Săptămânal (serie nouă) * Anul XX * Nr. 39 (967) *
2-8 octombrie 2020 * 16 pagini * 3 lei

Lift în urcare, prin bLoc în cădere

1
• Adrian Păunescu

Şi, astfel, datorită cutremurelor
de toate felurile,
blocul nostru,
cu fundaţia lui străveche
şi nepusă de nimeni la-ndoială,
a început să se scufunde.
Sigur că,
o dată cu marile fenomene seismice,
s-au produs aşezări şi reaşezări,
la toate nivelele blocului,
s-au mai speriat nişte şobolani,
s-au mai organizat şi reorganizat
nişte insecte,
au avut loc importante inculpări,
iar unul dintre zidurile blocului
a fost folosit
pentru asasinate semnificative.

toţi i-am crezut,
toţi i-am apărat,
toţi i-am susţinut,
nu că am fi sperat să rezolve ei totul,
într-o singură legislatură,
dar ne săturasem de scufundare,
prăbuşirea ne umilea şi ne înnebunea,
n-o meritam, nu se explica,
nu ne puteam dori moartea,
aşa că, haideţi, băi fraţilor,
opriţi scufundarea blocului nostru,
dacă tot aţi apucat să promiteţi
şi să fiţi şi crezuţi.

Cei care au preluat administraţia blocului
în acei ani,
sunt cei care
au făcut şi toate eforturile
pentru scufundarea blocului,
dar cetăţenii din bloc
s-au lămurit repede,
şi, încet-încet, au hotărât să-i aleagă
pe cei mai puţin răi,
pe cei niţel mai pricepuţi,
în probleme de
construcţie şi reconstrucţie.
Ăştia care au venit în fruntea blocului,
într-un mod mai firesc,
au făgăduit că, gata, se rezolvă,
scufundarea blocului va fi oprită,
blocul nu va mai cădea,

Şi uite că, un timp,
cu tratamente amare,
părea că prăbuşirea se încetineşte,
blocul nostru
intrase, câteva etaje, în pământ,
acum, ritmul căderii scădea,
dar uite că ăştia
au început să nu se mai ocupe
de problemele blocului,
ci de ale liftului.

Îi preocupă liftul,
până-ntr-un punct e şi normal,
din moment ce ei trăiesc sus,
dar dă-l dracului de lift,
ce importanţă are liftul,
când blocul se scufundă?

Avem senzaţia că iar am început
să ne prăbuşim,
în orice caz, nu e un lucru de laudă,
să spui că am înaintat cu un etaj
din moment ce ne-am prăbuşit cu şase,
şi, mai ales,
despre ce fel de ridicare este vorba
că numai liftul schiţează mişcări în sus,
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şi mai multe păcate,
cu atât, sub apăsarea acestor averi
şi a acestor păcate,
etajele de jos se scufundă,
mai tragic şi mai grăbit“.

în vreme ce blocul nostru continuă
să zacă şi, parcă, reîncepe să cadă?

Ne scufundăm,
ne scufundăm umiliţi,
dar se proclamă, iarăşi, triumfal,
adevăruri parţiale despre
stoparea căderii şi despre
felul elegant în care liftul
a urcat cu un etaj, în vreme ce blocul
s-a mai scufundat cu încă şase etaje.

Şi toate cad,
cade şi moneda,
cade şi cortina,
cade şi pâinea de pe masă,
numai administratorii o ţin
tot într-o petrecere
şi într-o pregătire de alegeri,
se duc în peţit
şi promit marea cu sarea
că, de exemplu,
blocul nostru va fi
adus la suprafaţă,
dar, în realitate,
ei consumă cea mai mare parte din energie,
ocupându-se de lift,
ca şi când ar mai însemna ceva
un lift care urcă,
într-un bloc care coboară.

Ca şi când n-ar fi suficient de grotesc
şi faptul că unii sunt sus
şi alţii sunt jos,
într-un bloc aflat jos:
„Să trăiţi, domnule administrator!
Să trăiţi, domnule mecanic!
Cu cât aveţi dumneavoastră
şi ceilalţi domni din stratul de sus
mai multe averi

Hei, liftier, liftier,
astâmpără-te,
nu mai promite că liftul nostru
merge numai în sus,
ascultă vaierul mulţimii dezamăgite
şi ieşi din lift, să reparăm fundaţia,
să însănătoşim blocul,
să limpezim scara.
Nu există nimic
mai imoral şi mai mincinos,
ca un lift care se face că urcă,
atunci când blocul, în care
îi e dat să servească pe oameni,
se scufundă, cu lift cu tot.
Înşelătoare statistici,
vertij permanent,
nesiguranţă la toate etajele,
troznet de fundaţie părăginită
şi aer, din ce în ce mai puţin
şi din ce în ce mai bolnav,
în cabina liftului.
Fiori de minţită tranziţie!
Lift înţepenit,
în bloc s-a-nfundat,
plată şi răsplată,
Doamne fereşte şi apără!
Lift în urcare,
prin bloc în cădere.
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Dreptul la
nimic

• Ana-Maria Păunescu
Nu avem dreptul decât la
nimicul pe care ni-l livrează,
în ambalaje disperate, televiziunile de ştiri plătite, fiecare, de câte un partid politic
sau de câte o mână bogată
care se declară liberă (şi care
aproape niciodată nu e).
Cât a fost stare de urgenţă, ni s-a şi spus:
drepturi fundamentale vor fi călcate în picioare, libertatea de ieri va primi amendă,
imediat ce îşi va arăta chipul, nelegitim, pe
stradă, senzaţia că putem orice, atâta timp
cât nu afectăm pe altul, va fi înlocuită, la
nivel psihologic, de vinovăţia că putem răspândi ciumă şi în intimitatea căminului nostru, că ne putem omorî bătrânii, din
inconştienţa de a încerca să respirăm şi în
aceeaşi încăpere cu ei. Când a expirat starea
de urgenţă, a apărut starea de alertă, un fel
de cola light, care nu îngraşă (nu amendează), nu are zahăr (nu aduce atâtea restricţii), dar păstrează gustul inconfundabil de
cola (adică ne dresează în continuare).
Am îmbătrânit în pandemie numai la gândul că putem face rău altora, fără să ştim
unde începe boala şi se termină paranoia şi,
mai ales, unde se termină simtomatologia şi
se reinstalează, ca un virus care nu poate fi
nici el combătut, paranoia.
Aud că apropiaţi nouă se îmbolnăvesc de
covid19. Le trimit mesaje, cu tristeţe şi cu îngrijorare, vreau să aflu de la ei că sunt bine şi
că boala secolului e o exagerare, că nici ei,
prin urmare, nu vor păţi nimic în urma nefericitei infectări. Unii mă liniştesc monosilabic,
spunându-mi că totul decurge norocos, alţii
dau detalii şi au forţa să mă îmbrăţişeze în cuvânt, mulţumindu-mi pentru grijă. Senzaţia
greoaie că se strânge lanţul o am în fiecare zi
în care mai primesc, prin mesaj sau prin ştiri,
câte un breaking news care se referă la cei pe
care îi ştiu, îi admir, îi iubesc.
Şi, totuşi, ceva un e normal în cele care
ni se întâmplă. La trei zile după bombasticele
alegeri, pentru care pandemia de covid s-a
putut pune pe pauză, pentru care s-a putut
adopta o atitudine relaxată, europeană, curajoasă (pe principiul viaţa merge înainte,
moartea, le fel, trebuie să coabităm cu virusul, dacă tot nu îl putem învinge – principiu
care în cazul culturii, teatrelor, industriei horeca etc nu s-a putut aplica), cifrele explodează. Peste 2000 de cazuri şi autorităţi care
au căzut din paharul de şampanie direct în butoiul de îngrijorare. Urne mobile nu prea s-au
găsit, puşcării mobile cu siguranţă vor fi disponibile, în caz de nevoie.
Ce va fi de mâine încolo? Nu se ştie. Încercăm să ne creştem copiii cu televizoarele
închise şi, atât cât se mai poate, cu copilăriile
lipsite de grija ratei de infectare de mâine.
Viaţa noastră, la fel ca masca, e tot de unică
folosinţă. Şi, totuşi, o tocim şi o încărunţim,
parcă având liniştea că dacă se fisurează pe
undeva putem oricând să facem rost de alta.
Pe geamul farmaciei din visul urât pe
care îl trăim scrie, însă, clar: nu mai sunt vieţi
pe stoc. Corect ar fi să ne bucurăm de asta pe
care o avem în mâini. Cu prudenţă, desigur. Şi
cu dezinfectant.

♫

Cântecul săptămânii:
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RELAŢIILE VORBE-FAPTE
CU PRIVIRE LA INDEPENDENŢA ECONOMICĂ
A ROMÂNIEI

• ioan d. Adumitrăcesei
dumitru râmbu

În prima parte a perioadei socialiste (1948-1965), economia României
s-a aflat într-o accentuată dependenţă
faţă de URSS, atât prin îndeplinirea
obligaţiilor stabilite prin Tratatul de
pace din 1947, cât şi prin adoptarea
modelului sovietic de socialism, inclusiv cu asistenţa oferită de consilierii
ruşi. Dependența menționată s-a atenuat treptat, după plata despăgubirilor față de URSS, stabilite pentru
România ca țară învinsă în cel de-al
doilea război mondial (neacordâdu-ise statutul de cobeligerantă) la asigurarea victoriei coaliției celor patru
mari puteri –URSS, SUA, Anglia și
Franța. Totodată, dependența economiei României față de URSS s-a atenuat, prin distanțarea conducerii țării,
după 1965, față de modelul sovietic de
socialism, ca urmare a orientării
evoluției economiei românești adecvat
cu interesele naționale cu privire la
folosirea resurselor naturale și umane
disponibile, precum și cu nevoile poporului român.
În perioada postsocialistă, economia României n-a mai fost orientată,
de către liderii politici care și-au asumat conducerea țării, adecvat cu interesele poporului român. În acea
perioadă, a fost adoptată orientarea
economiei naționale prin mecanismul
spontan al pieței libere, care ar
funcționa (după priceperea lui Petre
Roman și altor lideri asemănători lui),
după raportul dintre cerere și ofertă și
prin integrarea în lupta de concurență
desfășurată pe plan mondial. Această
orientare era complet naivă și foarte
riscantă pentru viitorul economiei
românești. Având în vedere acest risc,

Omul în care
încape
sufletul unei țări

• doina dabija
Cărțile lui Dan
Puric sunt ca niște
mărturisiri în fața
propriului suflet sau
ca o spovedanie în
fața lui Dumnezeu.
În timp ce-l
citești, este imposibil să nu devii atent
la fiecare frază sau cuvânt, care prind
o forță uluitoare de-a se lipi de inimă
– ca o iubire. Pentru că gândurile
așternute pe hârtie se comportă ca
niște ființe vii sau ai impresia că însuși
autorul intră în interiorul cărților sale,
ca să-i amintească acestui neam că
are sufet și numai credința îl mai
poate salva.
Iar pașii spre biserică sunt necesari pentru a-l ajuta pe omul de astăzi
nu doar să se întâlnească cu el însuși,
dar și să-și regăsească memoria
pierdută.

în 1993, acad. N. N. Constantinescu
atenționa: „Independente rămân doar
acele națiuni care știu să-și promoveze
inreresele economiei naționale.” Însă,
liderii politici n-au recepționat mesajul acesta. De aceea, în 1996, acest
mare economist și patriot a revenit,
explicând: „Statul democrat trebuie să
aibă un rol economic activ și pozitiv în
condițiile economiei moderne de
piață, pe care trebuie s-o impulsioneze și s-o corecteze.” Dar, nici de
această atenționare n-au ținut seama
liderii politici care și-au asumat conducerea economiei românești în perioada postsocialistă. Este evident că,
poziția adoptată de acei lideri era determinată nu numai de insuficienta lor
pregătire pentru a asigura o orientare
adecvată a economiei naționale, ci și
de faptul că majoritatea lor era deja
angajată în slujirea intereselor unor
corporaţii multinaţionale pentru aș extinde sfera de dominație și în România. La începutul anului 1990 (când
noii lideri politici ai României dibuiau
cum să orienteze economia țării), publicistul american Noam Chomsky
arăta: „Lumea a treia trebuie să-și îndeplinească funcția de piață, sursă de
materii prime și muncă ieftină. Se fac
mari eforturi de a dirija Europa de Est
în această direcție.” Prin poziția adoptată atunci de majoritatea liderilor
politici români, s-a dovedit că erau
angajați la realizarea intereselor
susținute de economistul american
Chomsky. Sesizând riscul generat pentru România de faptul că mulți lideri
politici au acceptat cerința exprimată
de Chomsky, acad. N. N. Constantinescu a susținut necesitatea asimilării
și promovării unei cerințe opuse,
adecvate cu interesele României: „În
megasistemul de interese al lumii contemporane, noi avem datoria de a discerne interesele noastre economice
naționale și de a le pune mai presus
de orice.”

Nu toate cărțile sunt ușor de
citit, însă pe Dan Puric îl citești dintro singură răsuflare. Povestirile lui
fiind scrise frumos și simplu, ca și sufletul lui. Pentru că sunt autori pe
care chiar dacă nu i-ai întâlnit
niciodată, simți să-i cunoști datorită
cărților pe care le scriu.
Și chiar dacă pe alocuri acestui
mare gânditor i se pare lumea ca o
oglindă fărâmițată, Dan Puric își
iubește țara cu toate bucuriile și
durerile ei.
Suferind și râzând împreună cu
ea, considerând totodată că fiecare
om își are frumosul lui. Iar frumusețea
adevărată se află în inima blândă și
bună. Însă nu-și pierde speranța că
oricine poate fi bun, chiar dacă încă
nu știe acest lucru.
Pentru că din clipa în care un om,
oricât de rău ar fi, are-n lumea asta o
mamă care-l iubește, înseamnă că are
ceva în interiorul lui pentru care
poate fi iubit.
Dan Puric crede-n sufletul acestui popor. E convins că acesta încă
poate fi credincios și liber. Încă poate
avea demnitate și conștiință. Încă
poate iubi!
Iar din urâțenie ne putem salva
numai noi înșine, devenind fiecare
Omul Frumos!

Involuția accentuată manifestată
în economia României postsocialiste a
fost determinată și de nivelul descrescând al eficienței realizate. Tot în
1993, acad. N. N. Constantinescu
atenționa că „locul pe care țara îl
ocupă depinde în cea mai mare măsură de eficacitatea economiei.” În
1997, el a revenit asupra acestui aspect principal, explicând: „Trecerea
de la un sistem economic la altul nu se
poate efectua de dragul schimbării în
sine, arbitrar sau pentru că vrea cineva din afară, ci pentru sporirea
eficienței economice, sociale și ecologice a efortului populației.” Dacă
această nouă viziune cu privire la
eficiența economiei ar fi fost asimilată
și aplicată de liderii politici care și-au
asumat conducerea țării, în perioada
postsocialistă, în mod sigur, s-ar fi evitat involuția accentuată din acea perioadă, iar țara și-ar fi menținut și
consolidat independența economică.
Dacă...
Nivelul scăzut al eficienței economiei României a contribuit, în mare
măsură, la situarea țării într-o poziție
nefavorabilă, comparativ cu aproape
toate țările europene. Acestă situație
este evidențiată de nivelul economic
foarte scăzut la care a ajuns țara. În
anul 2005, nivelul PIB/locuitor în România reprezenta numai 12% față de
Olanda, 13% față de Belgia, Franța și
Germania și 15% față de Italia. România a involuat de la nivelul economic
mediu mondial (la care se afla în
1989) la un nivel ce o situează la periferia Europei.
Aspectele analizate cu privire la
involuția manifestată, în perioada postsocialistă, inclusiv prin acumularea
multor efecte negative ale relației
vorbe-fapte, evidențiază că
independența economică a fost grav
afectată, inclusiv în favoarea realizării
unor interese străine.
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• nicolae dabija

De fiecare dată, atunci când au loc
alegeri, moldovenii ca să fie primii, se
scoală „cu noaptea-n cap”.
Și, după aceea, n-o mai scot de acolo
decât după alegeri.
Peste o lună-două, sau chiar a doua zi
prind a se frăsui: „Doamne, ce-am făcut?
Că iar am votat aiurea!”
Oamenii lui Dodon, Șor și Usatâi mituiesc de zor în aceste zile populația republicii de la
un capăt la celălalt: cu o promisiune, cu un calendar,
cu o cană cu chipul lor imprimat pe ea, cu un măr. Iar
poporul seamănă cu maimuța care a vârât laba în borcan după măr, dar nu o mai poate scoate, pentru că nu
știe să dea drumul la măr.
El ține acum mărul în mână.
Și va muri de foame din cauza lăcomiei izvorâtă
din sărăcia la care l-au adus cei cu „mărul”.
În toți cei 30 de ani de independență stânga s-a
aflat mereu la putere. Ea nu e aptă de schimbare. Oare
câți ani ne vor mai trebui ca să ne dăm seama de asta?
În această perioadă, banii necesari pentru a
supraviețui, au sosit dinspre Vest, dar poporul a votat
mereu pentru Est, de unde ne-au venit și ne vin toate
relele: războiul, corupția, Dodon, Usatâi.
Iar Republica Moldova demult nu mai există ca
țară, ci doar ca „oblaste” a Federației Ruse. Ca zonă a
intereselor rusești. Ca neocolonie a Kremlinului. Ca
poligon de experiențe politice.
De fiecare dată când vin alegerile suntem
îndemnați: „Alege răul mai mic!”
Dar răul mai mic nu există!
Există răul. Răul, creator de istorie nefastă.
Pe el îl alegem de fiecare dată.
Ce-ar trebui să se mai întâmple cu acest popor, ca
să-și scoată, o dată pentru totdeauna, „noaptea” din
cap?
Alte Siberii? Alte Afganistanuri în care să le fie
omorâți copiii? Alte Transnistrii?
Cum îl convingem pe omul nostru prostit și naiv că
a alege între Scaraoțchi (dracul cel mare) și Michiduță
(dracul cel mic) e tot un drac. Că nici cu unul dintre ei
nu vom vedea vreodată raiul promis.
Iar Dodon se comportă ca și cum a câștigat deja
alegerile.
Acum o lună acesta a fost la Putin, dar acela nu ia mai acordat audiența solicitată, motivând că avea în
ziua aceea de semnat mai multe decrete.
Motivul însă e altul: Moscova, de fapt FSB-ul rus-
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esc, are o altă preferință, în care a investit la aceste
alegeri mai multe milioane de euro.
Semnale care vin dinspre Kremlin ne dau de
înțeles că Moscova nu-l mai vrea pe Dodon: prea o face
de oaie.
Jurnalistul rus Aleksandr Nevzorov spunea: „Mă
mir cum a fost ales Dodon președinte, că tare-i prost”.
Această temere o împărtășește și Putin, mai ales
după aventura lui cu „kuliokul”.
Și-atunci a fost căutată o altă candidatură. Și a
găsit-o în persoana lui Renato Usatâi. De mai mulți ani
el e porta-voce a FSB-ului rusesc. De altfel de unde ar
cunoaște acesta despre Dodon ceea ce nu știe nici
Dodon, când se va duce Dodon la Athos și de câte ori
va săruta icoana Sfântului Pafnutie, când va fi arestat
Filat, când va fi eliberat Platon etc.
Scenariul Moscovei de astă dată e simplu de tot:
prea mulții candidați plasați pe dreapta vor împărți
proporțional voturile între ei, luându-le unul de la
altul, pentru ca în turul doi să ajungă Dodon și Usatâi.
Și cum lumea s-a săturat deja de mutra lui Dodon,
Usatâi are șansele cele mai mari.
Vom avea în fruntea republicii un individ cu dosare
penale, de furturi și crime, care a fost investit de gruparea de bandiți Solnțevo a fi responsabil pentru Republica Moldova, ins fără de scrupule, obraznic,
lăudăros, cu vocabular și comportament de infractor.
Pericolul e real.
Iar soluția e doar una: să se adune cei 10 candidați
de dreapta, proeuropeni, unioniști la o masă rotundă,
și să aleagă un candidat comun, cu care să ne
prezentăm cu toții la alegerile care vin.
Din păcate, partidele noastre nu știu să fie
împreună, să conlucreze, să facă compromisuri.
Și atunci de ce ne-am mira că Dodon, cu doar 30%
din voturile electoratului deține azi toată puterea în
stat, partidele pentru care am votat noi, electoratul
proeuropean și unionist, sub pretextul fals că Federația
Rusă a „inocentului” Dodon e mai bună decât Uniunea
Europeană a coruptului Plahotniuc și mimând lupta cu
corupția, aducându-l pe el și pe leprele lui politice în
fruntea țării.
Partidele noastre îmi amintesc în această
vânzoleală de armata în care sunt mai mulți generali
decât soldați.
Toți vor să fie comandanți de oști și niciunul nu
mai vrea să fie ostaș: Ostaș al adevărului, al dreptății,
al interesului național.
La aceste alegeri, orice partid își are un candidat
al său. Fiecare candidat declară că el va câștiga

