sub povara
tăcerii
se deschideau uși
era liber la berărie
puteai să rumegi cuvintele
precum covrigii uscați
fără să pui întrebări,
l-au operat ca și când
timpul s-a oprit în loc
simțeam că
inima tatei nu încetează să iubească.

Cristian Ovidiu Dincă

Continuaţi să trimiteţi poeme spre publicare:

adrianpaunescuro@yahoo.com

În urma selecţiei, ele pot fi publicate la rubrica
POEZIILE SE ÎNTORC SPRE FLACĂRĂ

Mie

Bătrâni cu feţe obosite
Ce-şi rumeg plăcile dentare,
În amintiri mucegăite
Mai vor o ultimă scăpare
E mult, puţin, încă nu ştiu
Sunt ros de vorbe-n răutate
În jurul meu e mai pustiu!
Curând le voi lăsa pe toate.

Unde sunt vorbele frumoase
Şi eu, şi alţii le-am pierdut
Ne amăgim fără foloase,
Când eram tineri n-am ştiut...
Că va veni şi ziua-n care
Trăim în noi, în aşteptare!

Ioan Costea

LUNA, AH, LUNA

***
joplin făcea ca inima
să-mi bată prin creier
m-am îndrăgostit de ea de copil
și-am vrut s-o cer de nevastă
cu ochii albaștri

tineri
doar că acest mîine-al nostru nu se-ntîmplă vreodată

îi urmă nebună minnelli
cu ea de mînă-am învățat să mă machiez
în boudoir
să par de porțelan
chiar dacă pielea-mi ardea pe sub farduri
matroană eșuată pe dale de bazalt

monsieur
și-ți spun
nu-ți arăta adevărata față

nu te șterge la gură
după ce mănînci homari, mein herr

am cunoscut-o mult prea tîrziu
cînd laura deja murise-n accident
ai curajul să luminezi o mare de-ntuneric
ia primul tren spre ialomița
caută să construiești acolo un templu
sau măcar un fast-food
de succes

ideea ce sînt e și-n tyler
stativ anost
ascult rock
folk
numai cînd mă pîndește moartea

III. Clar de dragoste – clar de lună
Mă visez adesea, legănat de valuri, așteptând în ancoră, într-o carraca,
În comuniune cu apa-mamă, ca-ntr-o întoarcere în maternul pântec.
Ambetat de Sepher Yetzirah, iubito (măghiran-de-Creta),
Presimt boarea de olibanum și choriantes a veșmântulu-ți gingaș,
Precum și freamătul acela nebunesc și copilăresc din ființa ta!
Ghicesc jocul d eargint al Lunii pe umerii și obrajii tăi
Și rog pe Selene să ne vegheze discret hârjoana dragostei ce
icnește în noi,
Dansăm tăcuți pretzel și amușinăm parfumul iubirii.
Șarpele oenpelli al dorinței a coborât încă o dată din pomul sfânt;
Se pare că-n frenezia îmbrățișărilor fructul oprit n-a fost rupt.
Lună, tu, stupor mundi, ocrotește încă misterul sentimentelor.
Iar tu, nună Nanna, binecuvântează însoțirea noastră!
Frumoasa mea, să trecem din irealitatea visărilor cât mai repede
În cealaltă parte a sufletului...
Să ne supunem legilor somptuare, îmbrăcând haina sincerității!
*
„Soarele și Luna
Ne-or ținea cununa!”

Tănase Grosu

FLAP este şi Flacăra
dumneavoastră!
Colțul spiritual

n-ai aflat
timpul mă cunoaște mai bine
decît orice alt pedestraș

dar mereu l-am iubit pe duchamp
(amantul-meu-nu-atît-de-secret)

time keeps moving on
și-i roșu aprins cerul sub care respirăm tustrei
nu mă uita

milioane de pași pe pămînt se aud
muzica-i supraviețuitoare
fără îndoieli
fără farmece și voodoo

însă lumea-i prea mare pentru un om atît de vag
precum sînt
îmi privesc mîinile-n oglindă
mai slabe
livide ca niciodată
e muzica mea ce mă arde sub piele
te strig, adio, te strig
îți respir la ureche
și vei pleca
e tăcere
ascultă-mi lacrimile
e tăcere
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Miruna Carp

un cadou special
Trei fii au plecat de acasă pe cont propriu, și au avut success
în viață, așa că s-au îmbogățit. La un moment dat s-au întâlnit și
au discutat despre cadourile pe care le-au făcut bătrânei lor mame.
Primul fiu a spus: “Eu am construit pentru mama noastră o casă
mare.” Al doilea a spus: “Eu i-am trimis mamei un Mercedes cu
sofer.” Al treilea a zis: “Vă amintiți cât de mult îi plăcea mamei
noastre să citescă Biblia? Acum nu mai vede foarte bine. Așa că iam trimis un papagal special care recita toata Biblia. Preoților bisericii le-a luat 12 ani să-l învețe aceasta.
Curând după aceea, mama le-a trimis scrisorile de mulțumire.
“Mircea”, scria ea, “casa pe care mi-ai construit-o este imensă. Eu
trăiesc doar într-o cameră dar trebuie să fac curat în toată casa.”
“Gelu”, a zis mama, “Sunt prea bătrână ca să mai călătoresc. Majoritatea timpului mi-l petrec acasă, așa că foarte rar folosesc Mercedesul. Pe deasupra, șoferul este atât de nepoliticos!” “Dar
Răzvan”, scria mama,” puiul pe care mi l-ai trimis a fost delicios!”