alegerile de unul singur. El – cu partidul său, care
numără o duzină-două de cumetri.
I-am urmărit foarte atent pe fiecare dintre cei 13
consângeni care vor să devină președinte al
republicuței.
Programele tuturor se reduc în subtext la o singură
frază: „Dacă nu votați cu mine, piere țara!” Noțiunea
de patriotism a evoluat și ea: „Fiți patrioți, votați pentru mine!”.
Niciunul dintre ei, am impresia că nu-și dă seama
de primejdia care ne paște, deopotrivă, și pe noi și pe
ei.
Dodon a declarat că va scoate poporul (pe care el
îl numește „unioniștii”) în afara legii.
Usatâi a dat de înțeles că va conduce țara – așa
cum Șor conduce primăria din Orhei dintr-un kibbutz –
din închisoare.
În aceste clipe decisive pentru destinele viitorului
nostru și al copiilor noștri, facem un apel către:
Maia Sandu,
Andrei Năstase
Octavian Țâcu
Dorin Chirtoacă
Constantin Oboroc
Ion Costaș
Tudor Deliu
Andrian Candu
Serghei Toma
să se întrunească de urgență, să se consulte și să
desemneze un singur candidat, cu care să se prezinte
și să ne prezentăm la aceste alegeri, poate ultimele
din istoria Republicii Moldova în care noi, alegătorii,
mai contăm și ele, partidele, mai pot decide ceva.
Dacă pierdem șansa, o pierdem pentru totdeauna.

prin e-mail de la Chişinău

Măcar în CALENDAR

2 octombrie 1875: se stingea Petrache Poenaru, pedagog,
inventator, inginer și matematician român (n. 1799)
2 octombrie 1911: se năștea Miron Radu Paraschivescu,
poet, publicist și traducător român (d. 1971)
2 octombrie 1935: se năștea Paul Goma, scriitor român,
refugiat politic la Paris, anticomunist, liderul Mișcării pentru drepturile omului din 1977 în România (d. 2020)
2 octombrie 1939: se năștea Dan Spătaru, solist român de
muzică ușoară (d. 2004)
2 octombrie 1978: se stingea Ștefan Odobleja, medic
român (n. 1902)
3 octombrie 1839: se năștea Teodor T. Burada, folclorist,
etnograf și muzicolog român (d. 1923)
3 octombrie 1959: se năștea Silvia Dumitrescu, solistă română de muzică ușoară
4 octombrie 1873: se năștea Gheorghe Țițeica, matematician român, membru, vicepreședinte și secretar general
al Academiei Române (d. 1939)
4 octombrie 1934: se năștea Mircea Albulescu, actor
român de teatru și film (d. 2016)
4 octombrie 1943: se năștea Florian Pittiș, actor român
de teatru și film (d. 2007)
4 octombrie 2012: se stingea Constantin Țoiu, prozator
român (n. 1923)
5 octombrie 1830: se stingea Dinicu Golescu, cărturar și
memorialist român (n. 1777)

5 octombrie 1902: se năștea Zaharia Stancu, poet, prozator și ziarist român (d. 1974)
6 octombrie 1902: se năștea Petre Țuțea, filosof și eseist
român (d. 1991)
7 octombrie 1910: se năștea Eusebiu Camilar, prozator,
poet și traducator român (d. 1965)
7 octombrie 1923: se năștea Alexandru Jebeleanu, poet
român (d. 1995)
7 octombrie 1940: se năștea Sergiu Cioiu, actor și
cântăreț român
7 octombrie 1968: se stingea Emil Petrovici, lingvist
român, membru al Academiei Române (n. 1899)
7 octombrie 1979: se năștea Simona Amânar, gimnastă
română
7 octombrie 2008: se stingea George Emil Palade, om de
știință american de origine română, laureat al premiului
Nobel pentru Medicină (1974) (n. 1912)
8 octombrie 1923: se năștea Ion Voicu, violonist român
(d. 1997)
8 octombrie 1947: se năștea Monica Pillat, prozatoare și
poetă română, fiica lui Dinu Pillat și a Corneliei Pillat

sursă: wikipedia.org
selecție: cB

Colțul spiritual

Mereu vegheaţi
de îngeri

Cu ani în urmpă, în Armenia a avut loc un
puternic cutremur de pământ. În urma acestei
catastrofe naturale şi-au pierdut viaţa câteva
zeci de mii de oameni. Imediat după cutremur,
un tată, supravieţuind catastrofei, se îndreptă
spre şcoală, unde se afla fiul său. De altfel îi
promisese că va fi mereu alături de el. Când
ajunse acolo observă că totul era aproape una
cu pământul. El nu disperă, ci se apucă numaidecât să sape printre dărâmături, dar lumea
prezentă încerca să-l oprească spunându-i că
şi-aşa de acum totul este în zadar. Şi împotriva
opreliştilor din toate părţile, el se puse pe
treabă. A săpat mai multe ore şi, nu dădu de
nimic. După vreo 38 de ore de muncă continua
să-l strige întruna pe fiul său. Deodată veni şi
răspunsul:
-”Tată, aici sunt! Scăpase ca prin minune
cu câţiva din colegii săi de clasă, deoarece plafonul formase cu peretele lateral un triunghi
salvator
-Le-am spus colegilor mei de clasă să nu
se înspăimânte, că îngerul este mereu lângă
mine!

Părintele Gheorghe Nicolae
Șincan,
Târgu Mureș
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flacăra lui Adrian Păunescu

Un centru cultural cu nume și renume

• Tudor nedelcea

În unele județe din țară, pe lângă
Direcția de Cultură, Culte și Patrimoniu
Cultural Național ( acărei activitate și
oportunitate
este
discutabilă),
funcționeazxă centre culturale.
În Drobeta Turnu Severin, Centrul
Cultural poartă numele ilustrului poet
al generației ‘60, Nichita Stănescu. De
ce i s-a dat acest nume în condițiile în
care Mehedințiul a dat spiritualității românești și europene și alte valori? Pe lângă sentimentul emotiv și solidar al scriitorilor și oamenilor de cultură mehedințeani
cu autorul Necuvintelor, Nichita a avut legătură cu modernul oraș de pe Dunăre (sistematizat de rusul Pavel
Kiseleff, care păstrează cu pioșenie Podul lui Apolodor
și Turnul lui Sever), la sfârșitul vieții sale premature.
Invitat de Ileana Roman, colega sa de generație
(poeta a debutat cu vol. de versuri, Nașterea zeiței în
1968, în celebra colecție „Luceafărul” Nichita a poposit
cu aproape trei ani înainte de tragicul sfârșit, trei zile
la Drobeta Turnu Severin, având întâlniri cu cititori și
oameni de cultură mehedințeni, la Palatul Culturii, Liceul „Traian” etc., prilej de a cunoaște municipiul și împrejurimile, vizitând și comuna Șișești (vechi centru
ceramic, reactualizat), pe scriitorul Titu Dinuț și alți
scriitori. Apoi, la invitația prietenului său, Dan Alexandru Condeescu (1950-2007), director al Muzeului Literaturii Române și redactor șef al revistei „Manuscriptum”,
a participat la o nuntă în Drobeta Turnu Severin, între
9-11 decembrie 1983. Din păcate, de la această nuntă i
se trage sfârșitul. Boala sa se agravează, criza hepatică
puternică îi determină pe organizatori să-l transporte cu
trenul la București, unde este internat, pe 12 decembrie
1983, la Spitalul de Urgență Floreasca, dar a doua zi, 13
decembrie 1983, inima nu-l mai ascultă. Este înmormântat la Bellu, în vecinătatea lui Eminescu (poetul său venerat). În 1990, la propunerea colegului și prietenului
Eugen Simion, devine membru post mortem al Academiei Române.
Centrul Cultural „Nichita Stănescu” din Drobeta
Turnu Severin este adăpostit în Palatul Culturii „Theodor
Costescu”, o bijuterie arhitectonică, ctitorit de acest
profesor, om politic și academician (1864-1939), ianugurat pentru public la 30 noiembrie 1924, renovat capital
și redat circuitului cultural și științific național și
internațional la 21 februarie 2016.
Centrul Cultural „Nichita Stănescu” a fost înființat
în 2002, în subordinea Consiliului Județean Mehedinți și
are, la rândul său, în subordine Centrul Creației Populare (transcriu vechea denumire a acestei onorabile și
necesare instituții culturale și nu cea postdecembristă
care se întinde pe două rânduri), Școala Populară de Artă
și Ansamblul folcloric „Danubius”.
Directoarea acestei prestigioase instituții este profesoara Emilia Mihăilescu, o profesionistă autentică, discretă și implicată plenar în viața culturală și științifică
a municipiului Drobeta Turnu Severin. Emiliei Mihăilescu
i se potrivește proverbul „tace și face”, face lucruri
mărețe, aducând în municipiu personalități marcante
din varii domenii de activitate umană. Aici au poposit
scriitori reputați și din toate centrele culturale ale țării:
D.R. Popescu, Barbu Cioculescu, Adrian Popescu, G. Vulturescu, Adrian Dinu Rachieru, Șerban Foarță, Gabriel
Dimisianu, Cassian Maria Spiridon etc.
Recent, a fost, de pildă, organizat un festival literar cu participarea redacției revistei „România literară”,
în frunte cu reputatul critic și istoric literar Nicolae Manolescu,, alături de Gabriel Chifu, Daniel Cristea-Enache, Sorin Lavric și Cristian Pătrășcăniu.
Și toate acestea se datorează și faptul că știe să se
integreze și să colaboreze cu instituții de prestigiu, precum Episcopia Severinului și Strehaiei care sărbătorește,
în noiembrie 2020, 650 de ani de la înființare, fiind cronologic a doua mitropolie a Țării Româneși (P.S. Nico-

dim, om al locului, fiind el însuși integrat vieții culturale
mehedințene), Societatea Scriitorilor Danubieni (condusă de scriitoarea Ileana Roman, supranumită și „sultana Hurem”), Fundația Culturală „Lumina” (condusă de
prof. dr. Florian Copcea, organizatorul Festivalului
Internațional Literar „M. Eminescu”), Arhivele
Naționale, filiala Mehedinți (conduse până nu demult de
prof. dr. Tudor Rățoi), Biblioteca județeană „I.C. Bibicescu” (la 23 octombrie 1921, pe baza cărților donate
de renumitul folclorist-scriitor, guvernator al Băncii
Naționale, academician), cu organizațiile nonguvernamentale ale românilor din Serbia, precum și scriitori români sau sârbi din țara vecină.
Centrul Cultural „Nichita Stănescu” și-a înscris între
activittățile de bază și editarea de cărți și reviste. Răstimp, revista trimestrială de cultură și tradiție populară
a județului Mehedinți (condusă de Emilia Mihăilescu și
Cornel Boteanu) deja s-a impus în lumea specialiștilor.
Apoi, apariția de cărți de importanță națională face
concurență și casă bună cu prestigioase edituri din țară.
Vom semnala doar câteva titluri cu mențiunea că aceste
cărți nu aparțin obligatoriu autorilor mehedințeni, ci din
întraga țară, chiar și din Serbia. Așadar, Ileana Roman,
poeta de prestigiu național, s-a dovedit și un autentic
istoric, publicând, împreună cu Tudor Rățoi, lucrări de
reconstituire istorică a unor personalități sau fapte cum
sunt, de pildă, Dicționarul enciclopedic al județului
Mehedinți (2003, în curând urmând să apară augmentată
ediția a doua), Excelențe severinene, vol. 1 (2017). Sub
egida Centrului Cultural, i-a apărut volumele Artele
plastice din Mehedinți (2007, în colab. cu Maria Bălăceanu), Drobeta Turnu-Severin. Ghid cultural-turistic
(patru ediții, în limbile română, engleză, franceză),
Ada-Kaleh (o excelentă monografie, 2013), Bisericile din
lemn din Mehedinți (2015). Cornel Boteanu, profesor, istoric literar și folclorist autentic, a publicat: Legendele
comorilor din Plaiul Cloșani (2002), Tornița, sat din Plaiul Cloșani (cu Dorin Vili Nebunu, 2015), Mitul lui Iovan
Iorgovan în Valea Cernei (2016), Legende din Plaiul
Cloșani (2018). Nicolae Chipurici, fostul director al Arhivelor naționale Mehedinți publică Articole și studii de
istorie și cultură (2017). Tot aici a apăurt și culegerea
de folclor inedit, Sus la Valea Ursului (culegerea folclorului și prefața de Tudor Nedelcea). Prietenii noștri din
Serbia și-au găsit înțelegerea și editorul la Centrul Cultural mehedințean și la Emilia Mihăilescu, aceștia fiind:
Mihai Vasilievici cu Mașina de bătut (poezii, 2014), Vasile
Barbu ( „baronul” din Uzdin) cu volumul de poezii Crucea de a fi (2015), Haji Ača Kožokič cu Vorbește tăcerea
ș.a. Toate aceste titluri au apărut prin colaborarea cu
editura severineană Prier și cea craioveană, MJM.
Recent, între 4-6 septembrie 2010, sub egida
aceleeași instituții mehedințene, a fost organizată cea
de-a 22-a ediție a Festivalului de literatură „Sensul iubirii”, inițiat și coordonat de poeta Ileana Roman. Festivalul a debutat cu un moment aniversar dedicat
scriitorului-academician
D.R.
Popescu,
semimehedințean, care tocmai împlinise 85 de ani. Cuvântul aniversar a fost susținut de Ileana Roman, pe
care-l vom reproduce.
D.R. POPESCU – 85
Moment aniversar la Drobeta-Turnu Severin

Prefațăm întâlnirea noastră la această ediție a Festivalului de literatură Sensul iubirii cu un cuvânt de împreună urare adresată ilustrului scriitor D.R. Popescu,
domnia sa împlinind, pe 19 august a.c., 85 de ani.
Noi, severinenii, firește că ne bucurăm de două ori,
întrucât sărbătoritul ne este conjudețean, după tată.
Un oltean altoit ardelenește, precum s-a mai spus,
mama sa fiind din Bihor. Și despre opera sa spunem ce
s-a mai spus că, pe la începuturi îndeosebi, se trage din
Mehedinți. Cu timpul, putem spune că se trage din cel
ce o citește, cum și din cel ce nu o citește, cum și din
alți ciudați întâlnitori, temporaliși atemporali, dovadă
vastitatea și diversitatea sa. Și nu doar fiind opera unui
scriitor de cursă lungă, ci, precum s-a mai spus, exce-
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lând (cam în toate genurile literare) nuvelistul, romancierul, dramaturgul, poetul, eseistul, scenaristul, publicistul, și peste tot (îmi place această sintagmă de
secol 19, cu înțelesul socotitor de în total), și peste tot
– creator de stil, de limbaj, de operă ce s-a clasat deja
în primul raft al literaturii universale contemporane.
Acum ceva despre omul D.R., chiar așa era gratulat
în fostul regim de către literații mai apropiați. D.R. era
un om molipsitor de generos. Din poziția sa de redactor
șef al revistei „Tribuna” din Cluj, apoi de președinte al
USR a sărit să ajute pe mulți confrați, cu deosebire pe
cei tineri. Pe noi, severinenii, ne-a publicat deseori în
„Tribuna”, pe câțiva i-a ajutat să pătrundă și la câteva
edituri din cele prea puține (de numărat până la zece),
câte erau pe atunci. Ne-a ajutat și prin prezența sa de
domn în mijlocul nostru la manifestări culturale, când
era invitat. Adică ne mai spăla imaginea de „scriitori
locali” ponegriți de oficialități. Aici e de povestit, vom
reveni. Ne-a onorat și după 1990, a venit de câteva ori
și la acest festival.
Este aici și acum, îi mulțumim precum limbii române care a făcut verbul a mulțumi din urarea „La
mulți ani”, și îi urăm direct: „La mulți ani cu sănătate!” și ne bucurăm de prezența Dumneavoastră încă
în puterea cuvântului. Și peste tot – un om frumos.
5 septembrie 2020
Ileana Roman

Au urmat două interesante și pertinente comunicări
susținute de scriitorul Mihai Firică, actualul secretar de
stat în Ministrul Culturii (Cultura scrisă-traversarea crezei) și de Cristian Pătrășconiu, editor coordonator al revistei oficiale a Uniunii Scriitorilor „România literară”
(În dialog), apoi lansarea cărților: Eminescu de Tudor
Nedelcea, Poeme putrede de Lucian Gruia, Paingularb
de Adrian Munteanu (brașoveanu susținând și un recital
poetic, dovedind și valențe actoricești) și O sută și una
de poezii de Victoria Milescu (carte apărută în cunoscuta
colecție lansată de D.R. Popescu la Editura Academiei
Române). Festivalul s-a închiat, ca de obicei, cu decernarea de premii literare unor scriitori mehedințeni, care
au și recitat, sau din țară. La reușita evenimentului șiau adus contribuția și prof. dr. Tudor Rățoi și prof. dr.
Florian Copcea, mereu aproape de toate evenimentele
culturale care se desfășoară în arealul geografic al
Mehedințului sau peste Dunăre, în Timocul sârbesc cu o
populație majoritar românească, așa cum au demonstrat
autorii Atlasului lingvistic al Văii Timocului, susținut logistic și financiar de Doru Dinu Glăvan, actualul
președinte al Uniunii Ziariștilor profesioniști din România
(pe când era directorul Studioului de radio Reșița).
Mehedințiul este prezent și activ în domeniul revuistic. Strehaia, reședința de odinioară a bănișorului
Mihai Viteazul editează Informația de Strehaia și un periodic, Epigrama de Strehaia, grație ing. Vasile Vulpașu,
dar și o altă revistă literară care s-a impus în peisajul literar conpemporan, Arcade, fondată de regretatul scriitor Augustin Popescu și continuată de Octavian Tudor
Popescu (fiul) și Elena Popescu (devotata soție),
publicație a Casei de Cultură din Strehaia.
În municipiul Drobeta Turnu Severin apar revistele:
Amfitrion (fondată și condusă de Ileana Roman), Caligraf (fondată de Romulus Cojocaru, azi condusă de Victor Rusu), Vorba noastră și Hyperion (fondate și conduse
de Florian Copcea).
Personalitățile mehedințene sunt remarcabile în
varii domenii de activitate: arte plastice (Gh. Anghel,
Ștefan Popa Popa’s, D. Ghiață), literatură (Al. Balaci,
I.C. Chițimia, Șerban Cioculescu, Al. Dima, Nicolae Dan
Fruntelată, Ileana Roman, Emil Manu, D.R. Popescu, Marius Tupan, Alice Voinescu), istorie ( D. Berciu, D. Tudor),
folcloriști (I.G. Bibicescu, Gh. Dumitrescu-Bistrița), filosofie (Al. Boboc, Gh.Enescu, C. Rădulescu-Motru),
știință (Teodor Costescu, Victor Daimaca, Victor Gomoiu, D. Grecescu, Gh. Ionescu-Șișești, Ioan Ioviț-Popescu, I. Jianu, Șt. Odobleja, Petre Sergescu, C.
Severeanu, Gh. Țițeica), cinematografie (Virgil
Ogășeanu, Geo Saizescu, Ileana Stana-Ionescu) etc.
Prin activitatea sa, Centrul Cultural „Nichita Stănescu” a demonstrat că nici pandemia actuală nu a
putut fi o piedică în calea promovării culturii, atunci
când este făcută de specialiști cu profesionalism și
vocație.
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Amprenta unui gând