Părintele Gheorghe Nicolae Șincan,
Târgu Mureș

Altă mască...

N-am știut că viața poartă și-altă mască
Iar sub ea ascunde chipul nevăzut
Ce în taină-atacă numai să rănească
Lovind sub centură când n-am fi crezut.
În a’ noastre gânduri forfotă extazul
Fără nicio teamă c-am sfârși stupid,
Întrecând măsura și-ngroșând obrazul
Declanșează-n masă asprul genocid.

Pănâ ieri furtuna ne părea urgie,
Iar puhoiul apei, demon întrupat,
Și-a dat jos armura și cu stângăcie
Ne-a îngenuncheat într-un mod ciudat.

Am deplâns eroii c-au murit pe fronturi
Și-altă jale-n lume n-are să dospească,
Pregătește-n grabă hrană pentru vulturi,
Însă-a’ noastre luturi cer ca să trăiască.
În tacita-i umbră ține antidotul,
Nu-i dă libertatea de-a ne vindeca,
Neclipind din gene nu-i vedem efortul
C-ar ceda-ndrăznelii de-a ne decima.

Prinși în astă horă fără nicio vină
Ne supunem celei ce ne vrea sfârșitul,
Depășiți cu firea căutăm lumină,
În tunelul groazei zburdă răsăritul...

Sibiana Mirela Antoche

ȘI, IAtă, AZI mă-NtORC lA
tINE, mAmă
Cu ochii umezi, ca o căprioară
Cu umeri garboviți de soartă
Suspini pe prispa de la țară
Că nu auzi bătând la poartă ...
Iar nu-i vezi chipul fiicei tale
Nici fiii tăi n-au mai trecut
Să-ți toarne viată in pocale
Și să-ți aline dorul mut.
Pustiu de vise stau sa cadă
Si se-ntrupează in tăceri
Ți-i sufletul o toamnă caldă
Ce-și plânge frunza nicăieri.

Nu indrăznești să-ți spui durerea
Nici ajutor n-aștepți, de fel
Accepti să se-mplineasca vrerea
Destinului, cât o mai fi, din el …

Cu-obrazul cald, lipit de geamuri
Privirea lungă, dusă-n alte vremi
Mai speri, prin sinuoase gânduri
Copiii sa îți mai alunge din temeri

Să-i știi că sunt pe drumu-ăl drept
Că-n existența lor sunt toate bune
Că toată viața si-au trăit-o ințelept
Și că azi, demni, se-ntorc la tine
Deschizi timid zăvorul de la porți
Faci drumuri, pe ulița fără nume
Pui streașină privirii, de mai poți
Si-astepti, sperând, intr-o minune

Și, iată, azi mă-ntorc din nou la tine
Să te cuprind, zâmbind, de subsuori
Să-ți mângâi visele, s-alung suspine
Și iar să-ți bucur sufletul până la nori
Să-ți mulțumesc frumoasa mea
Că fără tine-n viață, soare nu ar fi
Cortina nopții peste mine ar cădea
Noian de vise, întunericul ar nimici

Tu ești minunea care-mi umple viata
Ești vie flacără, ce- mi intreține visul
Copii mei iti vor urma mereu povața
De a-și trăi cu demnitate necuprinsul.

Mioara Baciu

HAI LA VOT !
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• Mihai Maxim

Ca urmare a reformei învăţământului impusă după
război de sovietici, în 1956 am terminat clasa a X-a la
Şcoala medie de băieţi din Botoşani(acum A.T. Laurian)
devenind matur cu diplomă, ironie a soartei, la doar
şaisprezece ani şi jumătate Am tratat cu uşurinţă admiterea şi nu am intrat la facultate. Ca să nu stau acasă,
m-am angajat ca profesor necalificat de limba română
la şcoala (gimnazială) nou înfiinţată din comuna natală,
Manoleasa, undeva, pe malul Prutului. La sfârşitul lui noiembrie au avut loc alegerile de deputaţi pentru Adunarea Naţională şi dascălii au fost obligaţi să participe
activ la marea mascaradă electorală, practică ce se va
perpetua până în zilele noastre.
Ca şi acum, pregătirea pentru alegeri devenise principala preocupare a autorităţilor locale, care au impus
organizarea a tot felul de activităţi specifice satului –
serbări la căminele culturale, instructaje la centrul de
comună şi de raion, seri culturale, unde li se explica sătenilor tehnica votării, întâlniri cu candidatul unic pentru
forul legislativ. Pe vremea aceea nu existau bannere de
pe care să-ţi zâmbească îmbietor candidatul la înalta
funcţie. Poza lui era însă expusă pe peretele de la intrarea în Sfatul popular şi la căminul cultural.
Deşi funcţionam doar de câteva luni la şcoala de
la centru, a trebuit să mă implic în pregătirea formaţiei
de teatru , să pregătesc recitatori pentru serbările ce
aveau loc la căminul cultural, ba să mergem şi în turneu
în satele din jur. Cum-necum, m-am achitat onorabil de
sarcină, spre mândria rudelor şi a prietenilor rămaşi la
coada vacii. Numai părinţii nu s-au bucurat. Ei visau ca
unicul lor fiu să urmeze o facultate şi nu să înoate prin
glodul clisos de pe uliţele întunecoase şi s-au ruşinat
atunci când el a trebuit să meargă pe la consăteni cu
echipa de agitatori pentru a-i convinge să intre la colectivă.
S-a făcut multă zarvă în comună pentru întâlnirea
alegătorilor cu candidatul. S-a măturat în curtea căminului unde urma să aibă loc evenimentul, s-a uns cu motorină duşumeaua din sală, s-a adus o masă mai mare,
acoperită cu pânză roşie pentru prezidiu, s-au pus gea-

Bărbatul modest
de la ţară

• Dumitru Avram

Parcă-l văd. De câte ori trebuia să
iasă din vreo încurcătură, avea răspunsul lui imbatabil: Nu știu, bă bătrâne,
eu sunt băiat modest de la țară! În una
din ultimele sale fotografii, de pe chipul obosit de boală nu rămăsese decât
bine cunoscutul său zâmbet inocent și
ușor ironic. Emil Marinache a plecat la
stele. Am fost colegi în cea de a doua parte a anilor ’90.
Un om vesel, mereu pus pe glume, săritor. Venea din
fruntea „Scânteii Tineretului” și cred că își găsise un pic
liniștea. Oricâtă pasiune ai pune în realizarea unui ziar
cotidian, acesta rămâne totuși un chin. Știam că făcuse
multe pentru colaboratorii săi în perioada în care ocupase această funcție, una dintre cele mai importante în
presa românească. Singura dată când l-am văzut supărat
s-a întâmplat după ce ne-a anunțat că părintele său nu
se simte bine. Am fost cu toții la Teiu, în Argeșul său
iubit, pentru a-i fi alături la această dureroasă
despărțire. Era o zi de toamnă blândă și melancolică, iar
de pe dealul pe care era așezată, căsuța sa oferea o
priveliște impresionantă. A fost un drum lung până la cimitirul satului, acolo unde s-a întors acum Emil Marinache pentru a se afla între ai săi.
Regretatul nostru prieten a făcut multe nu numai
pentru ziarul pe care l-a condus, dar și pentru presa românească, în general. A luptat pentru salvarea fiecărui
cuvânt și a fiecărei propoziții ale textelor pe care Adrian
Păunescu fusese în sfârșit învoit să le publice în „Contemporanul”. Numai că niște nevolnici îi stabiliseră un
chenar îngust, greu de suportat de tumultuosul și atât
de nedreptățitul nostru coleg de facultate. Mai târziu,
i-am povestit toate acestea și - deși nea Adi nu era omul
care să se întoarcă din drum, îi dăduse deja uitării pe
oprimatorii săi - a rămas plăcut impresionat. Eram toți
solidari cu suferința sa, și în fruntea noastră se afla bătrânul gazetar Constantin Mitea.
Pentru a înțelege mai bine atmosfera acelor vremuri am să reproduc un pasaj din memoriile generalului
Constantin Olteanu: „Alegerea mea în calitate de secretar al CC al PCR s-a făcut de Plenara Comitetului Central
din 29 iunie 1988, la propunerea lui Nicolae Ceaușescu.
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muri la tablourile celor patru clasici ai marxismului
(Barbă albă, barbă neagră, barbă cioc, barbă deloc!) şi
s-au înlocuit steagurile de la intrare. În fine, pregătiri
mai mari ca pentru întâmpinarea Naşterii Domnului.
Întâlnirea a avut loc într-o zi de duminică la amiază.
I se ceruse preotului să termine slujba mai devreme, ca
nu cumva babele să-i taie calea înaltului oaspete, iar târgul comunal nu s-a mai ţinut. Toţi slujbaşii de la primărie, de la biroul cooperativei, învăţătorii şi suplinitorii
din şcolile din comună, ca şi fruntaşii satului erau în
sală. Preşedintele Sfatului popular, secretarul de partid
comunal şi miliţianul dârdâiau de frig afară în aşteptarea
Volgii prim - secretarului de la raion care îl aducea pe
candidat.
În fine, în faţa căminului cultural a oprit a Volgă
prăfuită. Până s-a moşmondit înaltul oaspete să coboare,
maşina a fost învăluită într-un nor de colb, de unde a
apărut chipul unui moş care a adresat notabilităţilor locale o tuse tabagică. Era însoţit de primul secretar de
la raion. Încă nu se încetăţenise obiceiul de a-i întâmpina
pe oaspeţii de seamă cu pâine şi sare, aşa că au intrat
cu toţii în sală. Nu i-a aplaudat nimeni, pentru că nu li sa spus dinainte. La circumscripţia electorală din care
făcea parte şi comuna noastră candida fostul ilegalist
Vasile Bâgu. Acesta a vorbit despre lupta comuniştilor în
ilegalitate, despre anii de închisoare unde a fost împreună cu actualii conducători ai partidului, despre ajutorul Uniunii Sovietice acordat României în timpul
foametei (sic!) , după care a început să promită ce va
face în comună în timpul mandatului său. Că va vorbi el
cu Ghiţă şi cu Chivu, să dea dispoziţie să se tragă curent
electric în comună, să se pietruiască drumul principal
până la centrul raional, să se construiască şcoală şi dispensar, să se aducă medic şi poate că ar mai spus el
multe, dar prim-secretarul, care ştia că tovarăşul Bâgu
pleacă, iar el rămâne cu sătenii, a tuşit de vreo două ori
semnificativ, tăindu-i elanul. Mă uitam la bătrânel cum
îşi trăgea sufletul să vorbească şi mă gândeam dacă mai
prinde alegerile, dar încă să mai facă ce promite. A
vorbit apoi primul secretar, care a mai încercat să
dreagă busuiocul cu promisiunile, a vorbit şi preşedintele
sfatului popular care şi-a luat angajamente( era obişnuit
cu ele de pe vremea când era strungar într-o fabrică de
la Iaşi) şi, pentru că prim-secretarul îl privea insistent,
a vorbit şi directorul şcolii care a dat asigurări că învăţătorii şi suplinitorii vor fi toată ziua la secţia de votare.
Prim-secretarul a tras concluziile după care a început să