Globalizarea
prin poezie
• ion Andreiţă

Totul a început ca un foc mic,
pâlpâind într-un adăpost mic, cu o
fereastră mică, prin care abia răzbătea
în afară lumina flăcării din vatră. Treptat, focul s-a întețit, parcă s-a mărit și
adăpostul, iar flacăra a început să se
vadă de la mai mare distanță. Apoi,
deodată, adăpostul s-a desfăcut din
încheieturi, flacăra a invadat cerul, luminând întregul pământ.
…Așa
s-ar
putea
traduce,
metaforic, gestul unui ales al sorții,
care, aidoma unui țăran îndărătnic din
Carpați, doar cu un amnar și-un smoc
de iască, aprinde scânteia poeziei pe
firmamentul de litere al lumii.
Dar iată minunea, în mărturisirea
celui ales, scriitorul Germain Droogenbroodt: „Fiind născut în zona în care
se vorbește olandeza, într-o țară atât
de minusculă cum este Belgia, am
resimțit încă din tinerețe limitările
impuse de faptul că limba mea
maternă avea doar o importanță
marginală. De aceea m-am hotărât să
studiez limbile. Ele nu doar că mi-au
permis să călătoresc mult, ci mi-au
facilitat și înțelegerea culturii altor
popoare, oferindu-mi posibilitatea de
a citi și traduce poezia lor. În 1984,
am înființat editura POINT, avândumă pe mine însumi ca singur angajat,
și am început să traduc și să public
poezie internațională în limba
olandeză, făcând astfel accesibilă lirica modernă contemporană cititorilor
flamanzi și olandezi”. Treptat, ca și
flăcăruia din micuțul adăpost imaginat mai devreme, Flacăra Germain
sporește în intensitate și nuanțe. O
revistă (de limbă olandeză) din
Spania îi propune o rubrică
permanentă, „Poezia Săptămânii”.
Care poezie, pe lângă olandeză, este
transpusă în spaniolă și engleză. După
care – tot cu cuvintele lui: „Fenomenul
a luat amploare precum un bulgăre
care se rostogolește în zăpadă. La început, traducătorii chinezi, francezi,
italieni și români au transpus poeziile
în limbile lor, fiind urmați mai apoi… de
tot mai mulți traducători din alte
limbi, care s-au alăturat treptat
proiectului nostru. La ora actuală, poeziile sunt traduse în fiecare săptămână
și apar în 24 de limbi în numeroase
publicații literare internaționale sau pe
diverse pagini de internet”.

flacăra lui Adrian Păunescu

Din anul 2016, proiectului i s-a
alăturat și scriitoarea română Gabriela Căluțiu Sonnenberg. De
câtva timp, ea și companionul ei
susțin și o rubrică permanentă, Poezie fără frontiere, în revista „Curtea de la Argeș”, creată și condusă
de către argeșeanul absolut (român
dintotdeauna)
academicianul
Gheorghe Păun, matematician și om
de litere. La sugestia domniei sale,
cei doi s-au bucurat să alcătuiască o
antologie a „Poeziei Săptămânii” în
limba română. Și, iată, în mai puțin de
jumătate de an, avem sub privire și-n
librării volumul „Poezie fără frontiere”, Editura Tiparg (Biblioteca Revistei Curtea de la Argeș) Pitești, 2020
–
„veritabilă
piesă
bibliofilă”,
apreciază domnul Academician – cuprinzând 270 de poeme din peste 200
de autori. Sunt autori din toate principalele limbi cunoscute, euro-asiatice,
dar și poeți scriind în ebraică,
thailandeză, kurdă, uzbekă, malaieză,
persană, islandeză, estoniană. Sunt
nume strălucitoare pe bolta literelor
lumii – de la Tagore, la Nazim Hikmet,
Rainer Maria Rilke și Ungaretti, de
pildă – dar și nume adăstând încă sub
lupa încețoșată a observației. Sunt și
câteva nume românești; nu multe –
zece (10) destule, totuși – pe care le

voi așeza, acum, sub privirea cititorului, în ordinea în care sunt prezentate
în volum: Liviu Antonesei, Corin Bianu,
Ana Blandiana, Ion Deaconescu, Franz
Hodjak, Elisabeta Iosif, Iuliana Pașca,
George Roca, Passionaria Stoicescu,
Christel Ungar. Zece, așadar.
Există, totuși, și un al 11-lea, pe
care nu știu cum și unde să-l cataloghez, în antologie fiind menționat doar
atât: Paul Celan – Bucovina. Am cercetat toate atlasele lumii și n-am găsit
nicio țară care să se numească Bucovina. Sigur, îl cunosc/cunoaștem pe scriitorul Paul Celan (pe numele adevărat,
Paul Peisah Antschel) născut în anul
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• Ovidiu ioanițoaia
1920, la Cernăuți, într-o familie de
evrei grermanofoni. El însuși a devenit
scriitor de limbă germană; deși a
tradus și în/din românește, opera
originală (poezie, eseu).și-a scris-o
numai în nemțește. S-a stabilit în
Franța, la Paris, unde, la vârsta de 50
de ani, s-a sinucis, aruncându-se în
Sena, de pe Podul Mirabeau. (Gest pe
care avea să-l facă, ceva mai târziu, în
1994 (la vârsta de 80 de ani) celălalt
poet român, Gherasim Luca, tot evreu
(Salman Locker) devenit scriitor de
limbă franceză, aruncându-se în apele
Senei de pe același pod, Mirabeau).
…Podul Mirabeau – nu mă pot
abține să nu-mi amintesc de câte ori
m-am rezemat de balustrada lui, recitind poezia pe care i-a dedicat-o, cu
mult înaintea celor doi, poetul
Guillome Apollinaire (Wilhelm Albert Vladimir Apollinaris de Kostrowitzky) – și nu mă pot abține să
n-o transcriu aici – ca pe un recviem în memoria lui Paul Celan și
Gherasim Luca – în traducerea lui
C. D. Zeletin. Podul Mirabeau: Iubirea ni se duce și Sena înainte /
Sub podul Mirabeau / Cumva sămi mai aduc aminte / După mâhniri veneau plăceri ții minte //
Coboară ceas al nopții stăpân / Zilele se duc eu rămân // Stam
mână-n mână tot mai aproape /
Când jos clipesc / Sub podul
brațelor pleoape / Și ochi eterni
ai obositei ape // Coboară ceas al
nopții stăpân / Zilele se duc eu
rămân // Iubirea noastră apă
somnolentă / Se duce așa / Viața
e prea lentă / Și ah Speranța prea
e violentă // Coboară ceas al
nopții stăpân / Zilele se duc eu
rămân // Fug zilele și nu mai știm
încotro / Cu timpul dus / Și cu iubirile care-au apus / Iar Sena
curge curge sub Podul Mirabeau //
Coboară ceas al nopții stăpân / Zilele
se duc eu rămân.
Dar să revenim la antologia
noastră. Nu voi face alte comentarii
critice la adresa poeților antologați,
nici asupra calității scriiturii lor. Las
acest drept cititorului. Personal, îmi
voi exprima, totuși, o nedumerire (și,
implicit, o mâhnire): Cum se face de-a
scăpat antologatorilor tocmai numele
amfitrionului
lor,
poetul
de
neîndoielnică valoare Gheorghe Păun?
Închei citând (integral) poezia Penelopei Dountoulaki din Grecia,
intitulată Măslinul, care sper să ne
cuprindă pe toți:
Măslinul
care crește în curtea mea
adună ani
în trunchiu-i noduros.
Brăzdat de crăpături,
cioplit în curbe voluptuoase,
e obiect de artă prețioasă
făcut anume pentru a măsura
pulsul eternității…
Sfânt și tăcut
din miezul viselor mele
pașii spre râu întruna mi-i veghează
și mă strunește când sunt în pericol
mereu la datorie
ca o îmbrățișare uriașă.

…Globalizarea prin poezie, prin
cultură, la care fiecare popor participă
cu ceea ce are mai bun în spiritualitatea sa, iată o metodă de înălțare a
omului, în beneficiul întregii planete.

Așadar, după 2-1 la
Pitești, U Craiova s-a desprins în fruntea clasamentului de urmăritoarele cu
pretenții la titlu. Are 4
puncte peste CFR și 6 față
de FCSB, ba chiar câte unul
în plus la „adevăr”. Cu 15
puncte din 15, trupa lui
Bergodi pare pusă pe fapte
mari. E însă prematur pentru verdicte, să mai vedem.
Surprinzător, campioana s-a împiedicat în
Gruia, ca și cu Sepsi, de Chindia, care a obținut
o nesperată remiză albă. Conștient că-l
așteaptă joi seara întâlnirea crucială cu KuPS
din Finlanda, decisivă pentru calificarea în grupele EL, Dan Petrescu i-a odihnit pe
Bălgrădean, Vinicius, Camora, Djokovici, Bordeianu, Rondon și Deac, iar la Susici, Ad. Păun
și Omrani a apelat pe parcurs. A crezut că
poate învinge și cu echipa de rezerve, cu 3 U21
în formula de start!, dar s-a păcălit. Pe lângă
că, strunită de Săndoi, Chindia s-a apărat ferm
și a contraatacat tăios, ea a și irosit în două
rânduri șansa de a deschide scorul. Ceea ce nar fi mirat.
Mai puțin arțăgos ca altădată, „Bursucul”
a admis, fair, că un eventual succes al CFR-ului
n-ar fi fost meritat. „Ei au ratat cele mai mari
ocazii”, a recunoscut. N-a scăpat însă prilejul
de a transmite un mesaj-avertisment către
conducere: „Acest meci a dovedit că mai avem
nevoie de jucători”. Cerere logică în condițiile
în care media de vârstă a lotului clujean e
ridicată. Iar sezonul, în caz de succes joi, va fi
foarte încărcat. Atât că perioada de transferuri
se va încheia fix săptămâna viitoare, pe 5 octombrie!
În Copou, unde a început cu o formație
încropită din cauza coronavirusului, lipsită de
9-10 titulari, FCSB a pierdut clar, fără recurs,
2-5. O Poli excelent organizată și energică
(bravo lui Pancu!), un Andrei Cristea dezlănțuit,
autor a 3 goluri la 36 de ani și 5 luni!, au
depășit o echipă bucureșteană în care Miron,
Olaru, Fl .Tănase, Buș și Ov. Popescu au intrat
mai târziu. Dar degeaba. Atenție, primii 4, abia
declarați negativ, deci fără meciuri în picioare,
au fost introduși deodată în minutul 28! Probabil la ordinul transmis telefonic de patron.
E de presupus asta, variantă plauzibilă,
deoarece nu-i de imaginat că Toni Petrea,
proaspăt întors pe bancă, ar fi luat din proprie
inițiativă o asemenea hotărâre riscantă. Sau
măcar neobișnuită. Zău așa, ce-o fi priceput
tânărul Andrei Istrate, 18 ani, schimbat și el în
minutul 28 după ce marcase golul de 1-0, ce-o
fi înțeles el din ceva ce chiar nu era de înțeles?!
Regret că mă repet, dar atât timp cât Gigi
Becali se va substitui antrenorului, FCSB va
pluti în derivă. Pe moment, poate explica rezultatele slabe aruncând vina pe pandemie.
Deși nimeni n-a încercat să afle, cum s-ar fi cuvenit, în ce mod a apărut ditamai focarul de
infecție în baza din Berceni. OK, însă mâine,
poimâine, ce justificări vor mai fi găsite, ce
scuze, pentru prezumtive evoluții sub valoarea
jucătorilor?!
În paralel, Craiova lui Bergodi și-a continuat marșul triumfal, 5 victorii din 5 meciuri,
în ciuda faptului că nici ea n-a rupt gura târgului. Rareori a sedus. Exceptând succesul cu 4-1
de la Ovidiu, unde gazdele au rămas în 10 încă
din minutul 4, în restul partidelor s-a cam chinuit. A câștigat la Sepsi, cu Voluntari și, vineri,
cu FC Argeș la limită, cu emoții.
A judeca însă cu asprime, la sânge, o
echipă care a realizat maximum de puncte
înseamnă a-i vâna cu orice preț slăbiciunile. E
ca și cum, dacă-mi permiteți, ai căuta pete în
soare.

sPOrT
Sursa text și foto: blogsport.gsp.ro
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• cristiana crăciun

Parafrazând o fufandeză dintr-o reclamă ProTv, „astaaaa eee țaaarraaa ceeea maiii tareee!”, în care, se
vede cel mai limpede: eu nu am față de realitate minima înțelegere. Nici în cea mai exotică dictatură de
pe această planetă albastră, nu și-ar permite omologul
insului de la Cotroceni să-și trateze poporul ca pe o
glugă de coceni și să facă o deșănțată campanie electorală fără nici dram de sfială! Dar la noi se poate trăi și
fără Constituție care își vede toate prevederile anulate, chiar sub nasul august al Evropei infectate! Viața
nu de deloc așa cum mi se pare mie, nici poporului,
clar, aflat în minoritate, ci e așa cum crede sfânta
populație, după cum ne demonstrează rezultatele,
unele finale, altele parțiale, contestate sau contestabile, la recent încheiatele alegeri locale.
E limpede, sunt doar un cârcotaș lipsit de motive,
unul care, în loc să tacă înțelept, vorbește, care doar
are o impresie – greșită, după cum se vede – că știe și
înțelege ce se petrece în lume... Așa că, despre edili,
de-acum încolo, patru ani, de la mine numai de bine.
Indiferent ce „minuni” vor face, câtă vreme au susținere
de la populație, cine sunt eu, ca să le stric fengșuiul și
să la tot bat în talpă cuiul?!? Nu e treaba mea că ne întoarcem iar în comunismul de... aur (de fapt în... minciunism, că noi și pe-ăla „l-am fentat”!), așa
majoritatea a dorit și a votat, nu am decât să mă bucur
pentru tot ce i se va-ntâmpla, să nu mă mai amestec în
ciorbița sa și, după cum se vede treaba, peste-un trimestru vom vom desăvârși schimbarea! Chiar îmi pare
rău că n-am putut pricepe ce se caută anume pentru o
funcție în administrație - și nu va fi altfel nici la alegerile parlamentare! -. Complet greșit am crezut că se
cere să fii un om cinstit, corect și bine pregătit... nu
hoț neprins – negustor cinstit, nu delincvent violator,
soț și tată abuzator, un bullyngist ori un bulangiu... că
dacă-i calitate ori defect nici nu mai știu! (V-am declarat-o de mai multe ori, cu mine-n Europa n-aveți loc, că
nu țin partea violatorilor, nici la LGBT, deloc!, nu pot
să văd, cu mintea mea îngustă, de ce contează doar
ce ai sub fustă, nu și-n cap, de ce culoarea pielii, sexul
ca... dezorientare, o etnie ori un handicap constituie
motive de selecție și promovare... De-aia nici nu iau
Premiul Oscar, se știe!!! ) Asta e ceea ce de fapt își
dorește „nația”, asta a ales și va avea. Și nu mai e nicio
impresie, ci o certitudine, dacă nu au contat dezvăluirile, probele, ba în unele cazuri nici condamnările! Să
admitem, au afirmat gurile rele vrute și nevrute spre

De știut o nouă regulă!

La intrarea în Palatul
Parlamentului se cere
să-ți dai jos cingătoarea
• Ovidiu Marian

În ziua de luni, 21 septembrie ac. ajung la Camera
Deputaților pe la ora zece. La intrarea prin A-3/S2(restaurant) era destul de liniște. Doar două, trei persoane
încercam să pătrundem în impunătoarea clădire. De
cum trec de ușile culisante sunt obligat să ajung în
fața unui aparat care îmi încadrează perfect fața ce
apare pe un monitor însoțită de temperatura corpului36,2 grade. Scap de primul filtru, cum se spune. Apoi
mă supun controlului anti-tero efectuat de cadre de
specialitate din Serviciul de protecție și pază. Control
mult mai amănunțit și mai sever. Sunt obișnuit cu asemenea verificări încă din anul ‘96 al veacului trecut,
de când, în această clădire monument s-a mutat Camera Deputaților. Dar, și în Dealul Mitropoliei, unde șia avut, vremelnic sediul Camera inferioară a
Parlamentului am trecut zilnic prin filtrul de control
de la intrare. Deci, pot afirma că în cei aproape treizeci de ani am învățat lecția impusă de organele de ordine în ceea ce privește respectarea normelor de
acces într-o asemenea instituție de rang înalt. Din
timp, îmi pregătesc legitimația de intrare, îmi golesc
buzunarele de monede, pixuri, de tot ce or avea
metal. Dacă, totuși, aparatul prin care sunt obligat să

flacăra lui Adrian Păunescu

exemplu, despre mămicuța candidatului de la sectorul
6, pensionară megabugetară, la stat re-angajată pe pile
genitoare a lui Ciucu, ales primar în locul „roșului”
Mutu!... Doar că, în afara faptului că toate alegațiile se
confirmă, ba chiar Ciprian - fiul le recunoaște!, electorii
așezați la coadă și ignorați cu bună știință, ca semn că
își doresc și mai multă umilință, i-au introdus numele
în urna... de vot! (Rușine de gând prost, dacă ați crezut
că-n alta!). Aș mai putea continua, dacă ar mai conta.
Noi, cei care-am înțeles aiurea, ne vom conforma,
că așa e democrația: conduce majoritatea, proastă
grămadă, necinstită și de nimica ori cum ne pare
unora ea!... Nu poți să vii și să spui, cum zicea
„popoziția” și haștagrezistimea că nu e legitimă Firea,
că au votat-o dintre bucureșteni doar 30 la sută și ceva;
acuma procentul alegătorilor e încă și mai mic, da-i
musai să tăcem chitic și să ne gudurăm ... Pe clevetitori, care s-au trezit dimineață supărați că au ales pentru ei alții, în urmă c-o seară, îi informez că nu i-a
împiedicat nimeni să iasă la vot! Am înțeles, nu au vrut
„mască la bot”, au ales să facă compromisuri cu ale lor
principii, acum să n-o facă încă patru ani pe deștepții
și pe neînduplecații!!! Și, dacă aleșii aceștia prin vreo minune, fi-vor... „minunați”, suntem salvați: nici nu
ne mai trebuie pe viitor alți candidați; vor fi pe viață,
etern votați! Hai, că nu-i chiar așa departe Belarusia
aia!
Sunt printre puținii tâmpiți care nu reușesc să
înțeleagă – și-i numai vina minții lor, beteagă! –, cum
să dai un oraș precum Timișoara, pe mâna unui oarecare Dominic Fritz, de profesie... azi casnic?!?, care nu
a făcut concret în viața lui nimic, dar care a lucrat „ca
consilier”(sic!), cândva, la biroul președintelui din Germania?!? (Și când am zis „cândva” nu a fost deloc aproximarea mea, ci e chiar așa!). Stăpânește bine
administrația, doar a făcut școala!; nu a s-a ocupat cu
practica, dar are gospodăria sa și a condus până acum
iubita... (nu e frumos să spuneți amanta!, de câte ori să
vă zic asta?!?): abia așa, acum intrăm în Europa! Avem
cel dintâi primar care e cetățean german, nu și român,
dar care promite să fie bun. Cum la ce?!? La...
Scheiße!, ce-mi pierd eu vremea să vă dau o logică
explicație?!? (Prin această alegere GuWernerul a
câștigat lupta cu șomajul, l-a rezolvat măcar pe unul;
restul... să mai aștepte!) Fritz vine după ce pusese Robu
chitara și laba pe urbea cu balconul unde românii șiau strigat dintâi libertatea, municipiul unde-ajunsese
Clanul Cârpaci să facă PUZ-ul și oricine dorea să-și proclame drept legal abuzul reușea! (Alo, DNA, se mai aude
ceva cu anchetele-alea sau au fost doar așa, să băgați
în oasele lui Robu&Grindeanu spaima?)...

trec face zgomot, sepepistul de serviciu îți mai face,
în plus, un control corporal cu o baghetă tehnică detectoare de metale ca să nu spun magică. Apoi îți
primești geanta, poșeta trecute printr-un aparat cu un
mic ecran care îi arată controlorului toate lucrurile,
obiectele avute în mapa respectivă, iar dacă i se pare
ceva suspect studiază amănunțit obiectul cu pricina.
Am trecut de mii de ori prin aceste filtre, dar de fiecare dată m-am supus cu înțelepciune tuturor controalelor. Ba mai mult, în anumite situații, când la Palatul
Parlamentului aveau loc diferite evenimente-congrese,
conferințe, reuniuni- cu largă participare
internațională de la șefi de stat și de guverne, până la
jurnaliști români și străini prin natura funcției deținute
la acea dată, am colaborat îndeaproape cu ofițeri
având înalte funcții în cadrul Serviciului de protecție și
pază: Gabriel Naghi, Iulian Creniceanu, Gabriel Crețu,
Sava Postolache, Tomiță Coman, Anica Florescu sunt
doar câteva nume. De fiecare dată colaborare noastră
s-a desfășurat în condițiile stabilite de comun acord
între cele două instituții având drept scop reușita
acțiunilor la care participam. Ce acțiuni! Ce vremuri!
Și a venit ziua de 21 septembrie ac când un boctăr
(paznic) cu exces de zel, după ce am respectat toate
regulile impuse la intrarea în Camera Deputaților, mi
se cere să dau jos cureaua de la pantaloni. Pe drept
cuvânt, am crezut că nu aud bine cerința impusă și nu
m-am conformat, așteptând să fiu controlat cu acea
baghetă țiuitoare. Nici vorbă. Gardianul parcă iritat
îmi cere pe un ton mai ridicat să-mi scot rapid cingătoarea. Respect întocmai ordinul dat. Țin de o gaică a
pantalonilor să nu rămân cu ei în vine. Au intrat pe
lângă mine două doamne cu zâmbetul pe buze văzând
situația nefericită în care mă aflu. Intru din nou prin
chenarul electronic, fără curea ca în filmul regizat de
P. Bartoș aparatul a bâzâit spre dezamăgirea supraveghetorului. Sunt supus iar la un control corporal. Se
mai auzea câte o piuitură dar, în cele din urmă primesc
undă verde și intru în somptuoasa clădire. Pur și simplu am rămas șocat de cele întâmplate. Mă retrag într-
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Eu am am avut, eronat, impresia, că era foarte rău
ce se-ntâmpla pe Bega, dar, în fond, care era treaba
mea, de ce să mă intereseze ce-i cu Timișoara?!? Doar
pentru că am acolo niște nepoți care sunt foarte
încântați de vechii și noii... aleși, pe care, răuvoitori,
unii, îi numesc „hoți”?!? Sau că am o cunoștință, folcloristă, care cânta pe banii primăriei la câte-o paranghelie, dar azi se dezice de asemenea fapte și aplaudă la
un șpriț măreața victorie a lui Friț?!? Nu ține motivația,
eu să-mi văd de ograda mea, din sectorul 1, nici măcar
de toată Capitala... acolo unde s-a votat, se pare, Clotilde, deci vom mânca „mascotte” (Suntem la numărătoare, Tudorache pare să îi fure iarăși prematur clamata
glorie!). Așa cum am declarat, je suis preparée à manger
orice..., noroc că mă pricep la culinărie franceză și-mi
place! Ieri am fost în antrenamente: brânzeturi fine,
mucegăite, asorate cu smochine, așa că 4 ani voi servi
mic-dejun cu rugăciune!!! Dă, Doamne, că madama
asta nu are de unde! O să mai aducă încă niște firme
franceze – deja plătesc la ei toate utilitățile, rămăsesem la români doar cu gunoaiele, nu-i bai, și pe ăstea o
să le rezolve, o să refacă micuțul Paris, dar maro... închis! Sunt toată plină de speranțe – deja mi-am
îmbrățișat centrala termică de apartament, nu îmi pun
nădejdea în robinet, în trimit mereu bezele!, și am
făcut câteva cruci pe la icoane, să nu ne ia iarna prin
surprindere și să nu crăpăm, naibii, sub greaua
moștenire... Bine, mă mai rog și pentru prietenii mei
de sex masculin, să care cumva să fie răpuși de farmecul
chipului longilin-bovin, de cât „hrâuu, hrațușca , hramurica” și alte tâmpenii debitează „să-ți trăiască
franțuzoaica”, că s-au scumpit toate, inclusiv viagra!...
Cum era de așteptat, nici bine cerneala pe procesele verbale nu s-a uscat că...electorala alianță s-a și
deschiolat: Cioloș, cu obrăznicia-i proverbială, chiar și
Barna, ieșit din dulcea-i leneveală, căței mai mici, potăi
de pe la USRăi și cei în Plus pe împuns partenerii liberali
s-au pus, clamează victorii de unii singuri și se fac a uita
de parteneri! Drept care herrn Präsi a ieșit cu un comunicat: pe liberali i-a lăudat deșănțat (făcându-se a nu
băga de seamă un fapt - acela că PSD caimacul le-a cam
luat), și pe ăilalți i-a atenționat că e de muncă, nu de
glumă!... Nu-i așa că e o poantă bună?!? Parcă-i și vezi
pe noii gospodari prin primării și prin consilii, luând covoarele la scuturat: să vadă lumea că de PSD praful sealege, câtă vreme lasă pe Dâncu, fată-n casă, și
serviciile să deretice! Eu am în noii aleși multă încredere! Dacă nu s-or pricepe, peste 4 ani încercăm alte
aspiratoare!
un colț al holului de la intrare și îmi leg din nou pantalonii cu blestemata de cingătoare. În timp ce treceam
prin toate aceste secvențe neplăcute, că să nu zic
ofensatoare, mă gândeam și eu ca tot omul, oare în ce
o fi investit Serviciul de protecție și pază banii și nu
puțini primiți în plus de la bugetul de stat, dacă nu în
aparatură modernă care să vină în sprijinul celor care
au în pază cele șapte, opt intrări ale Palatului Parlamentului. Ajuns în birou, colegul meu se plângea de
același tratament de la intrarea A-3/S2 ceea ce a făcut
să-și ia măsurile necesare, în sensul că nu mai poartă
decât pantaloni strânși în talie pentru a nu păți vreo
rușine la desfacerea curelei. Domnule Marcel Ceolacu
președinte al Camerei Deputaților vă știam ca politicianul aproape de oameni, de cei mulți, de problemele
și necazurile lor. Ce-i drept aleșii neamului nu sunt
supuși nici unui fel de control la intrarea in Palatul
Parlamentului și drept urmare nu aveți de unde ști prin
ce trec serviciile administrative la debutul activității
zilnice. Nu-i mai lăsați domnule pe acești zeloși portari
de serviciu să vă umilească funcționarii, acești anonimi, dar oameni de bază în fabricarea legilor. Ce
pățim, parcă nu-i adevărat. Am ajuns să ne acoperim
fața si să ne dezvelim ... spatele.
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Caragiale,
Oglindă Neagră

2-8 octombrie 2020

• nicolae dan Fruntelată

Am citit cu puţin timp în urmă un articol (pe
Internet – unde altundeva? – devenit băiatul deştept al
familiilor noastre) care mi-a deschis o cale nouă spre
înţelegerea uriaşului Ion Luca Caragiale.
Scriitorul total al literaturii române, „omul cu
miştoul absolut”, cum îi zicea un coleg al meu din
Facultatea de Filologie, e cel care şi-a aşezat o
cacofonie în nume ca pe un blazon al sictirului cu care
judeca lumea.
Acel articol pornea de la un studiu semnat mai
demult de seriosul critic şi istoric literar Ion Holban, în
care acesta explica etimologia numelui Caragiale, iniţial
Caraiali, ca „oglindă neagră”, venind de la turcescul
„cara”, pe care-l ştie oricine şi de la „ialis”, care ar
însemna „oglindă”, după spusele literatului ieşean. Se
non è vero, è ben trovato, am strigat înlăuntrul meu, în
limba lui Dante: „Dacă nu e adevărat, e bine găsit”. Nu
se găseşte o înţelegere mai superbă decât prin sintagma
„oglindă neagră” a kefalonitului de origine care ne-a dat
o lecţie genială despre sufletul nostru adevărat, despre
păcatele noastre cele mai ascunse.
Întâi mi-au venit în minte nuvelele lui Caragiale şi
drama „Năpasta”. Caragiale cel negru, shakespearianul
cutremurător din „Păcat”, din „La hanul lui Mânjoală”,
din „O făclie de Paşte”. Abia apoi m-am gândit la
fabulosul tratat despre gargara balcanică românească,
la momentele şi schiţele lui, având şi ele o faţă tragică,

LOCURI CARE TREZESC AMINTIRI

Văleni-Dâmbovița

(acasă la Sava Șoimescu, Iosif Gabrea și Ion Fălculete)

• dimitrie sorin Pană

Despre existența comunei situată la poalele Leaotei
- la contactul Piemontului Getic cu Subcarpații, pe cursurile pârâurilor Văleanca, Valea lui Topor și Mâzgana ape ce poartă cu sine amintirea nescriselor legende ale
locului - se vorbește, potrivit unui hrisov domnesc, încă
din anul 1579. La finele secolului al XIX-lea și începutul
celui următor era cunoscută sub denumirea de Văleni,
făcând parte - până în anul 1950, când a trecut de Regiunea Argeș (raionul Muscel) - din plasa Argeșel, a fostului județ Muscel. Trecerea la județul Dâmbovița a avut
loc în urma reformei administrative din anul 1968, care
prevedea revenirea la vechea organizare administrativă
pe județe. Sub actualul nume (Văleni-Dâmbovița) localitatea este cunoscută din 1931, an în care a fost rebotezată pentru a putea fi deosebită de cealaltă așezare
cu același nume, ce ținea de fosta plasă Golești, a
județului Muscel. Poziția geografică a constituit principalul atu care a stat la baza dezvoltării constante a
zonei, fără ca țăranii (liberi) să se confrunte cu asprele
măsuri impuse de către moșierime. Pe lângă credința
strămoșească, aplecarea către tradiții și cultură par să
fi fost armele pe care fii satului au știut să le mânuiască,
la fel de bine, atât pe timp de pace cât și pe timp de
război. Ajunsă până la noi, biserica de lemn din satul
Mesteacăn (aparținător comunei), târnosită - potrivit pisaniei - la 1751, în timpul domniei lui Grigore II Ghica,
reprezintă cea mai elocventă dovadă care stă la baza
afirmației de mai sus.
Începând cu cea de-a doua jumătate a secolului al
XIX-lea, dat fiind numărul crescut al știutorilor de carte,
au loc o serie de manifestări culturale pornite din
inițiativa câtorva localnici, a căror contribuție la
înălțarea spirituală a zonei pare să rămână îngropată sub
cenușa istoriei. Unul dintre aceștia este poetul, dramaturgul și prozatorul Sava Șoimescu (1837-1899), autor al
mai multor lucrări de factură istorică și religioasă, care
- după terminarea studiilor liceale de la București - a
urmat învățătură la cel mai înalt nivel în Italia, unde șia luat doctoratul în științe politice și administrative.
După întoarcerea în țară a colaborat cu revistele literare
„Convorbiri“, „Șezătoarea“ și „Observatorul“ (din
Sibiu), unde i-au fost publicate mai multe poezii. Devine cunoscut în urma editării volumului de poezii „Virtutea militară“ - inspirat fiind de faptele de arme ale
ostașilor români căzuți pe câmpurile de luptă ale „Răz-
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un complex pe care noi l-am ascuns mereu cu abilitate
sub masca vorbelor goale, de parcă am fi trăit de secole
sub semnul pandemiei, al distanţării forţate, al
spălatului repetat pe mâini, purtând blestemul etern al
lui Pilat din Pont.
El a fost copil din flori (se pare că părinţii lui n-au
fost căsătoriţi „legal”), urmaş al unui alt copil din flori
(tatăl, Luca), nepot al altuia, bucătarul adus din
Kefalonia de Caragea Vodă, făcând din acest destin un
suport teribil al geniului său.
Doamne, ce limbă românească ştia Caragiale! Cum
întorcea cuvintele, cum amesteca, în limba cea mai
pură, balcanismele inerente, jargoanele, argoului,
sulemeneala graiului vorbit de clasele parveniţilor! Dom’
Mitică „repera” totul sau nu „repera” nimic, înecândune ca pe nişte pisoi albi într-un val de râs amar. Nenea
Iancu cel Mare ne-a permis să ne batem pe burtă cu
domnia sa, la o bere şi-un mic, lângă Cişmegiu, la
„Gambrinus”, şi nouă ni s-a părut mereu că-i suntem
complici, dar el ascundea sub ochelari o lacrimă imensă.
Nenea Iancu, acela care şi-a transmis gena misterioasă,
ce se exprimă în „La hanul lui Mânjoală”, fiului lui, şi el
îndumnezeit de literatură, Mateiu, făurarul crailor de
Curte Veche, nu poate fi definit mai bine altfel decât
ca Oglindă Neagră. Nume de prinţ al piraţilor metaforei,
al gramaticii mlădioase care a zidit şi a păstrat
miraculos, peste timp, limba română, marea noastră
avere de care nu ne-a putut prăda nimeni, dar o risipim
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astăzi prin ignoranţă, prin analfabetismul ţâfnos al unor
generaţii care „se dau culte-n cap”, cum zic golanii,
corcind-o cu englezisme neasimilate şi nesimţite de cele
mai multe ori. Şi acum, când aud vorbindu-se la
televizor, când văd ce se scrie în ziare, dialectul ăsta
papuaş, cu „locaţie”, cu „sustenabilităţi”, cu prescurtări
idioate ale unor oameni în capul cărora judecă tableta,
facebook-ul şi laptopul, simt nevoia să mă întorc la
cărţile cele mari ale literaturii române pentru o cură de
dezintoxicare. Ajung să mă întreb dacă nu cumva tiparul
eroilor de curte veche s-a desenat din vieţile unor
mucenici ai limbii române ca Mihai Eminescu, Ion
Creangă şi Ion Luca Caragiale.
Un bun prieten al meu, om de litere şi ploieştean
prin adopţie, mi-a spus atunci când i-am împărtăşit
bucuria găsirii „oglinzii negre”, că a fost în satul Podeni
de lângă Dealu Mare, locul unde şi-a plasat Caragiale
povestea din „Păcat”. Că acesta este un sat cu totul
special, unde nu e soare niciodată fiindcă dealul îşi
petrece tot timpul umbra peste el. Nu vi se pare că asta
arată ca o intrare în tărâmul celălalt al basmelor
româneşti, intrare pe care geniul caragialian a găsit-o şi
a aşezat-o sub oglinda neagră a scrisului său?
Asta e istoria pe care o încredinţez astăzi rubricii
mele. Gând înapoi, înainte şi în eternitate, pentru
numele domnului Caragiale.

P.S. Nu pot să nu-i aşez în rândul stricătorilor de
limbă şi pe infatuaţii care cred că, dacă au ajuns
politicieni până la genunchiul broaştei, au voie să
atenteze la legile limbii române, de exemplu, să
vorbească fără diftongii atât de necesari rostirii noastre.
Să zică sublinere, consileri, speceală, igena, campanea
electorală. Chit că ei sunt de altă etnie, dar, dându-se
profesori cu şcoală, au avut timp să înveţe româneşte
cum se cade. Sau încăpăţânarea de a continua să
vorbească astfel e tot un fel de sfidare?