aplaude singur, dând de înţeles că şedinţa s-a terminat.
Au aplaudat şi cei din sală, răsuflând cu uşurare că pot
pleca acasă.
A venit şi ziua alegerilor. Ca un făcut în anul acela
pe malul Prutului a căzut zăpada mai devreme şi sătenii
din cele şapte sate ale comunei s-au deplasat cu greu la
secţia de votare. Cei din comisia electorală comunală,
fiind localnici, ştiau ce înseamnă vremea rea şi pregătiseră din vreme echipele cu urna mobilă pentru vârstnici, bolnavi, femei cu copii mici ş.a. Eu mergeam cu
urna mobilă la Bold, satul natal. Din echipă făceau parte
un delegat de la sfatul popular, un membru al biroului de
partid pe comună şi un cadru didactic (acela eram eu!).
Secretarul vorbise cu organizatorul de partid din sat şil rugase să aranjeze cu fostul cârciumar, a cărui soţie era
vestită prin bucatele sale, să-i primească cum se cuvine
pe tovarăşii ce vor veni cu urna de vot. Şi cârciumarul se
simţea obligat faţă de secretarul de la Sfat pentru că
acesta i-a şters numele de pe lista chiaburilor, întocmită
de secretarul de partid şi trimisă la Raion.
În sat omul partidului ne aştepta la şcoală şi ne-a
dus direct la masă. În camera din faţă a fostei cârciumi
era cooperativa , iar în cea din spate, unde altădată se
întâlnea boierul cu fruntaşii satului cărora le spunea cu
cine să voteze, ne aştepta masa pusă. Delegatul sfatului
popular ne-a cerut să nu ne atingem de nimic până nu
votăm. Eu mă şi ridicasem să plecăm, privind cu părere
de rău la bucate, dar tovarăşul Stamate, m-a oprit:
-Stai pe loc, tovarăşe profesor. Ia lista şi bifează-i
pe cei care nu s-au prezentat, iar noi punem ştampila şi
băgăm voturile în urnă. La urmă îi semnăm pe cei care
ştiu carte şi punem degetul pentru analfabeţi. De asta
te-am luat cu noi, pentru că eşti consătean cu ei şi îi cunoşti bine. Mi-a venit inima la loc şi ne-am pus pe
treabă. În jumătate de oră toţi erau votaţi, pentru ei am
semnat cu rândul indescifrabil, iar înainte de a începe să
mâncăm, a trebuit să ne spălăm de tuş toate degetele
de la mâini. Am mâncat şi chefuit până spre miezul nopţii, după care tovarăşii au plecat cu urna la secţia de votare să numere voturile, iar eu m-am dus acasă.
La plecare fostul cârciumar mi-a spus hâtru:
-Să ştii, nepoate, că indiferent de culoarea politică, omul trebuie să mănânce. Şi la mine se mănâncă
bine.
A doua zi, am văzut pe gardul fostei cârciumi îndemnul scris cu vopsea albă îndemnul HAI LA VOT !

(...) Am discutat cu fiecare adjunct, însă, cum era firesc, cele mai multe informații la nivelul secției le-am
primit de la Constantin Mitea, care condusese secția
până atunci, o personalitate de marcă a presei
românești a vremii, cu care voi conlucra foarte bine, pe
baza unor relații de respect reciproc. Doresc să
menționez că am colaborat admirabil cu tot colectivul
secției, cu unii legând prietenii pe care le mențin și în
prezent. Dintre toate sectoarele care constituiau profilul secției, presa era pentru mine mai puțin cunoscut.
Prin contactele cu cei din secție care se ocupau de
presă, îndeosebi cu Constantin Mitea, Gheorghe
Sprințăroiu, Dumitru Avram, Emil Marinache, Petre Ispas,
cu redactorii-șefi ai ziarelor, am reușit să mă edific și
asupra acestui domeniu, fără să emit pretenția că am
pătruns în intimitățile lui. De altfel, nici timpul nu a fost
suficient pentru că, în octombrie 1989, am fost numit
șeful Secției Relații Externe, succedându-i lui Ion Stoian.
În locul meu, șef al Secției Propagandă și Presă a fost
numit Constantin Matei, venit de la Timișoara”. Din păcate, generalul Constantin Olteanu a uitat să-i amintească pe Dumitru Constantin, Vasile Barac, Francis
Podoabă, Gheorghe Lavric, pe ungurul simpatic Illes
Josef și pe șeful acestuia, Alexandru Koppandi.
Într-o dimineață, întâlnindu-l pe Emil Marinache,
acesta m-a întrebat dacă l-am văzut venind pe
„Bișerică”. Ei bine, de după colț a apărut șeful nostru,
pe care chiar el îl botezase dintr-un anumit motiv așa,
care ne-a întrebat de ce bișerică e vorba, iar Marinache
i-a răspuns, cu figura lui impenetrabilă, că așa ne salutăm noi. Sunt convins că severul general - care s-a dovedit în timp de o cumsecădenie și de o omenie la care
nu ne-am fi așteptat - și-a cam dat seama despre ce e
vorba.
Documente desecretizate ale CIA îl vedeau pe Constantin Olteanu ca pe urmașul lui Nicolae Ceaușescu. În
ultimul timp, acesta se afla în relații foarte bune cu Nicu
- la Congresul al XIV-lea pot fi văzuți unul lângă celălalt
- și era curtat asiduu de Tudor Postelnicu. Se zvonise că
el va fi noul prim-ministru al României. Abia când a ajuns
în pușcărie a aflat că era suspectat ca făcând parte
dintr-un complot împotriva lui Nicolae Ceaușescu. În
1985, fusese schimbat brusc din funcția de ministru al
apărării naționale și trimis la conducerea Capitalei. Un
mesaj al lui Ronald Reagan către Ceaușescu vorbea despre interesul față de vizita generalului în America, care
trebuia să aibă loc la începutul anului 1986. (Înclin să
cred că nea Nicu nu a cunoscut acest document.) Ei
bine, și într-un caz, și în altul, Ceaușescu a procedat
aproape atipic, promovându-l după aceea pe Constantin
Olteanu în funcții și mai importante și înlăturând astfel
intrigile care circulau pe seama lui...
În 1988, Emil Marinache a fost cooptat în calitate
de consilier de presă în delegația care l-a însoțit pe șeful
statului în China și în Coreea. L-am dichisit cu toții ca
pe un viitor ginere, l-am ajutat să scrie cuvintele de răs-