Boabe de piper crud

boiului de independență“ din 1877. Acesta este succedat
de alte două cărți, „Poezii lirice“ și „Catalina“ , apărute
în 1883, respectiv 1886. Mai puțin cunoscută, însă deosebit de apreciată pare a fi lucrarea istorico-religioasă
„Biserica Episcopiei Argeșului: Istoria și Descrierea ei“,
apărută în 1886 sub tiparul Academiei Române, care este
păstrată printre tipăriturile ce țin de Biblioteca
Universității din Pitești. Aceasta conține multe
informații de certă valoare, strânse de-a lungul unei cercetări minuțioase, dedicate Mănăstirii Curtea de Argeș,
capodoperă a voievodului muntean Neagoe Basarab, cel
care a mutat scaunul domnesc de la Câmpulung la Argeș.
Remarcabilă rămâne și justețea de care Șoimescu a dat
dovadă în calitate de cronicar de artă, cu ocazia
„Expoziției artiștilor în viață“, de la 1870, la care au fost
prezenți Theodor Aman, Gheorghe Tăttărescu, Sava
Henția, Petru Verussi, Constantin Leca, Constantin
Stăncescu și Nicolae Grigorescu. El a amintit auditoriului, precum și cititorilor ziarului „Pressa“ - unde era
redactor, despre dezinteresul manifestat de către public
în urma implicării politicului, dar și despre greșeala
atribuită criticilor care continuau să compare arta
românească cu a celorlalte nații, fără a fi ținut cont de
mediul în care aceasta a luat naștere. Rămas în manuscris, singurul său roman, intitulat „În țară“, pare a nu
se fi ridicat la cerințele impuse de critica epocii, dată
fiind simplitatea frazeologiei.
Un alt fiu al satului este Iosif Gabrea (1893-1976),
figură emblematică a pedagogiei, psihologiei pedagogice
și legislației școlare românești. A urmat studiile primare
în satul natal, după care a fost înscris la Liceul „Dinicu
Golescu“ din Câmpulung - dat în folosință la 1 septembrie 1894 - pe care l-a absolvit cu rezultate
promițătoare. Alegerea pentru studii a Câmpulungului
nu a fost una întâmplătoare, având în vedere că, la acea
dată, Vălenii făceau parte din fostul județ Muscel,
înființat (la 1864) în urma Legii de organizare administrativ-teritorială a teritoriului României, dată de către
A. I. Cuza. În timpul „Facultății de Filosofie și Litere“
din cadrul Universității București, a cărei licență o
susține în 1923 (cu „magna cum laude“), Gabrea scrie
primele sale articole despre știința educației, care îi
sunt publicate în „Revista generală a învățământului“.
Profesor în cadrul învățământului secundar, obține (după
numai doi ani) - ca absolvent al Facultății de Drept - o
a doua licență, numirea în funcția de bibliotecar (1926)
la „Biblioteca Pedagogică a Casei Școalelor“ căzându-i
ca o mănușă, întrucât aici își putea îmbogăți bagajul de
cunoștințe. În 1927 devine, ca și bunul său colaborator
I.C. Petrescu, asistent al profesorului G. G. Antonescu
(autorul „Istoriei pedagogiei“) - la Catedra de Pedagogie
a Facultății bucureștene de Filosofie și Litere - în paralel
predând psihologia și pedagogia militară la Școala
Militară de Infanterie. Tot profesorul G. G. Antonescu
este cel care îi semnează, în același an, prefața volu-

mului de debut „Școala creiatoare“ - apărut la „Editura
Școalelor“, care avea să fie apreciat de către Simion
Mehedinți și C. Rădulescu-Motru. Conferențiar de pedagogie în cadrul Facultății de Filosofie și Litere, Gabrea
devine artizanul mai multor studii teoretice strâns
legate de politica educației, în paralel fiind apreciat
pentru editarea, din postura de colaborator, a unei serii
de manuale dedicate învățământului primar (abecedare,
cărți de citire, aritmetică, gramatică și geografie). Cele
câteva titluri de mare însemnătate (membru titular al
Academiei de Științe, Secretar General al Ministerului
Culturii, deținător al Ordinului Muncii clasa a II-a pentru
activitate îndelungată și merite deosebite, precum și
pentru contribuția adusă la dezvoltarea învățământului
superior), nu fac decât să contureze imaginea unui ilustru om de școală, plecat la ceruri în 1976, a cărei
moștenire însumează zece cărți, peste treizeci de studii,
o sută patruzeci de articole și recenzii publicate în presa
de specialitate, treisprezece manuale, șase cursuri universitare și trei traduceri din literatura pedagogică
germană.
Mai puțin cunoscuți publicului larg, Ion Vrăbiescu
(1947-1996) și Ion Șerban Grigore Fălculete (n. 1944),
sunt alte două nume emblematice ale Vălenilor, implicate în actul cultural - căruia i-au căzut pradă în urma
nenumăratelor frământări sufletești. Dacă poetul Ion
Vrăbiescu, fost director al Liceului târgoviștean
„Smaranda Gheorghiu“, plecat la ceruri la doar patruzeci și nouă de ani, ne-a lăsat moștenire un singur
volum de poezii - „Crai negru“ (apărut la editura „Bibliotheca“), Ion Fălculete, absolvent (înainte de 1989) al
facultăților de Agronomie din Timișoara și IstorieFilosofie din București (specializarea Istorie) - este semnatarul unei opere care ascunde în spatele ei o susținută
muncă de documentare. Întâia sa lucrare cu valoare
științifică („Obștea țărănească din Văleni-Dâmbovița“)
reprezintă, de fapt, lucrarea de licență - scrisă sub coordonarea profesorului Gheorghe Iscru, cu ocazia absolvirii, în 1979, a Facultății de Istorie. Aceasta avea să
apară în volum, după treizeci și doi de ani, la editura
Bibliotheca, cu toate că mai fusese editată în 2008, sub
titlul „Pe Dâmbovița în sus, pe urmele lui Negru Vodă și
a urmașilor săi basarabi. Vălenii din Pali - Pagini de viață
și istorie“, autorul scoțând la lumină, potrivit istoricului
Gheorghe Iscru „... aspecte fundamentale privind nu
numai obştea ţărănească dintr-un vechi sat muşcelean,
ci şi cele mai semnificative elemente economice, sociale, culturale şi de comportament ale unei colectivităţi care a dăinuit timp de secole şi şi-a înscris numele
printre cei mai importanţi factori determinanţi în viaţa
rurală de pe valea superioară a Dâmboviţei“. În 2012
editează „Monografia comunei Văleni-Dâmbovița“, loc
încărcat de aduceri-aminte peste care timpul nu va ezita
să-și aștearnă uitarea, pe care poetul Victor Eftimiu o
definea, nu demult, ca pe un act al trădării.
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„Traducerea, acest misterios periplu, este în centrul vieţii mele
de aproape cinci decenii” (II)
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.
-Ce rol au jucat în realizarea unei bune traduceri întâlnirile cu autorii volumelor respective ?
- Aș spune că întâlnirea cu doi mari scriitori argentinieni a fost cheia măiastră în lumea traducerii literare.Primul a fost distinsul Adolfo Bioy Casares, care m-a
onorat cu prietenia lui.L-am cunoscut mai întâi epistolar.Prietenul meu, poetul și traducătorul Mihai Cantuniari mi-a deschis drumul, recomandându-mă să traduc
un minunat roman, Dormind la soare. A fost prima mea
traducere dintr-un autor ( anterior publicasem volume
de basme și povestiri din Peninsula Iberică și America
Latină) și, întâmpinând unele dificultăți, mai ales la
nume proprii de locuri, i-am scris autorului. Mi-a răspuns
cu o gentilețe și căldură neașteptată, acea scrisoare a
fost evenimentul literar cel mai de seamă pe care îl
trăisem până atunci. Iar în 1993, însoțind artiștii teatrului Nottara într-un turneu în Lumea Nouă, am avut privilegiul să-l cunosc la Buenos Aires, unde m-a primit în
reședința lui senorială, mi-a arătat fabuloasa lui
biblotecă, mi-a vorbit de cărțile lui, de prietenia cu
Borges. În cursul timpului, am păstrat legătura
epistolară (m-a și citat într-una din cărțile lui de eseuri)
și i-am mai tradus două volume de povestiri, Măști
venețiene și După amiaza unui faun, și celebrul romanul Invenția lui Morel.Mă întorc acum în timp, la anul
1968, pentru a relata hotărâtoarea mea întâlnire cu
Julio Cortázar, „argentinianul care s-a făcut îndrăgit de
toată lumea”, cum îl numea atât de inspirat García Márquez. De altfel, Cortázar și García Márquez sunt scriitorii
mei predilecți, și pot spune cu mândrie că am făcut cele
mai multe tălmăciri din opera lor în limba română. Am
avut prilejul nesperat să particip la un congres cultural
internațional, la Havana (în perioada în care îmi făceam
stagiul de cercetare). Am asistat, plină de entuziasm și
de râvnă, la cele mai importante comunicări pe teme literare, și astfel l-am ascultat pe scriitorul argentinian,
care a fost marea mea revelație. Nu aveam pe atunci
cunoștințele necesare despre opera lui, care nu se preda
la facultate. Știam câte ceva, pentru că începuse deja
să se publice și la noi, eram la curent cu Rayuela
(Șotron), din fragmentele publicate în excepționala revistă Secolul XX . Deci știam doar în linii mari cine e Cortázar și vedeam cât este de apreciat la congresul
cubanez. M-a fascinat însă ca persoană, mai ales pentru
felul în care vorbea, privindu-te în ochi. Era un orator
desăvârșit și un om bun, de o generozitate incredibilă.
Pur și simplu, respira bunătate față de toate făpturile
din jur. La un banchet din cadrul congresului, am avut
șansa să stăm alături. Julio Cortázar a fost atent cu mine
(eram un personaj destul de exotic în peisajul cubanez,
venită din estul Europei), m-a întrebat cine sunt, ce fac,
cum de vorbesc atât de bine spaniola. Și am avut privilegiul fără seamăn să mai stau de câteva ori de vorbă în
acele zile, încât pot să spun că am legat un fel de prietenie - el avea nenumărați prieteni, începând cu clocharzii din Rayuela și terminând cu mari personalități , fiindcă, repet, respira bunătate, înțelegere, căldură
sufletească. Sunt conștientă că a avut bunăvoința de ami acorda atenție tot din generozitate.Țin minte că mia zis:„Tu ar trebui să începi să traduci literatură”. Și eu,
modestă, căci încă nu tradusesem absolut nimic, m-am

arătat neîncrezătoare, iar el, cu un zâmbet diafan și o
lumină blândă în ochi, a adăugat: „Mergi pe drumul ăsta
și ai să vezi că odată ai să traduci Rayuela”. Bineînțeles
că aspirațiile mele pe atunci nu se înălțau la acest nivel
amețitor, dar... acel îndemn a fost extrem de semnificativ și de bun augur pentru mine, aș spune crucial,
dat fiind că realmente îi datorez lui Cortázar începutul
carierei mele literare, căreia m-am dedicat tot mai intens de-a lungul timpului…Și astfel, după aproape 30 de
ani, am ajuns să tălmăcesc - așa cum mi-a prevestit - ,
celebrul lui roman Rayuela - Șotron, distins cu Premiul
de traducere al Uniunii Scriitorilor, în 1998.Pe parcursul
lungii mele cariere, mi s-a ivit adesea ocazia să întâlnesc
scriitori, cu mulți m-am împrietenit și le-am devenit traducătoare, cum a fost cazul cu argentinienii Antonio Di
Benedetto și Gustavo Dessal, cu peruanul Alonso Cueto,
cu spaniolii Miguel Delibes și Javier Marías, cu columbianul Dasso Saldívar. Relația cu toți aceștia mi-a fost benefică și profesional, și uman. Prin faptul că m-au
ajutat să pătrund în viața și lumea lor de ficțiune, am
putut, firește, să le înțeleg mai bine procesul de creație,
să le tălmăcesc cărțile cât mai aproape de spiritul în
care au fost plăsmuite.
-Acum, o surpriză în interviu: i-am propus colegului meu de an din facultate Cristian Livescu, eminent cronicar și istoric literar, cu doctorat despre
„Caietele vieneze ale lui Eminescu”, să-ți adreseze o
întrebare. Inițial, ideea i s-a părut „trăznită”, dar, în
final, a fost atras de ea și a trimis o interesantă întrebare:
„Se spune adesea că traducătorii de elită, între
care va aflați, sunt intermediarii, mijlocitorii
neprețuiți, în dialogul dintre două culturi, întrând în
firea adâncă a expresivității unei literaturi, a unei
nații. G. G. Marquez vorbea de cele trei vieți ale omului - viața publică, cea particular și viața secretă. Ce
înseamnă, ce ascunde „viața secretă” a unui
traducător? Ce află el și nu întotdeauna poate
spune?”
-Întrebarea este interesantă și stimulatoare. Pot da
un răspuns referindu-mă tot la García Márquez.Este
vorba de aspectul politic al personalității sale.Este bine
cunoscută simpatia lui din tinerețe pentru ideologia de
stânga - îmbrățișată pe atunci de mulți intelectuali latinoamericani, între care Mario Vargas Llosa (care, mai
târziu, a renunțat total, optând pentru liberalism) sau
Cortázar (care i-a rămas credincios până la moarte) - și
pentru revoluția cubaneză, precum și prietenia cu Fidel
Castro. Mulți nu l-au putut înțelege, și au mers atât de
departe încât i-au contestat, orbiți de prejudecăți, până
și opera. Din păcate - o spun cu mare regret -, și în România au fost unii literați „elitiști” care au adoptat public această postură. În privința atitudinii lui Gabo față
de socialism, față de fosta Uniune Sovietică și de țările
ex-comuniste, m-am edificat complet traducându-i cartea de eseuri Călătorind prin Europa de Est (cu fragmente reluate și în Scandalul secolului. Texte apărute
în presă între anii 1950-1984), unde își mărturisește și
argumentează convingător dezamăgirea la constatarea
unor realități diametral opuse viziunii romantice din
tinerețe, criticând vehement sistemul totalitar, dictatura de tip stalinist. Însă prietenia cu Fidel Castro m-a
nedumerit îndelung, până i-am aflat secretul, pe care
mi l-a dezvăluit în particular biograful său, Dasso Saldívar. Deci: Gabo a menținut prietenia cu Castro dintr-un
motiv major: prin prestigiul său de scriitor, avea o
extraordinară influență în Cuba, și astfel a contribuit nemijlocit la eliberarea a peste 3.000 de deținuți politici
din închisorile regimului, dintre aceștia numeroși scriitori și artiști (celebru a fost cazul poetului Padilla).Dar
a făcut-o cu maximă discreție, dorind expres ca acest
fapt să nu fie dat publicității. Nu l-aș fi divulgat nici eu,
dacă n-aș fi tradus, în 2017, cartea lui Apuleyo Mendoza
despre Gabo, apărută după moartea scriitorului, unde
se relatează cu amănunte acest episod (cifra exactă
dată de Apuleyo Mendoza este 3472).
-Regretatul tău soț, Leonard Mehedinți, de care
mă leagă mai multe lucruri comune - Oltenia natală,
același cămin în studenție, studii la facultăți umaniste, gazetăria pe probleme externe și aceleași coridoare de la fosta Casă a Scânteii - îmi mărturisea
cândva că, după ce i-a dăruit colegului său de clasă
din liceul craiovean, Adrian Păunescu, un volum
tradus de tine, acesta i-a mărturisit telefonic ulterior că a citit o carte extraordinară, „tălmăcită
splendid”. Pornind de aici vreau să te rog să spui
câte ceva din ceea ce ți-a povestit Leonard despre
viitorul mare poet și scriitor din acei ani.
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- Î ț i mu l ț u m es c p e n t r u c ă m ă f a c i să
r e t r ă i e sc , p r i n a c e st î nd e mn , c li p e d e m a r e b u c u r i e s uf le t e a s c ă . M a i î n t â i p e n t r u e vo c a r e a f i g u r ii l u min o ase a lu i Le o n ar d, c ar e a ju c at u n r ol
d e e xc e p ție ș i în v iaț a m e a pr o fe sio n ală, f iin dc ă
m ă sf ă t u i a m a d e se a c u el î n p r i vi n ț a u n o r
c h e s tiu n i de tr adu c e r e or i de pr e ze n tar e a
t ă l m ă c i r i l o r m e l e î n c a d r u l l a n s ă r i l o r. Ș i a p o i ,
p entru s atis facț ia p e care am s im țit-o când,
d u p ă c e a c i t i t t r a d u c e r e a m e a d i n To a m n a p a t r i a r h u l u i , n eu i t a t u l A d r i a n P ă u n e sc u a a v u t î nt oc m a i a c e st e c u v i n t e d e a p r e c i e r e. Di n c e le
p ov e s t i t e d e so ț u l m eu d e s p r e p r i e t e n i a lu i c u
A . P. î m i a m i n t e s c d e î n c e p u t u l e m o ț i o n a n t a l
a c e s t e i a . Pr i n a n i i 1 9 5 7 , l a l i c e u l „ N i c o l a e
B ă l c es c u ” ( a z i „ C ol e g i u l N a ț i on a l Ca r ol I ” ) d i n
C r aio v a a v e n it pe la ju m ătate a tr im e st r u lu i u n
e l e v m u t a t d i s c i p l i n a r d e l a a lt l i c eu . E r a
A dr ian , ș i fapt a l u i d e in d isc ip lin ă a c on s tat în
a - i d e se n a mu s t ă ț i p or t r e t u l u i lu i Gh e o r g h i u - De j
a târ n at de as u pr a c ate dr e i din c las ă. Nu a fo st,
d e f apt, o n ăz bâtie c op ilăr e as c ă, c i o r ăbu fn ir e
a s e n t i m en t el or c a r e t r e b u i e să - l f i a n i ma t p e
v i i t or u l p oe t î n lu n g i i a n i î n c a r e p ă r i n t el e l u i ,
m e m b r u a l Pa r t i d u l u i L i b e r a l , a f o s t d e ț i n u t p o l i t i c . L a î n c e p u t , n o u l v e n i t e r a s t i n g h e r,
s im țin du -s e o ar e c u m m ar gin al izat de c ol e gi. Dar
L e on ar d s -a apr o piat de e l c u c ăldu r a c ar e îl c ar a c t e r i z a , și d es t u l d e r e p e d e ș i - a u d e sc o p e r i t
a mâ n d o i a f i n i t ă ț i , î n t e me i u l c ă r o r a s- a l eg a t o
p r i e t e n i e c e a v e a s ă d u r e z e t oa t ă vi a ț a . M ă
e m oț ion e ază ș i ac u m de dic aț iile in sp ir ate de pe
v o l u m e l e p e c a re p o e t u l i l e - a d ă r ui t d e - a l u n g u l t i m p u lu i , ș i î nd e os e b i c e a p li n ă d e t â l c d e
p e c u l e g e r ea C o p a c i f ă r ă p ă d u r e: „ L eo n a r d e ,
L e on a r d e, t ot c e es t e v i a ț ă a r d e ” .

-Dacă tot ai avut privilegiul unic de a cunoaște și
ai vorbit față în față cu atâția creatori de capodopere,
nu crezi că ar fi binevenită o carte de memorii?
-Mă voi gândi mai serios la această ispititoare idee,
mi-au mai sugerat-o și alți colegi și prieteni. Sincer însă,
știu, simt, că harul meu se rezumă la traducere, nu și
la scris. Nu am chemarea și experiența necesare unui
critic literar, unui eseist. Tot ce am scris – cu multă
strădanie - au fost prefețele la câteva din traducerile
mele. Poate voi reuși însă printr-o colaborare cu cineva
cu condei mai sprinten, adică eu să vin doar cu materialul brut - să consemnez faptele de viață -, lăsând în
grija sa forma, care e de dorit să fie cât mai
atrăgătoare.
- După știința mea, un raft mare de bibliotecă
poate fi umplut cu volumele traduse de tine, cred 66.
Ce urmează? O persoană cu viața ta extrem de bogată
- călătorii, lecturi, traduceri, participări la evenimente culturale - știe ce este pauza de refacere?
-Da, în ultimii doi ani am simțit nevoia să încetinesc
ritmul prea intens, pentru că o fericită împrejurare mia dat posibilitatea să stau o mare parte din an în Franța,
să-i cunosc deci viața de zi cu zi, nu doar cea culturală
ori turistică. Mi-am acordat, așadar, timp pentru viața
mea personală, dar fără a renunța la traducere, doar lucrând mai puțin și mai în tihnă. Am acum și răgazul de
a citi (și altceva pe lângă literatură de expresie
spaniolă din care selectez ce anume mi-ar plăcea să
traduc), de a medita, încercând să ajung la o mai bună
autocunoaștere, atât de importantă mereu și, poate,
mai cu seamă acum, când pandemia ne-a schimbat
modul de viață, de gândire, de relaționare cu semenii.
-Ce întrebare te așteptai să-ți adresez, dar nu am
făcut-o?
-Mă gândesc că ar fi interesantă o întrebare pe care
n-am întâlnit-o până acum în interviuri luate unor
profesioniști: Cum îmi apreciez colegii de breaslă? Aici
aș răspunde așa: În domeniul traducerii din literaturile
de expresie spaniolă apreciez că au fost - și sunt și astăzi
- specialiști români excepționali, care au avut un rol
esențial în cultura română. Cu mulți dintre aceștia sunt
în relații de prietenie, cu unii și de colaborare.Dintre
traducătorii actuali îi prețuiesc pe Sorin Mărculescu, Andrei Ionescu, Mihai Cantuniari (cu care am și colaborat,
traducând un roman de Vintilă Horia, Un mormânt în
cer, și unul de Arturo Pérez Reverte, Conspirația din Sevilla), Cornelia Rădulescu (am tradus împreună un interesant volum de povestiri al scriitorului-psihanalist
Gustavo Dessal, Operațiunea Afrodita și alte povestiri),
apoi Coman Lupu, Victor Ivanovici, Dan Munteanu.Se cuvine să adaug că, după 1990, s-au afirmat noi
traducători de literatură de expresie spaniolă, talentați
și harnici, cum sunt Lavinia Similaru, Marin Mălaicu Hondrari și alții.
-Îmi revine finalul, prin care mărturisesc imensa
bucurie de a consemna atare mărturii de minte și suflet, de-a dreptul antologice, ale uneia dintre cele mai
bune hispaniste din această zonă a Europei. A fost un
regal - Tudora Șandru-Mehedinți ! Mulțumesc foarte
mult !