puns la salutul ce urma să fie adresat de gazde lui Nicolae Ceaușescu, toasturile și cântările acestuia și i le-am
pregătit în câte trei exemplare. Emil Marinache s-a întors cu bine de acolo, iar faptul de a-l fi regăsit ales ca
membru al Comisiei Centrale de Revizie, condusă de Ilie
Verdeț și Vasile Vâlcu, la Congresul al XIV-lea, arată că
a lăsat o impresie bună. La precedenta vizită în China,
pe poziția sa fusese trimis un personaj despre care se
spunea că ar fi rudă cu familia conducătoare, ceea ce
nu l-a împiedicat să se bucure, egoist, de toate binefacerile tranziției. La întoarcere, l-am întrebat cu toții în
glumă pe Emil dacă nu cumva este și el vreo rubedenie
a Ceaușeștilor. Nu știu, bă bătrâne, eu sunt băiat modest
de la țară. La o întâlnire într-un cadru mai restrâns cu
Nicolae Ceaușescu, Elena Ceaușescu și Emil Bobu, a luat
cuvântul mai întâi Constantin Mitea care, și de emoție,
și din bâlbâială, nu a reușit să spună mai nimic. În timp
ce vorbea Ceaușescu, Emil m-a bătut pe genunchi și ma întrebat cu figura lui serioasă, dar mucalită: Bă bătrâne, tu înțelegi ceva? Dacă nu-mi mușcam buza, nu
știu cine mă învățase odată chestia asta, cred că aș fi
izbucnit în râs și nici nu vreau să mă gândesc la ceea ce
ar fi urmat. Când Barbu Petrescu a fost numit primar al
Capitalei și membru al conducerii partidului, a venit la
Emil - se cunoșteau bine, făcuseră împreună o vizită în
Japonia, ca ziariști - să se dea mare. Bravo, măi nea
Bebe, i-a zis Emil, felicitări, dar cum de te-a bunghit
tovarășul? Nu știu cum m-a bunghit, i-a spus în modestia
lui Barbu Petrescu, dar m-a bunghit bine. Sigur că eram
cu toții de față și nu ne-am putut opri din râs. Altădată,
am plecat mai mulți cu Marinache în frunte peste Constantin Mitea să ne dea un whisky pentru că suntem
surmenați. Bătrânul avea treabă și în timp ce ridica receptorul ne-a spus niște vorbe care se rostesc numai
între bărbați. Până să ieșim din birou, am auzit doar
atâta: Da, tovarășa... Îl sunase Elena Ceaușescu.
Ultima oară l-am văzut pe Emil Marinache la înmormântarea lui Ion Strugariu, urmașul lui la „Scânteia Tineretului”. Nu arăta bine deloc. Am tot amânat să-l caut
pentru că acum îmi dau seama cum înstrăinarea și însingurarea noastră din aceste vremuri de pandemie au început chiar atunci, în decembrie 1989. Cred că a dus-o
greu, deși cunoștea pe mulți dintre aceia care puseseră
mâna pe putere și pe bani. Unii îi fuseseră colegi sau subalterni - ca șef al ziarului de tineret, făcea parte din
conducerea organizației politice a acestuia.
Eram în puterea vârstei, ne mai călcau pragul
distinse doamne și domnițe, cădeam și noi în autonomia
esteticului, și atunci ne tachinam ștrengărește, odată cu
genialul creator al „Necuvintelor”. Leoaică tânără, iubirea. Ca și viața. Una mai tânără decât alta și mai repede trecătoare. Sus acolo, unde se odihnește, Emil
Marinache este așezat, după cuviință, între cei buni și
drepți. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

SUNTEM PESTE TOT ACASĂ

România din California (II)

• Cristiana Crăciun

De la Homer încoace despre noi sau scris, spus vrute și nevrute, ba lăudându-ne cu asupră de măsură, ba
terfelindu-ne imaginea ca neam, dar indiferent de cât adevăr vor fi conținut
respectivele afirmații, una a revenit cu
obstinație, căpătând o oarecare notorietate: că nu suntem uniți! Și, probabil că,
dacă viața nu mi-ar fi dat șansa să cunosc viața comunităților din afara
granițelor de astăzi ale țării, aș fi fost
înclinată să cred și eu că așa stau lucrurile în ceea ce ne privește, văzând ce se
întâmplă în cele două Românii – cea rămasă după ruperea României Mari de dementul Pact Ribbentrop - Molotov (de pe
urma căreia am rămas singurul stat încă
în suferința efectelor lui!) și Basarabia, devenit stat independent (?!?).
Doar că, așa cum spuneam, Dumnezeu mi-a oferit
un imens dar: să pot avea „treabă” cu toate grupurile
de români risipiți în lume și să îmi formez o impresie oarecum diferită: într-o oarecare măsură românii sunt
lipsiți de acel sentiment de comuniune pe care îl au,
spre exemplu evreii, rușii sau alte neamuri, dar cu precădere asta se întâmplă acasă, în Patrie, și în
comunitățile din jurul României sau acolo unde sunt, numeric vorbind, foarte mulți, adunați în grupuri compacte și au suficient timp să se manifeste interesele, fie
ele personale ori politice. Dar cu totul altfel stau lucrurile în comunitățile de mai departe de țară, unde românii sunt răspândiți pe teritorii mari și ajung efectiv să
tânjească după puținul timp petrecut împreună. Nu
vreți să știți cum sunt sărbătorile românești în Kazahstan, în Australia sau în... California! Pentru că despre
această comunitate românească încă am rămas datori
să scriem. Azi, când scriu aceste rânduri, de echinocțiul
de toamnă, „the fall”, cum îi zic americanii, urându-și
chiar „happy fall!” (dar referindu-se urarea la căderea
frunzelor, trebuie să interpretăm expresia ca „toamnă
rodnică, bogată”) între românii de pe Coasta de Vest
era mare forfotă pentru că, de 20 de ani încoace, foarte
mulți făceau deja numărătoarea inversă până la Romanian Festival, ziua românilor, sărbătorită deopotrivă de
ai noștri, dar și de americanii între care trăiesc, la întrunirea de o zi din Royer Park, Roseville CA., organizată
în ultima duminică a lunii septembrie de „Romanian
Community Center of Sacramento”, asociația fondată
și condusă de Președinta ABIGAILA BUDAK, în calitate
de organizator făcea an de an ultimele pregătiri pentru
marea sărbătoare la care participau mulți dintre românii
de pe Coasta de Vest a Americii, de la cei din zona San
Francisco la cei din Los Angeles. Pe hartă distanțele nu
sunt mici între locurile în care s-au stabilit și Sacramento - Roseville, dar, pentru mentalul american, pe
care și ei și l-au însușit este, cum am spune noi, la o azvârlitură de băț! Intuiesc gândul care vă străbate acum,
când citiți aceste rânduri – „subiectul e cam tras de păr,
ce mare chestie e un festival?!? Ia, acili niște dansatori
și cântăreți, un chiolhan și gata!”... Aproape că v-aș da
dreptate dacă s-ar petrece pe aici pe undeva, dar, o să
vedeți, nu sunt de neglijat legăturile nevăzute între diverse profesii și industroii, între servicii și domenii de
activitate nici măcar dacă e un festival la Dâlga – prăfoasa localitate din inima Bărăganului! – dar cu atât mai
mult cu cât e departe de țară, de locurile natale, într-o altă lume și cultură... Nu vă imaginați ce a putut să
însemne manifestarea aceasta pentru
românii din California, dar și din sta-

tele învecinate, pentru că, de la
o ediție la alta, faima a crescut, pe lângă o presupusă
ostoire a dorului de românitate, de acasă! A mobilizat
energii artistice și creatoare colosale, au apărut ori sau consolidat zeci de ansambluri de cântece și dansuri
readiționale, de tarafuri și orchestre (vezi afișul)!-,
siliști care așteptau cu înfrigurare viitoarea manifestare
ca să își arate talentul și progresul făcut în îmbogățirea
repertoriului și în perfecționarea stilului interpretativ,
cu atâu mai mult cu cât îi stimula și prezența invitaților
din România; au dezlănțuit fanteziile gospodinelor, ale
maeștrilor bucătari în pregătirea unor rețete ale bunicilor, mulți făcându-și din asta un second business, cu
dublu folos, odată pentru rotunjirea bugetelor familiilor
lor și a doua oară în ajutorul celor care, consumând produsele românești, reușesc să își păstreze și mai bine
acele „romanian roots”, rădăcinile românești de care
sunt mândri; au mijlocit nu doar socializarea – de mare
importanță și ea, dacă ne gândim că s-au legat mii de
prietenii în parcul luminat de soarele de septembrie, ci
mai ales cooperarea unor mici întreprinzători de origine
română care și-au dezvoltat afacerile, iar anunțurile din
mediul virtual stau mărturie – de la cabinete medicale
sau de avocatură la firme de transport sau prestări servicii, de livrări de preparate culinare etc; și, mai presus
de toate oferea posibilitatea generațiilor care s-au născut pe pământ american să dezvolte acel sentiment al
iubirii de neam, care nouă, acasă, ni se pare cel puțin
desuet și perimat! (Felicitări acelora care s-au gândit să
organizeze, începând din acest an, cursuri on line de
limbă și civilizație românească, ținute fie de dascăli locali, fie prin intermediul unei platforme școlare din
țară.) Vom avea o imagine și mai clară dacă vom încerca
să numărăm de câte ori se găsește cuvântul „dor” în mesajele trimise pe adresa asociației în aceste zile, și câtă
obidă în cele cîteva cuvinte scrise de Abi, la întrebarea
unui român, Macedon Niculescu , care nu aflase despre
anularea manifestării și întreba cum va fi în acest an:
„Anul ăsta nu va fi!”, a venit răspunsul sec al
Președintei „Romanian Community Center of Sacramento”. Eu am simțit durerea din fiece silabă, regretul,
îngrijorarea, miile de întrebări care decurg din această
replică: „oare va mai fi posibilă la anul reluarea?”, „vor
reuși românii din California să rămână uniți și în
interacțiune
și
fără
această
manifestare
tradițională?!?”, „se vor mai simți la fel de mobilizați
să continue activitățile culturale și artistice
începute?!?”...
Așa cum vă spuneam și în numărul de
acum două săptămâni al revistei Flacăra lui
Adrian Păunescu, probabil că între extrem,
între rușinos de puținele publicații din țară
care se interesează și de soarta românilor
aflați în cele patru zări ale lumii!, în acest an
Festivalul Românilor se întrerupe... Ca și
când pandemia nu ar fi fost un motiv suficient,
incendiile de vegetație care au lovit foarte puternic zona constituie și ele un impediment.
Multe orașe au avut de suferit, fie că au fost
evacuate ori au căzut pradă flăcărilor, fie că
aerul a devenit otrăvitor, de nerespirat. Abia
de ieri la Sacramento cifrele care măsoară calitatea aerului indică o