2-8 octombrie 2020

rOMÂniA de
LÂnGă dunăre (XXXiii)

BRĂILA ȘI MISTERELE EI (3)
• Geo ciolcan

Reportajul care urmează nu
era planificat. Aflându-mă la Brăila
în căutarea de subiecte care să se
încadreze în genericul acestui serial,multitudinea proceselor economice, politice , sociale etc., care
se pot concretiza în capete de afiș
pentru aricare jurnalist, îți oferă o
paletă largă de atracții pentru
scris. După cele două subiecte abordate în ultimile
două episoade : Panait Istrati și geamia turcească
transformată în biserică orodoxă, tentația Brăilei era
copleșitoare, pe oricare din planuri le socoteam accesibile. Poate mai puțin zona industrială – cea cunoscută dinainte de decembrie 1989, dispărută astăzi în
mare parte, așa cum s-au petrecut lucrurile în toate
județele României postdecembriste. Laminate, celuloză, confecții metalice, material rulant, industria
textilă, nave, șantier naval, mașini și utilaje, mobilă,
chibrituri etc., etc., le-am lăsat așa cum sunt descrise
într-un Dicționar de pe vremuri, ocolind posibilitatea
întâlnirii cu o crâncenă dezamăgire ...
Totuși, eram în Brăila.
Băteam străzile în lung și-n lat, cum se spune, mă
plimbam prin parcuri, căutam anumite localuri mai retrase, cu mese pe mici terase sau în grădini cochete,
unde era imposibil să nu întâlnesc brăileni dispuși să
povestească vreo întâmplare legată de orașul lor. Desigur, la un ”pahar de vorbă”limbile se dezleagă și
amintirile vin parcă din urmă cu mai multă deschidere
și putere de rememorare, chiar dacă nu întotdeauna
te poți bizui pe datele și legendele depănate în asemenea condiții.
Într-o astfel de situație am întâlnit doi domni venerabili ca etate, dar cu mintea brici și cu plăcerea
dialogului exprimată prin ochi, aceea de a savura, în
tihnă, un pahar de vin bun. După ce am studiat topografia localului, cei doi părându-mi a avea ceva de
spus (flerul reporterului !) m-am așezat la o masă din
imediata lor apropiere, neîndrăznind să le tulbur întrun mod brutal plăcerea și intimitatea de a fi în doi. Nu
peste multe minute privirile ni s-au întâlnit și am ridicat reciproc paharul să ne salutăm, ca vecini de masă,
după care au urmat prezentările de rigoare, cu mutarea mea la masa lor și cu întrebarea clasică : ce vin
îmi recomandă în acest local ?
Din culoarea acestui vin roșu, băut gradual până
la terminarea povestirii, a luat viață acest reportaj, cu
mențiunea că, în afară de datele culese de doi brăileni
care trăiseră în imediata epocă a eroului legendei, întorcându-mă la București mi-am făcut propria documentare, descoperind ceea ce știam despre subiect,
cât și despre filmul al cărui personaj central a fost
acest brăilean vestit.
O precizare necesară. Subiectul nu este inedit,
dar are un mai mare grad de autenticitate fiind readus

flacăra lui Adrian Păunescu

în actualitate de doi foști profesori de Istorie și cercetători în arhive, pentru al căror studiu și-au consacrat
mulți ani de viață. Oricum, ascultându-i pe domnii
profesori – în situația în care subiectul îmi era cunoscut – am avut revelația apropierii cât mai mult de adevăr.

”Terente nu era haiduc, ci era un bandit !”

-Dacă treceți prin Brăila, indiferent ce îndeletniciri vă aduc pe aceste meleaguri dunărene, ar fi păcat
să nu ascultați povestea lui Ștefan Vasali (alias Terente ), o poveste pe atât de fascinantă, pe cât de
derutantă ...
-Fascinantă – da ! Dar, derutantă, de unde până
unde?
-Domnule, schimbarea de paradigmă se naște din
schimbarea de viziune asupra statutului acestui individ care a pătruns în poveștile populare până s-a metamorfozat în folclor, dar a fost asimilat pe un palier
cu totul și cu totul eronat.
-Adică ...
-Cel ce avea să devină Terente s-a născut aproape
de hotarul dintre secolele XIX și XX, în zona vechii
Brăile, pe canalul Cravia. Și aici,ca și la alte povești
similare ( prin notorietate), locul nașterii este disputat de mai multe localități, dar aceasta nu contează
în desfășurătorul vieții lui Terente. Dintr-o familie de
lipoveni, a trăit în preajma Dunării și a Bălții Brăilei,
cadru natural care își va pune pecetea pe linia vieții
personajului respectiv. Forțat de împrejurări și de
firea lui independentă, Ștefan se însoară înainte de a
împlini 20 de ani, cu fata lui Calistrat, Ustinia, cu
care va avea 4 copii.
-Până acum, după cum descrieți viața lui, lucrurile care se întâmplau erau de bun augur pentru un
flăcău din marginea Dunării brăilene. Ce eveniment i-a
deturnat cursul vieții și l-a aruncat în mrejele aventurii ?
-Din acest punct biografic începe drama (și legenda) domnului Terente. După întoarcerea din armată ajunge căpitan de șlep (după unii, șef de echipaj
de pescuit de pe un vas), oricum își avea viața pe apă
în cele mai multe zile. Pe când toate astrele indicau o
viață normală, se declanșează nebunia: doi dintre
copii mor înecați, dispăruți pentru totdeauna în apele
înșelătoare ale Dunării; două zile mai târziu drama lui
Terente ia proporții – soția, bolnavă de ciumă, moare,
lăsându-și familia în doliu ; doliu ce devine și mai
negru odată cu moartea celorlalți doi copii, răpuși tot
de nemiloasa ciumă !
-Ce dramă ! În ce fel a primit Ștefan Vasali
această lovitură cruntă de la viață? Cum a reacționat
la durerea ce l-a încercat ?
-Într-un mod cum și astăzi mulți dintre noi o fac –
doborât de deznădejde a căzut ușor în patima băuturii, front în care își aflase un camarad de pahar întrun anume Akim Parfenie, tot lipovean, practic,
viitorul lui socru și cel care, prin fiicele lui, avea să-i
”elibereze” lui Ștefan Vasali primul cazier. În acest
punct începe un fel de telenuvelă din zilele noastre
...
-Hai că devine palpitant !
-Da, palpitant, dar, în același timp, și dramatic.
În timp ce o altă soră nutrea sentimente de iubire
pentru Ștefan, Akim Parfenie o mărită pe mezină cu
acesta, ceea ce atrage finalul liniștii și începutul dramei : sora geloasă o atrage pe Afdotia (soția lui
Ștefan) într-o cursă, la o întâlnire cu un fost pretendent la mâna acesteia, loc în care este trimis și
Ștefan. Rezultatul ? Văzând scena celor doi
”îndrăgostiți”, Ștefan își înjunghie soția, care, datorită transportării la un spital din Brăila, și a
intervenției prompte, este salvată. Soțul, însă, este
arestat, dar evadează.
-Acum începe viața de haiduc (sau de bandit) a
lui Terente!
-Bandit în toată regula cuvântului. Imediat după
evadare atacă fără nici un menajament și se ascunde
în canalele din Balta Brăilei, unde era greu de găsit.
Presa vremii speculează acest moment care a bulversat societatea românească și-i amplifică portretul, hiperbolizând însușirile lui Terente. Conform
proverbului ”Cine se aseamănă se adună” Terente se
alătură altor doi hoți, formând astfel o bandă dirijată de legi nescrise, împotriva preceptelor normale
din viață și din societate. Jefuiește vasele cu mărfuri
de pe Dunăre, fură banii pentru salarii ale unor muncitori de la o carieră de piatră, ajungând – nici nu era
de mirare – și la omor. Primul omor, la începutul anului 1924, victima fiind un șef de post.
-De la o supărare de viață Terente a trecut la suprimarea vieților unor oameni nevinovați de drama
lui. Ce a urmat ?
-Din panoplia lui Terente de fărădelegi nu puteau lipsi răpirile ! Astfel, în vara lui 1924 el răpește
două tinere de la un pension, pe care le-a sechestrat
timp de o săptămână. Din această aventură figura lui
a căpătat o rezonanță internațională atât prin paginile presei din București, cât și prin interesul massmedia occidentală, care îl prezentau pe Terente un
mare aventurier european, așa cum apărea în ”Daily

Reportaj

9

Expres”, ”Corriere della Sera” sau ”Neue Freie
Presse”, ziariștii străini asaltând Brăila pentru a scrie
despre Terente.
-Bine, bine, chiar dacă figura lui Terente, prin
faptul că se spune că îi mai ajuta pe săraci, devenise
un simbol, autoritățile române nu au reacționat? Erau
legate la mâini și la picioare?
-Ba da. S-a pus un premiu consistent pe capul
banditului. Forțe însemnate din poliție și jandarmerie
au constituit un cerc pentru capturarea banditului, pe
o suprafață de sute de kilometri pătrați. Abilitatea lui
și metodele de a se ascunde în inima bălții l-au făcut
mult timp, de negăsit, dar când a simțit strângerea
lațului a părăsit zona Brăilei urcând pe Dunăre, trăind
câtva timp în Bulgaria, Serbia, ajungând și în Grecia,
unde își continuă activitatea criminală. Dar, ca orice
poveste urâtă, și aceasta trebuia să aibă un final pe
măsură.
-Desigur, la mijloc a trebuit să fie vreun act de
trădare sau cam așa ceva...
-Aproape ați ghicit ! După ce se întoarce în țară
își continuă tâlhăriile în zona pe care o cunoștea și o
stăpânea cel mai bine – Brăila. Acum i se înfundă. În
noaptea de înviere a anului 1927 pătrunde în casa
preotului din satul natal, o jefuiește și o violează pe
preoteasa satului. În acest moment bruma de simpatie
în care mai era învăluit pentru așa-zisa dreptate pentru săraci, a dispărut ca un fum de țigară transformându-se în ură și revoltă pentru actele sale
criminale. Conlucrând cu autoritățile, oamenii din
zonă au furnizat date și locuri în așa fel încât a fost
zărit într-o barcă, fiind rănit și arestat. Transportat la
Măcin, la postul de jandarmi, în timp ce mergea la
toaletă, sub pretextul că a încercat să evadeze a mai
primit un glonț, fiind rănit și decedând la spital. Astfel a luat sfârșit viața unui om al Brăilei care, datorită condițiilor sociale în care a trăit și unei
personalități dominate de violență, a trăit ca un bandit și a murit ca un renegat...
Aceasta a fost povestea culeasă de pe meleaguri
brăilene.
Răscolind un pic arhiva am descoperit un apetit
exagerat al unor autori în a-l prezenta, în oglinzi paralele, inclusiv cu o căutată tentă erotică, pe fiul
bălților, Terente. Cineva a scris chiar o teză de doctorat cu acest subiect ! Celebrul tâlhar care a terorizat
România în anii 20 a beneficiat de un statut privilegiat, de adevărată vedetă națională, grație multor
scriitori care s-au aplecat asupra cazului. Fără a fi
dogmatici cei doi profesori de Istorie au reușit să construiască, fără interpretări personale, care ar fi distorsionat realitatea univocă a faptelor, portretul natural
al cetățeanului Ștefan Vasali.
Aflând povestea știută din arhive, dar, coroborată
cu poveștile unora care l-au cunoscut aievea pe Terente (sau au trăit în timpul aventurii acestuia), acești
domni profesori au narat doar esențialul, interpretarea ”basmului” cu Terente rămânând la latitudinea fiecăruia dintre noi : o poveste de can-can; o tragedie
personală; o dramă izolată; o aventură a unui nebun al
lumii bălților; o cianură peste societatea românească
de început de secol ... orice poate fi aprobat sau
poate fi negat !
Apropo de atracția unor subiecte de acest gen –
nici Terente al nostru nu a scăpat de imortalizarea
aventurii lui într-o peliculă cinematografică. Și, cine
se putea gândi la un scenariu avându-l în prim plan pe
Terente, decât un brăilean de talia și de talentul scriitorului Fănuș Neagu. În scenariul intitulat ”Terente,
regele bălților”, Fănuș Neagu a plecat de la concepția
că acest Terente este creditat doar de versiunea populară ca un haiduc, în realitate el fiind unul dintre cei
mai mari tâlhari ai vremii. Contrar acestui statut, Terente a pătruns în cântecele și baladele vremii ca un
tip care-i apăra pe săraci, ceea ce filmul trebuia să fixeze în conștiința publicului de astăzi. Scriitorul – un
excelent povestitor și stăpân definitiv al Limbii Române – a avut în vedere atunci când a pornit acest
proiect, trăsăturile care evidențiau caracterul lui
Ștefan Vasali : curajul lui ieșit din comun, dublat de un
chip atrăgător, chiar fermecător.
Indiferent de ”secretele” din laboratorul
creației lui Fănuș Neagu, în ce privește scenariul, și cu
toate că a beneficiat de o distribuție de excepție
(Gheorghe Dinică, Constantin Codrescu, Ilarion Ciobanu, Papil Panduru, Coca Bloos – doar Terente era interpretat de un student, Gavril Pătru) , filmul regizat
de Andrei Blaier și lansat în septembrie 1995, la cinema ”Scala”, n-a avut succesul scontat, realizatorii
fiind dezamăgiți – inclusiv d.p.d.v. financiar.
Poate că Terente se simte mai în largul lui în bălțile
verzi ale Brăilei decât în lumina reflectoarelor ...

(va urma)
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EmISIUNILE TRECE, PERLELE RămâNE

AFOrisMe de
VAsiLe GHicA

Femeia - spun misoginii - este ca o
medalie, pentru care lupţi din răsputeri, ca să-ţi atârne apoi de gât
toată viaţa.
*****
Dacă este subit, succesul din artă
poate fi şi suspect.
*****
Încearcă să limitezi invidia celorlalţi, mulţumindu-te cu ce ai. Nu cu
ce eşti.
*****

țOPeLi
POLiTice

de Pompiliu comșa

-Este uşor să ai curaj, când nu-ţi este
frică.
-Cu nişte ţuică la bord, ajutorul de
şomaj pare dublu.
-Senzaţional la OTV: reluări în direct.
-Marian Lupu a candidat singur la
Preşedinţia Moldovei şi tot a pierdut.
Deci, se poate.

epigrame de

GHeOrGHe GH. POPescu

„Cine-mparte…”

Parlamentul rupt de şale
Trudeşte şi-n zi de post,
Pensiile speciale
Să rămână cum au fost!

Un hidos tenace

Ca pe-un căpitan de navă,
Ca pe-un comandant de oşti
Noi l-am ridicat în slavă,
Ce bine e că suntem proşti!

DE TOATE CULORILE

de nicolae dragoș

doar milă

Nu găseşti nimic la ei,
Nici iubire, nici idei,
Poţi doar milă să le porţi
Deşi vii, sunt de mult morţi.

un simplu sfat

Îţi dau un sfat, ce-l cred că e-nţelept,
Poate, în timp, îi vei găsi un rost:
„Mai bine să te-njure-un om deştept,
Decât să te ridice-n slăvi un prost!”

de ţinut minte

Ca răul să nu se repete,
Un adevăr să-l ţineţi minte:
„E vinovat cel care minte,
Dar mult mai mult cel care-l crede!”

Klaus Iohannis: în fața unei boli
ești precáut sau prost • A fost
nevoie să moară oameni ca să
cadă guvernul PSD • Peroada în
care fiecare să ascultăm •
Numere de exmatriculare
expirate la Esca • Coborând în
jos Tăriceanu • Cei care am fost
la referendum • Halep: groaznic
și foarte sinistru • Băltoci pe
străzi • Indicele ROBOR la 3
marți • Exercitarea nu fac bine •
moluzuri pe proprietatea care
am cumpărat-o • Vom vedea
dacă va scădea sau va crește •
Iranianul nu s-a sinucis
niciodată • Tribunele aproape
arhipline

• Andrei Păunescu

• „237 de noi infectați
de ieri până astăzi, peste
150 de persoane la terapie intensivă, acuma, la
momentul în care vorbim, păi virusul este în
comunitate,
orice
rațiune
normală
ne
spune să fim precáuți. În fața unei boli
ești precáut sau ești prost, una din două.”
(Klaus Werner Iohannis, Digi 24 TV,13 iunie
2020)
Ura! Klaus Werner Iohannis e viu, dă replici
temperamentale, din suflet (mă rog, din
ce-o avea acolo)! Păcat că președintele,
exact când a găsit cu cale să se exprime
mai vioi, a jignit grosier categorii întregi de
oameni. Klaus Iohannis s-a referit la boală
în general, nu doar la coronavirus, ceea ce
este și mai jignitor, și mai grav. Chiar atât
de simplu să fie, domnule președinte? Chiar
să nu existe și altfel de situații în speța
îmbolnăvirilor de COVID-19, în afară de
cele cu proști și ignoranți, care sunt
acuzați, cu accentul prost pus, că nu-s
precáuți? De exemplu, putem spune că e
prost un om care este îmbolnăvit, oprit
fiind de un polițist care nu poartă mască,
sau consultat de un medic infectat fără să
știe că e infectat, sau când ia o bacterie din
spitalul în care s-a dus cu o problemă, dar
iese cu alta? Alte greșeli de exprimare:
corect era nou infectați (recent infectați,
că nu oamenii sunt noi, ci boala au căpătato de curând, nou); pleonasmul acuma, la
momentul în care vorbim.
• „A fost nevoie să moară oameni ca
această demisie să se producă.” (Klaus
Werner Iohannis, TVR 1 și restul massmedia, 4 noiembrie 2015)
Dacă tot vorbirăm de cinismul iohannist, să
comentăm mai vechiul exemplu notoriu de
nesperată sinceritate a președintelui în
legătură cu demisia Guvernului PSD-Victor
Ponta, care-i stătea în gât la un an de la
alegerea sa la Cotroceni. Moartea
polițistului-motociclist Bogdan Gigină (din
escorta ministrului PSD, Gabriel Oprea) și
zecile de morți din incendiul de la Clubul

din puţul fără fund,
dar cu
telecomandă (421)

Colectiv, la distanță de numai câteva zile,
l-au făcut pe președinte să aleagă această
formulă cinică pentru a-și exprima
satisfacția că va putea să-și numească guvernul său.
• „Mașina pe care o conducea avea numerele de exmatriculare expirate.” (Andreea Esca, Pro TV, citată de Cronica
cârcotașilor, Prima TV, 17 iunie 2020)
Dincolo de tâmpenia spusă la cel mai
vizionat jurnal de știri TV din România de
către cea mai mare prezentatoare de știri
de la noi (băgată de mult timp în cărțile de
istorie, de către niște bizari), apare o mare
dilemă. 1) Dacă editorul textului de pe
prompter chiar a scris „exmatriculat” în loc
de înmatriculat, de ce savanta Esca nu a
făcut corectura, din mers? 2) Dacă editorul
a scris bine, de ce inegalabila jurnalistă a
citit altceva, aiureala ieșită pe guriță, care
mută subiectul din zona înmatriculărilor
auto în cea a exmatriculărilor școlare sau
chiar în domeniul intervenției psihologului
sau a psihiatrului?
• „Oameni care nu-și schimbă părerile,
începând de la Cotroceni și coborând în
jos.” (10 iunie 2020)
Acest pleonasm i-l permitem doar lui Eminescu (în Luceafărul, există justificarea că
poetul îi atribuie femeii infidele greșeala
de limbaj, ca s-o pună într-o lumină
proastă, de incultă). Dar Călin Anton
Popescu Tăriceanu ce justificare are? Cine
este el pentru literatura și limba română?
Este el, cumva, Cătălina? Este el, cumva,
Cătălin, sau este însuși Demiurgul? Este el,
cumva, creatorul limbii române celei mai
frumoase, ca să primească derogare de la
reguli și să-i fie acceptat și interpretat
adânc pleonasmul? Nu, nu este! Și nu e suficient nici că, întrebat de Mircea Badea de
ce l-a reevaluat pe fostul ministru Gheorghe Ialomițianu, Călin (file de poveste
agramată) a găsit scuze, ca să urce în sus
șansele partidulețului său.
• „Eu sunt printre cei care am fost la referendumul pentru familia tradițională.”
(Mircea Badea, Antena 3, 15 iunie 2020)
Corect era cei care au fost, acordul în
persoană făcându-se cu cei, nu cu eu, chiar
dacă respectivul eu e solidar cu fapta
celorlalți.
• „Tenisul fără spectatori va fi groaznic și
foarte sinistru.” (Simona Halep, Pro X, 15
iunie 2020)
Mai devreme, spuneam că lui Călin Popescu
Tăriceanu nu-i iertăm pleonasmul, pentru
că nu este un nou Eminescu, să-și permită
să spună cobori în jos. Formidabilei tenismene Simona Halep (câștigătoare și de
Roland Garros, și de Wimbledon) îi iertăm
excesul verbal, dar nu i-l și uităm,
trecându-l la pleonasme simpatice, oricât
ar fi de foarte cumplite, oribile, îngrozitoare, teribile, groaznice și sinistre. Ea
merită înțelegere, pentru că face pentru
România într-un meci cât zece ministere
ale propagandei, dacă ar fi bune.
• „Străzile - pline de băltoci.” (Victor Ciutacu, România TV, 16 iunie 2020)
Nu știm cum reușește Victor Ciutacu să facă
și greșeli de exprimare, dar să ni se pară și
simpatic atunci când le spune. Corect era
băltoace, desigur, dar nici așa nu sună
foarte rău, ci doar amuzant.
• „Indicele ROBOR la 3 marți a ajuns la
2,15%.” (pe ecran, B1 TV, 16 iunie 2020)
Această greșeală pare de domeniul nebuniei. Parcă e făcută într-un laborator plin
de roboți autonomi care nu înțeleg datele
primite spre procesare și emit singuri
aberații, fără corectură umană. Trebuia să
se scrie pe ecran ROBOR la 3 luni, dar s-a
scris la 3 marți. De unde să știe robotul sau
editorul uman că există omonimia dintre
luni (ziua săptămânii) și luni (pluralul de la
lună) și că trebuia păstrat cuvântul luni
chiar dacă emisia era în ziua de marți, 16
iunie? Bine că ne-am prins și-am înțeles că
indicele ROBOR e 2,15% la 3 luni, marți, 16
iunie 2020. Ce deștepți suntem!
• „În această peroadă… fiecare să
ascultăm de specialiști.” (Klaus Werner Iohannis, Antena 3, 18 iunie 2020)
Ne e atât de dor mereu de verbul iohannist,
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curat românesc, de esență neaoș dacoromană, încât nu ne mai săturăm și-l introducem și în partea a doua a episodului
nostru. Ce om să fii să nu te emoțonezi
când președintele acestei peroade face și
un dezacord în persoană? Corect era fiecare
să asculte, la persoana a treia, chiar dacă
e vorba și de noi.
• „Exercitarea unor mesaje populiste nu
fac bine.” (Oreste Teodorescu, Realitatea
Plus TV, 19 iunie 2020)
Cuvântul fac nu era corect nici dacă era
scris în engleză. Trebuia singularul, simplu,
pe românește: exercitarea nu face bine.
• „Plătesc impozite pe proprietatea care
am cumpărat-o la Năvodari…nu vreau
moluzuri.” (Augustin Hagiu, Antena 3, 21
iunie 2020)
Liderul sindical al transportatorilor a făcut
două pene de motor, în direct, la TV: una
din cauză de pierdere pe drum a prepoziției
pe, iar cealaltă pe bază de formă greșită.
Corect și literar era moloz, nu moluz, care
sună ca în dialogurile dintre unii
împingători de roabă, care - vorba glumei
răsuflate - sunt sortiți să amestece toată
viața nisip cu ciment pentru că au amestecat prea mult berea cu vodcă, la vârste
mici.
• „- Urmează să vedem dacă va scădea
sau va crește numărul de locuri de
muncă.
- Mulțumim pentru informații” (România
TV, 21 iunie 2020)
Care
informații?
După
intervenția
reporteriței, pentru ce s-ar cuveni
mulțumirile prezentatorului grizonat,
ochelarist și sobru, că n-ai cum să nu-l iei
în serios? Ce-a spus respectiva? Că numărul
angajaților va scădea sau va crește! Tare și
precisă informația, ca un ceas elvețian,
construit într-o ghenă din Ferentari. Formulele care conțin „urmează să vedem” și
„va fi sau nu va fi” sunt adevărate știribombă, în exclusivitate, descoperite cu
greu și spuse fără menajamente, cu mult
curaj! Aplauze atât pentru nimicul transmis, cât și pentru satisfacția gratuită
exprimată de primitor.
• „Ei spun că judecătorul iranian nu s-a
sinucis niciodată.” (România TV, 21 iunie
2020)
Bărbosul Cătălin, care a spus prostia, s-a
dus până la locul faptei, Hotelul Duke din
București, să ne dea de înțeles că răposatul
Gholem Reza Mansouri a fost la prima
moarte, deși intenția reporterului a fost să
afirme că unii sunt sceptici cu privire la
faptul că ar fi fost cu adevărat vorba de o
sinucidere.
• „Tribunele aproape arhipline.” (Dragoș
Bota, Antena 3, 21 iunie 2020)
Inadvertența a fost spusă telefonic, în relatarea despre inaugurarea cu surle,
trâmbițe și elicoptere a stadionului din
Liebling, județul Timiș, unde liberalii Alina
Gorghiu și primarul Timișoarei, Gheorghe
Robu, n-au respectat distanța fizică de
siguranță, cerută în pandemie de autorități
(ei erau autoritățile). Greșeala constă în
faptul că adjectivul arhiplin nu suportă
grade de comparație sau aproximare, pentru că înseamnă total, absolut, maxim. Se
poate spune aproape plin, dar nu aproape
arhiplin.

2-8 octombrie 2020

Pamflet de criză

Artizanul distrugerii

Motto: „Ferește-mă Doamne de prieteni, că de
dușmani mă feresc singur.”
Zicală românească

• ion Predoșanu

După pierderea alegerilor pentru Primăria generală a Capitalei, s-au găsit mai mulți pretinși
democrați ce o acuză pe fostul primar general Gabriela Firea că ar fi singura vinovată. Ba că, cică, n-ar
fi fost de acord cu o alianță de centru stânga. Care, în
fapt, era imposibilă!
„Nu putem negocia cu teroriștii politici. Au vrut să
îngroape PSD. Așa cum dorea și încă își mai dorește
Preș. Klaus Werner Iohannis. Gabriela Firea face referire directă și îi numește asasini pe Robert Negoiță și
pe Victor Ponta. Amândoi fiind demisionari din PSD,
deci trădători, și, multă vreme, vehemenți critici ai

GHICA, UN VOIEVOD
AL GÂNDIRII AFORISTICE

• nicolae dabija

Acum aproape două mii și patru sute de ani filosoful grec Democrit spunea despre această carte:
„Dacă cineva va lua aminte cu băgare de seamă la
aceste sentințe, va săvârși multe fapte demne de un
bărbat excepțional și multe fapte netrebnice nu le va
săvârși”.
Vasile Ghica scrie o carte valabilă pentru toate
timpurile.
Democrit s-ar recunoaște în ea.
Ca și cititorii ei de peste ani.
Sperăm s-o facă și cititorii de azi, cei pentru care
este scrisă.
Volumul „În căutarea râsului pierdut” se vrea un
îndreptar de cuvinte și fapte, sau, mai exact, de cuvinte către fapte.
Vasile Ghica e unul dintre cei mai cunoscuți autori
de aforisme din tot spațiul românesc, apreciat și pe
plan internațional.
I-am citit cărțile cu mult mai înainte de a-l
cunoaște.
Mi l-am imaginat boier din secolul XIX, rudă cu
Ghicuceștii, care, stând în mijlocul cărților din vasta
bibliotecă a conacului său, emite sfaturi – pentru domnie, pentru divan, pentru consângen.
Apoi, când i-am citit unele sentințe vizând
realități de azi, l-am văzut ca pe un moș cu barbă
dalbă, rostind vorbe cu tâlc într-o grădină a lui Platon
de la Tecuci, înconjurat de discipoli și de oameni veniți
să-l audă.

Portret într-un chenar de grâu

UN BRAŢ DE IMORTELE
• Petru Mărculescu

Când Dumnezeu ne-a oferit mediul în care trăim,
să ne iubim, să creăm, în fiecare generaţie care a populat pământul, tot ce ne înconjoară, în mod sigur că s-a
gândit că florile nu trebuie să lipsească dintre noi, pentru a ne putea scălda privirea şi, prin ea, sufletul, întro armonie de formă, culori şi parfumuri inconfundabile
pentru fiecare specie în parte! Este şi acesta un criteriu
prin care fiecare om să capete, prin puterea obişnuinţei,
dragostea de tot ce este floare, dar şi un fel de comportament faţă de culoarea şi parfumul inconfundabil pentru fiecare.
Cu timpul care trece într-o viteză aproape de nemăsurat pentru noi, cei prinşi în hora nebună a luptei
pentru existenţă şi stăm, până la urmă, mai mult sau
mai puţin pe Terra, generaţiile duc pe rând florile la
ceea ce se numeşte, în mod cert, „sine qua non”.
Da, florile au dat de-a lungul secolelor, dau şi astăzi
şi-or da cât timp va exista viaţă pe pământ, senzaţia plăcută că fără de ele nu se poate! De altfel, de când au
apărut pe pământ, însoţite din ce în ce mai mult de o
asistenţă tot mai calificată pentru a-şi îndeplini menirea, de la primii oameni care au îndrăgit, prin „genetica
primară”, despre care nici nu se putea gândi cineva la
începuturile vieţii lor, eu sunt convins, fără pretenţia de
a crea o nouă teorie asupra originii şi apariţiei florilor
ca şi o necesitate, că evoluţia ştiinţei despre flori, care
astăzi înnobilează ceea ce se cheamă horticultură, ra-
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social-democrației.
Practic, Gabriela Firea a avut o răbufnire la
adresa lui Victor Ponta și a lui Robert Negoiță. Ea exclude orice fel de alianță, orice apropiere de cei doi și
îi acuză direct că au vrut să îngroape PSD.
Întrebată dacă i-a reproșat lui Marcel Ciolacu faptul că l-a invitat pe Robert Negoiță să se întoarcă în
PSD, Gabriela Firea a răspuns: „Nu i-am reproșat domnului președinte Ciolacu nimic, suntem, colegi și nici
nu vreau să dau apă la moară celor care știu că pe vremuri așa se purta politica, se acumulau frustrări, sentimente negative și, la momente oportune, se opera
sau se proceda la trădări din care pierdea întregul partid sau cetățenii României, pentru că noi am venit să
facem politică pentru cetățeni. Noi nu am venit aici
pentru că nu aveam o meserie. Am fost profesor, jurnalist, senator. Nu am venit să mă căpătuiesc din politică, aveam un salariu enorm în presă față de ce
salariu am avut ca senator sau ca primar.”
Și Gabriela Firea își continuă ideile: „I-am spus
doar punctul meu de vedere și a fost de acord cu el,
nu puteam negocia cu teroriștii politici, cei care au
vrut să îngroape PSD, trebuie să fie pe drumul lor și
noi să fim pe drumul nostru. Asta este, mult, puțin,
cât avem, dar este al nostru. Ar fi fost o lipsă de respect să ne aliem cu propriii noștri asasini, adică cu
Ponta și cu Negoiță. Nu avem nimic cu ei, nu suntem în

război cu ei, dar nu-i invităm cu mari onoruri, eventual
să coacem și o pâine împreună, să mâncăm. Haideți să
fim serioși”, a mai spus Gabriela Firea.
Gabriela Firea a reacționat și după discuția cu
Marcel Ciolacu, de la sediul PSD. Întrebată ce părere
are despre faptul că președintele ALDE – Călin Popescu
Tăriceanu îi reproșează că nu au făcut o alianță pentru
București și spune că a fost decizia ei, Gabriela Firea a
răspuns: „Și domnul Tăriceanu? Era ultima persoană
care să-mi reproșeze ceva, în rest... Cu toată dragostea, ca să-l citez pe domnul Bogdan Chirieac, îl contrazic de această dată pe domnul președinte
Tăriceanu, pentru care am o stimă deosebită. Am lucrat împreună, îl stimez, îl respect, noi ne-am dorit
foarte mult o alianță în București: PSD, Pro România,
ALDE, PPUSL. Din păcate, motive care nu ne pot fi
nouă imputate, ne-au împiedicat și cred, de fapt, că
artizanul distrugerii de centru stânga în București este
domnul Victor Ponta, cel care urmează o carieră politică personală. Îl incomodam foarte mult pe el.”
Și nu-i nici o noutate, Victor Ponta se vrea
președintele României din anul 2004. Iar dacă Gabriela
Firea ar fi devenit Primar general al Capitalei pentru
un al doilea mandat, putea aspira ea la aceeași candidatură în 2004! Și atunci, Ponta a făcut tot posibilul să
dispară Alianța PSD-ALDE și nici să nu se facă o alianță
pentru București cu Gabriela Firea candidat!

Asta e impresia pe care mi-o lăsaseră cărțile sale
de aforisme, care conțineau în ele scântei, electrocutări, furtuni, cutremure.
Când l-am întâlnit la un festival al Aforismului, organizat chiar de el la Tecuci, care devenise astfel o capitală a aforismului românesc, am descoperit în
persoana Domniei Sale un bărbat aproape tânăr, preocupat și de probleme de istorie, de politica cea netrecătoare a clipei, de valori etc.
De ce-l crezusem împovărat de ani și – pe el, anonimul dintr-un târg de provincie – de gloria de a fi
citit?
Pentru că aforismele se scriu, de regulă, târziu,
când cariera unui condeier se apropie de sfârșit, iar
pentru a le îmblânzi, formula, așterne pe file e nevoie
de experiență de viață, de erudiție, de înțelepciune.
Ce sunt maximele lui Ghica Vodă, acest voievod al
gândirii aforistice?
Întrebări luptându-se cu răspunsul.
Cuvinte care, alăturate altor cuvinte, spun mai
mult decât spun toate cuvintele la un loc.
Fraze care se cheamă una pe alta, care izvorăsc
una din alta, care vin ca o completare una la cealaltă,
alcătuind împreună un roman, o nuvelă, un poem,
acestea – rezumate într-un rând, esențializate într-un
vers, concentrate într-un gând.
O viață de om care încape în câteva cuvinte.
Un sistem filosofic etic-moralizator, anunțat încă
de proverbele străbune.
O ironie elegantă, o luciditate șăgalnică, un umor
înlăcrimat.
Ele par fragmente din cărțile nescrise sau pierdute ale înțelepților neamului de-a lung de istorie,
menite să sporească cunoașterea, conținutul lor impresionându-ne în funcție de înțelegerea și sensibilitatea fiecăruia dintre noi.

Astfel acest soldat al ideilor câștigă bătălii, confruntându-se cu armatele inamice ale prostiei,
ignoranței, lașității etc. – fără să se verse sânge.
„Cartea care nu-și propune să schimbe lumea este
un rebut, o blasfemie”, crede autorul.
Să facă lumea mai bună și pe semen – mai
înțelept, acesta e crezul lui.
El devine vecin cu Hamlet („Am ajuns vecin de întrebări cu Hamlet”), confident cu Dostoievski
(„Frumusețea va salva lumea. Dar numai la braț cu luciditatea”), coleg de clasă cu Claude Monet („Natura a
știut să facă și din ciulini o capodoperă”)

mură care a influenţat mult şi pe cei cu talentul de a
picta, numită floricultură, că grija faţă de flori a fost,
este şi va fi izvorâtă, menţinută şi dezvoltată ca şi o normalitate a vieţii omului pe pământ.
Nu cred că există ţară din lume, indiferent de condiţiile climatice, să nu îngrijească cu multă iubire
această formă plăpândă sau viguroasă de viaţă, care se
numeşte floare, indiferent de forma, culoarea, tipul şi
necesităţile de creştere şi dezvoltare.
Este momentul să constat că faţă de multe alte
ţări, în care condiţiile de climă şi sol nu permit o viaţă
uşoară a acestor minunăţii dumnezeieşti care sunt florile, ROMÂNIA, țara în care trăim noi, se remarcă prin
faptul că ele cresc şi se dezvoltă oriunde, asigurând frumosul transmis oamenilor şi, îndrăznesc să spun, că întro simbioză cu tot mediul înconjurător.
Vazele de flori nu lipsesc din multe case, aparţinând
atât oamenilor bogaţi, cât şi celor cu grija zilei de
mâine. Sunt zone întregi din ţara noastră în care, atât
la sate, dar şi la oraşe, pervazele geamurilor parcă nu
pot exista fără muşcatele roşii, o adevărată atracţie,
chiar şi pentru soarele care, privindu-le mai mult gelos,
le luminează, punându-le în valoare, de dimineaţa până
seara la apusul lui!Nu cred, de asemenea, că există evenimente în care florile să nu-şi facă apariţia, spre bucuria celor care le privesc, precum şi a florăreselor, care
dacă n-ar iubi florile în mod cert n-ar putea trăi pe
seama lor!
Fiecare floare acoperă o multitudine de sentimente
din partea celor ce le dau, la fel şi a celor ce le primesc!
Dragostea, bucuria, respectul şi, din nefericire,
chiar şi supărarea de la evenimentele neplăcute cum ar
fi decesul unei persoane, nu cred că s-ar putea desfăşura
fără flori, care, în funcţie de sezonul când ajung la maturitate, de la forsiţii, liliac, zambile, ghioceii firavi ce
simbolizează trezirea vieţii după o iarnă grea, la lalele,
bujori, trandafiri, florile miresei şi multe altele, toate
îşi au rostul lor.