ameliorare, un soi de intrare în normalitate; s-au făcut
scrum și multe dintre visele fraților noștri, nu doar
locuințe și agoniseli materiale. Nici nu avea cum să îi
ocolească necazul, pentru că sunt mulți! Cât de mulți e
greu să precizăm... E o sarcină grea și pentru ES Domnul
COSMIN DUMITRESCU, Consul General al României la
Los Angeles, pentru că oficial, la ultimul recensământ, pe întreg teritoriul SUA s-au declarat de origine română numai vreo
380.000 de cetățeni! Dar vă propun un mic
exercițiu: căutați pe internet grupurile și paginile de Facebook ale organizațiilor românilor
din SUA, în cazul nostru din California și veți
avea o surpriză la vederea numărului celor
care urmăresc respectivele postări! Când o pagină are treizeci și două de mii de urmăritori,
trebuie să luăm în calcul că măcar jumătate
dintre ei au acasă pe încă cineva de aceeași
origine și atunci cifra trece de 50.000 de
„folowerși”... Și dacă descoperim cam câte
astfel de pagini sunt și presupunem că măcar
jumătate dintre cei care le citesc,
interacționează cu ele sunt alții decât de pe
precedenta... Da, e doar o chestiune de
supoziții, dar vă propun alt exemplu. Un
român din Canada, considerat o personalitate
providențială în străinătate și, evident, contestat, terfelit în România – de ce nu mă miră?!? –, domnul Prof. dr. DAN FORNADE, a inițiat o serie de volume
intitulată Citadele românești în America, cu volume
separate, dedicate marilor comunități românești din
SUA și Canada: New York, Chicago, Cleveland, Detroit,
Los Angeles, Miami, Philadelphia, Washington, Toronto,
Montreal, Vancouver, care cuprinde și un op cu titlul Românii din California, o enciclopedie ilustrată, rodul
unei munci titanoce – o spun fără nicio exagerare, al
activității de documentare desfășurată pe parcursul a
mai bine de două decenii! Un efort uman și financiar inimaginabil. „Aceasta este prima lucrare de referință
care tratează viața și cultura românilor din California,
de la începuturi până în prezent, cu capitole legate de
istoricul, instrituțiile, presa și personalitățile românilor
din această zonă.[...] Premieră absolută, „Enciclopedia” prezintă alături de românii neaoși, principalele
grupuri etnice din România, care au fost seduse de mirajul «Lumii noi», evrei, macedoneni, armeni.”, după
cum declara autorul la lansarea care avut loc la Centrul
Cultural Parohial al Bisericii Sfânta Treime din Los Angeles, în Ziua Rusaliilor, pe 16 iunie 2019. Așadar, să
reținem, Enciclopedia enumeră doar „personalitățile”
românilor! Și cartea este una mere la propriu; sper că
acum poate fi consultată și în câteva dintre marile biblioteci din țară. Ar fi păcat ca truda acestui om atât de
dedicat românității să nu fie cunoscută și acasă, cu atât
mai mult cu cât a avut de înfruntat o sumedenie de
„condiții neprielnice și relațiile tensionate
din
comunitățile noastre de peste hotare”. Și sperăm, ne
dorim ca generațiile viitoare de cercetători să o ia drept
bază, să o completeze, pentru că o astfel de întreprindere nu e niciodată finită. Imaginile de la manifestare,
surprinse de aparatele foto și publicate în prestigioasa
revistă care apare la Los Angeles, HORA in America (și
aducem și pe această cale mulțumiri pentru eforturile
excepționale ale redactorului șef, NATALIA GHILAȘCU),
în al cărei colectiv de redacție se găsește și profesorul
Dan Fornade, „director pentru Diaspora”, vă pot ajuta
să vă faceți o impresie despre cât de numeroși sunt românii din California! Sala ticsită – slavă Domnului, la momentul lansării omenirea nu se afla în pandemie –, de
chipuri luminate de bucuria întâlnirii.
Și printre personalitățile prezente s-a aflat și distinsa doamnă profesor universitar asociat la UCLA, prestigioasa universitate californiană și una dintre cele mai
renumite din lume, candidată la alegeri pentru un loc
în Consiliul Local Guvernamental în Distructul Peninsula
Palos Verdes, locul pe care îl numește „acasă”, Dr. AURA
IMBARUS. Este jurnalist, scriitor, profesor de limbă și literatură engleză, „life coach”!, o remarcabilă personalitate căreia revista HORA in America îi dedică un
important număr de pagini într-una dintre ediții, un profesor premiat, de 22 de ani aflat în slujba sistemului
educațional american, implicată în găsirea de răspunsuri
reale la provocările zilnice ale adolescenților, care
găsește și timp să se dedice comunității, să se implice
în viața acesteia.
Nu avem nici o temere în privința succesului pe
care îl va repurta pentru că și Aura Imbarus, ca foarte
mulți alți români, indiferent de domeniul de activitate,
sunt buni profesioniști, dedicați, îndârjiți, hotărâți să
reușească. Așa, ca frumoasa IOANA CURT, cea despre
ale cărei minunății
culinare vă spuneam
numărul trecut, autoare a unei cărți de
rețete cu dulciuri de
casă, care răspunde
ca o ardeleancă pricepută... „doar nu am
trecut lumea ca să ne
facem de râs”. Da, românii din SUA, cei din
California nu se fac de
râs. Mă tem că aceia
de acasă nu prea țin
pasul cu ei!