Dintre acestea, aş vrea să vă spun că flora spontană
şi-a făcut datoria, prin cele două plante erbacee, siminocul şi aşa numitele flori de paie, mai ales aşa numita
imortelă galbenă, o plantă ornamentală erbacee, cu o
tulpină dreaptă şi flori galbene. Denumirea de imortele
provine din franţuzescul imortelle, şi eu la iubesc pentru
că aceste flori trăiesc şi în condiţiile iernii fără să sufere, părând a fi veşnice. De altfel, chiar denumirea lor
spune despre faptul că ele ne dau speranţa unei vieţi
veşnice chiar şi nouă, cei care suntem doar trecători pe
acest pământ.
Îmi amintesc că, lângă o cameră din Cluj unde dormeam noaptea, se aflau pe un petic de pământ de câţiva
metri pătraţi imortele pe care, mai ales când toamna
devenea total improprie menţinerii florilor, iar când deschideam fereastra frigul se strecura printre oasele mele
discret, privindu-le, îmi recăpătam pofta de viaţă şi de
muncă. Ardelenii le zic flori de pai şi, mai mult ca sigur,
le cultivă cu dragostea speranţei că le vor urma exemplul nemuririi!
Aş îndrăzni să spun că poate aceste flori ar trebui
semănate în toată ţara noastră, care este un exemplu
de dăinuire, cu toate vicisitudinile prin care a trecut dea lungul secolelor. Cred, de asemenea, că imortelele au
apărut pentru a îmbărbăta poporul român prin exemplul
lor în cele mai grele momente prin care acesta a trecut.
Personal, aş dori ca atunci când voi trece în cealaltă
lume, dacă va mai avea cine, să-mi aducă un braţ de imortele, pentru gândurile mele pline de speranţă despre
faptul că viaţa nu se încheie odată cu dispariţia noastră.
Și, ca o glumă, fiindcă eu sunt unul dintre milioanele de
agricultori ai ROMÂNIEI, iar imortelele poartă, datorită
structurii lor, şi numele de flori de pai, mi-ar face plăcere pentru că astfel voi putea rămâne în mijlocul dragostei mele…MĂRIA SA CÂMPUL!

Este puterea gândului de a crea noi realități sau
de a le completa pe cele bine cunoscute. Doza de paradox luminează adevărurile și le acordă credibilitatea
pe care o mai are în societatea noastră doar minciuna.
„Se degradează și natura. Începe să semene cu
pictura contemporană”.
„Dialogul omului cu eternitatea poate să înceapă
și în fața unui puf de păpădie”.
„În fiecare geană a zorilor simt zâmbetul lui Dumnezeu”.
La Ghica forța cuvintelor va depinde mereu de
contextele în care le așează autorul. Atunci când
vorbește, el nu poate fi întrerupt. Pentru că frazele lui
mult vorbitoare sunt alcătuite din enunțuri scurte.
Unul dintre dictoanele sale afirmă: „E bine să
crezi în scrisul tău. Dar ar trebui să mai ai totuși măcar
un susținător”.
Vasile Ghica are în subsemnatul un susținător
ferm. Suntem, împreună cu autorul, doi deja. Sper să
mai vină și alții, care să ajungă la aceeași concluzie:
acest autor merită să fie citit, cu mic, cu mare, de toți
cei ce știu să citească în spațiul nostru românesc.
Merită. Și el. Și noi.
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flacăra lui Adrian Păunescu

Străjenii-și păzesc cu strășnicie tezaurul
• Kolea Kureliuk

Straja- o localitate din nordul județului Suceava,
aproape de granița cu Ucraina, însă ceva mai încolo,
chiar la o zvârlitură de băț de aceasta. Și o parte din pământurile străjenilor au rămas dincolo de sârma ghimpată, atunci când ne-a fost răpit o parte din Bucovina
istorică. Și , chiar dacă pactul Ribentropp-Molotov a fost
anulat, pentru străjeni, și nu numai, consecințele lui mai
sunt suportate .Oare până când ?
Localitate străveche, după dovezile arheologice a
fost locuită încă din epoca pietrei, în ea viețuiesc oameni deosebiți, cu mare dragoste de credință, tradiții
și obiceiuri, pe care le păstrează cu sfințenie.
Comuna este bogată în tradiții, care sunt legate de
momentele cruciale ale vieții omului: nașterea, cununia
și înmormântarea. Ele sunt păstrate din generație în
generație și, ce este mai important, le tezaurizează pentru ca urmașii și urmașii urmașilor lor să cunoască ce tezaur au în localitate.
Atât portul popular femeiesc, cât și cel bărbătesc,
după mărturiile bătrânilor, se păstrează nealterate.
Influențele exterioare asupra lor sunt nule. Sunt lucruri
studiate și constatate și de doamna Saveta Teleagă și
care sa îngrijit și de tezaurizarea lor.
La o întâlnire culturală de la Straja, col.(r) Ioan
Abutnăriței, președintele Filialei Vatra Dornei a SCLRB,
mi-a declarat: „Cultura este emblema acestei așezări
străvechi, cu oameni harnici, care-și respectă cu
sfințenie tradițiile, transmițându-le din generație în
generație. Am fost la Straja de mai multe ori împreună
cu soția mea, la activități culturale, care au fost organizate de doamna Saveta Teleagă, și-am rămas profund
impresionați ”. Iată cum apreciază o persoană străină
de localitate.
Cu aproximativ 10 ani în urmă, la sugestia distinsului și regretatului meu prieten Vasile Pătrăucean, de
obârșie din Straja, m-a ajutat să realizez un reportaj
pentru Studioul TV Cromtel Rădăuți despre o colecție
particulară a lui Dorin Pătrăuceanu, nepotul lui. Atunci
am rămas impresionat de munca depusă și cheltuielile
pe care le-a făcut acesta pentru a realiza colecția respectivă, de fapt a construit o casă și-a strâns în ea tot
ce-a știut el că s-a aflat în casa săteanului din Straja cu
peste un secol în urmă. Avea chiar și exponate care erau
dinainte de Primul Război Mondial.
Acum am fost invitat de către domnul Dorin Pătrăuceanu la vernisarea și sfințirea unui muzeu etnografic, în general, clădit pe temeliile expoziției pe care am
filmat-o cu ani în urmă. Se înțelege că n-am putut refuza
așa o invitație și-am plecat la drum împreună cu Mihai
Boiciuc, care-mi asigura transportul, dar și fotografiile
necesare pentru articol.
Am spus și la fața locului că duminică era o zi superbă de iulie în luna …septembrie. Am considerat că
și-au ales o zi foarte bună pentru deschiderea și
sfințirea acestui muzeu. Mă gândeam că, deși condițiile
din cauza pandemiei sunt stricte, străjenii nu se vor
putea abține și vor asista la acest eveniment din viața
comunității, care îi privește pe toți, cum se spune „ de
la copilul de țâță până la moșul cu plete albe”. Așa a și
fost. Dar străjenii și-au luat măsuri de precauție, conform legilor în vigoare.
Ajunși la fața locului am constata că estimările
noastre s-au adeverit. O mulțime de oameni inunda curtea bisericii, în care s ținea slujba de duminică, și curtea
muzeului , care este amplasat dincolo de gardul bisericii. Cum se spune, sunt gard în gard. Nu m-a surprins
nici mulțimea de copii, tineri , adulți și bătrâni
îmbrăcați în superbele lor costume populare. Doar este
binecunoscută dragostea străjenilor și pentru costumul
lor popular, pe care Saveta l-a dus în multe țări de pe
continentul nostru, din Portugalia în Basarabia și Ucraina
Așa cum mi-am propus, în timpul slujbei de la biserică „l-am răpit” pe Dorin pentru a afla mai multe lucruri de la el. N-am scris și întrebările, dar din
răspunsurile date de Dorin veți înțelege ce l-am întrebat. Parcă de data aceasta Dorin mi-a răspuns mai de-

gajat la întrebările puse. Îl știu introvertit, cumpătat
la vorbă și foarte atent cu întrebările puse și, mai ales,
cu răspunsurile date. Dar eu m-am declarat foarte
mulțumit de cele spuse.
Iată răspunsurile primite: „ Dragostea pentru
colecționarea obiectelor vechi am moștenit-o din familie, mai precis de la bunicii mei. La vremea aceea ei
aveau toate obiectele care se aflau în casa unui sătean.
Dar hotărârea mi-a venit după ce-am vizitat Muzeul Satului de la București și unde-am stat de vorbă cu familia
Dobrescu, Oana și Florin. Unde mai pui că mi-au pus la
dispoziție proiectul casei de la Straja, exact cum este
la noi. La Muzeul Satului era și o casă din Straja, construită în anul 1760 ,și care în anul 1969 a fost transferată la acest muzeu.
M-am apucat de strâns bani și de cumpărat lemne
pentru casă, doar suntem înconjurați de păduri, dar
lemnul…costă. Am colecționat și obiecte, pe care nu le
aveam. Unele le-am cumpărat și pe altele le-am primit.
N-am apelat la localitățile vecine pentru că am vrut savem totul numai și numai din Straja. Așa a și fost. Chiar
și după 10 ani mi se mai oferă obiecte din alte localități,
dar nu le primesc din motivul arătat. Trebuie să precizez

că lemnul, meșterii care au construit casa au fost plătiți
de mine, iar ușile, geamurile și zăbrelele de la ferestre
le-am recuperat de la casele vechi care au fost demolate.
Construcția primei case a durat patru ani. Dar casa
era amplasată cumva spre marginea satului, iar eu aș fi
vrut-o în centrul satului. Și visul mi s-a împlinit prin
înțelegerea pe care am făcut-o cu preotul-paroh Florin
Boțic.
Încă n-am încheiat niciun act la această dată. Neam înțeles așa cum se înțelegeau țăranii din Straja pe
vremuri am vorbit, am căzut de acord și ne-am strâns
mâinile. Dar vom proceda și noi conform legilor în vigoare: vom mergea la un notariat și vom încheia un act
de donație, pentru că eu voi am donat muzeul, nu l-am
vândut. Am pus numai o singură clauză: să nu se înstrăineze nimic din el și să fie deschis atunci când va fi solicitat. Ghidajul îl voi asigura eu și preotul-paroh. Sunt
foarte sigur că vom avea vizitatori, pentru c-am avut
foarte mulți și la vechiul muzeu, chiar din localitățile
învecinate.
Da, sunt de acord că de-acum Straja va intra și-n
circuitul turistic al județului, și nu numai, pentru că
până la această dată n-am prea avut turiști în sat. Consider că de-acum avem un obiectiv turistic.”
După terminarea slujbei la biserică, numai preoții
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au trecut dincoace de gard , unde au oficiat slujba de
sfințire a acestui lăcaș de cultură. Au oficiat preotulparoh și preoții Mihai Iațentiuc și Cosmin Chira, care a
venit de la Suceava pentru a sluji la acest moment
înălțător. A urmat un alt moment important; a fost tăiată
panglica muzeului, apoi vizitarea acestuia de către doritori. Foarte interesant a fost și momentul următor,
când preotul-paroh a rostit o alocuțiune, punctând
importanța acestui moment pentru obștea din Straja, și
nu numai. Printre altele, a spus: „Suntem foarte
bucuroși că o comună așa de frumoasă și pură, prin
transformarea unei colecții particulare muzeale a devenit un muzeu etnografic, probabil intrând în categoria
muzeelor, aducându-ne în zona comunelor care au intrat
în zona turistică.
Momentul care-a urmat a fost și el urmărit cu sufletul la gură și mult aplaudat. Este vorba de evoluția
unui grup de copii, care-au cântat, o fetiță acompaniindu-se la mandolină, cântece populare. Grupul era condus de doamna învățătoare Marinela Cotos. Cântecele
„Străjăncuță cu suman”, „Cântă cucul , bată-l vina !”
și „Căciula mea” au fost interpretate de prichindei cu
mult haz.
A urmat Grupul Vocal-Folcloric „Răzeșii Bucovinei”
din Horodnicul de Sus, care-a încântat publicul cu melodii populare vechi, intrate de mult în repertoriul lui și
aplaudate ori pe unde au evoluat. S-a putea spune că
acestea sunt numai în repertoriul lor.
Iar maestrul Emil Ianuș a recitat, numai el știe s-o
recite așa frumos și dramatic poezia „Povestea Crucii”,
creație personală. În cele zece strofe ale poeziei, autorul povestește ascultătorilor despre importanța crucii în
viața omului, arătând unde o putem găsi și în natură. Mam oprit numai la prima strofă: „Copile, mergi în
codru/Un ram de brad s-aduci/Și-am să-ți arăt că bradul/ Este un copac de cruci/…
Dar n-am stat numai și-am privit și-am admirat. Am
trecut printre oameni și-am stat de vorbă cu ei. Iată ceam aflat :„ Am făcut cuptiorul așa cum aveau străbunii
noștri”(Dumitru-Avram Juravle) „Am ajutat la mutarea
întregii construcții, contribuind și la prima construcție,
nu numai la aceasta, alături de mulți străjeni”(Dănuț Juravle). „Am ajutat la desfăcut și transportat toată casa
, împreună cu mai mulți săteni.”(Mihai Bodnărescu).
„Consider că este meritul de necontestat al lui
Dorin Pătrăucean, care a cheltuit bani, efort fizic și-a
muncit efectiv la ridicarea muzeului, colecționând sau
cumpărând pe banii lui multe obiecte. Cum era și normal
biserica i-a dat terenul gratuit și s-a obligat să întrețină
și chiar să-l îmbogățească. M-au emoționat copiii pentru
că, dacă Saveta, sora mea, ar fi trăit a, ar fi venit și ea
cu copiii din ansamblu ca să distreze oamenii.”( Rdagoș
Juravle)
Prof. dr. Cristinel Puha a donat un exemplar al cărții
„ Comuna Straja,
Studiu topografic și istoric folcloric” apărută la Editura ziarului „Patria” din Cernăuți în anul 1897, ediție
originală. Iar mie mi-a declarat „Asistăm astăzi la un
eveniment care va intra, sunt sigur, nu numai în istoria
localității, ci i a județului și chiar a țării. Iată că un
muzeu sătesc intră în circuitul, deocamdată județean și
, cu timpul va intra în cel național. Este meritul întregii
comune, nu numai al lui Dorin Pătrăuceanu, dar el, ajutat de biserică și de săteni va rămâne în istorie ca ctitor
al acestui muzeu. Sunt sigur că sub tutela bisericii, muzeul va dăinui și va înflori. Ce bine-ar fi dacă am găsi intelectuali în toate localitățile pentru a întocmi
monografiile localităților sau ar ctitori muzee.”
După terminarea manifestării un grup de gospodine
de care s-a ocupat preotul-paroh ne-a invitat să gustăm
din bucatele lor, renumitele găluște de Straja, făcute
după rețeta lor, la o felie de cozonac , un colăcel , toate
acestea stropite cu un vin foarte bun sau cu țuică, ce-a
dorit fiecare dintre noi. Ce mai, a fost o pomenire întreagă a strămoșilor lor !
După ce maestrul Mihai Boiciuc m-a anunțat c-a
făcut peste 300 de fotografii, neam îmbarcat în mașină
și neam îndreptat spre casă. Credeți c-am avut pe lungimea celor câteva zeci de km alt subiect de discuție
decât manifestarea la care am asistat ? În nici un caz !
Ba , am continuat discuția și în zilele următoare.

Text-prof. GH.dOLinsKi
foto-MiHAi BOiciuc

• ilie rad

– Primul Dvs. volum de versuri, apărut în 1968, se
intitulează Pentru cel ales. Volumul este precedat (ca
un fel de prefaţă) de următoarea notiţă: “E atâta poezie
în librării şi în biblioteci! Atâta poezie în caiete de
şcoală, pe file de jurnal intim, în sertare. E atâta poezie
în dragoste, în durere, în natură, în om şi în univers. De
ce atunci încă aceste câteva versuri în oceanul de poezie
al lumii – şi aşa prea mare, prea plin? Pentru că noi, miile
de truditori obişnuiţi, trebuie să-l pregătim pe <<cel
ales>>. Să-i pavăm drumul cu cărămida hărniciei noastre
modeste, să-i defrişăm, cât permit slabele noastre puteri, cărările pe care se va afunda într-o zi în necunoscut.
Pentru el m-am hotărât să public o parte din ceea
ce am scris pentru mine în aceşti douăzeci de ani. D.P.”.
În anul în care a apărut volumul, eraţi redactor-şef
la Scânteia şi membru al CC al PCR. Întrebare directă,
aşadar: “Cel ales” este Nicolae Ceauşescu (chiar dacă în
interior nu există nicio poezie dedicată partidului sau lui
Nicolae Ceauşescu)?
– Nu-mi displace să vorbesc despre literatura mea.
Dar, din 40 de cărți, tocmai la această plachetă de început, când nu se conturase încă prea bine nici lirica
mea, ați găsit de cuviință să vă opriți? Sau fiindcă vi s-a
năzărit că „cel ales” ar fi Nicolae Ceaușescu, deși
recunoașteți că „în interior nu există nicio poezie
dedicată partidului sau lui Nicolae Ceaușescu”? Eu mi-am
făcut datoria și, în introducere, am încercat să evit astfel
de excesive interpretări, numindu-l metaforic, e drept,
pe cel ales, în persoana unui viitor poet de geniu. E atât
de greu de înțeles? Poate dacă pleci de la idei preconcepute.
– Nu am plecat de la “idei preconcepute” şi nu doar
mie mi s-a “năzărit” (cum aşa de caustic vă exprimaţi
Dvs.) că sintagma “cel ales” se referă la Nicolae
Ceauşescu! De pildă, în volumul Am fost şi cioplitor de
himere, apărut în 1993, este o listă unde sunt amintite
toate cărţile Dvs., dar titlul acesta este ignorat, titlul
Pentru cel ales fiigurând doar în volumele următoare.
Probabil că şi Editurii Expres, unde a apărut cartea Dvs.
memorialistică, i s-o fi “năzărit” că sintagma “cel ales”
se referă la Nicolae Ceauşescu, iar în 1993 un asemenea
titlu nu dădea bine, nici în palmaresul Dvs., nici în
strategia editurii. În fine.
Vă rugăm să ne spuneţi povestea acestui volum (cum
s-a stabilit titlul; “bunul de tipar” este “14.09.1968”,
deci după gestul temerar al lui Ceauşescu, de condamnare a invaziei în Ceholsovacia; de ce nu este precizat tirajul, cum se preciza în căsuţa redacţională, la
cărţile apărute în perioada aceea – în ultimii ani ai dictaturii nu s-a mai menţionat tirajul; cum aţi ajuns să
colaboraţi la ilustrarea cărţii cu marele pictor Jul. Perahim; cum a fost primit volumul de critica literară. În
Dicţionarul de literatură română contemporană,
ediţia a II-a, Editura Albatros, Bucureşti, 1977, Marian
Popa scrie că acest volum conţine poeme “specifice unui
eu care-şi fixează variatele afecte. Versul preferat e cel
liber, imaginile oscilând între un simbolism tardiv şi un
constructivism moderat.” p. 443.’; dacă v-aţi gândit la
predecesorii care i-au dedicat volume omagiale lui Gheorghiu-Dej: Dan Deşliu şi Mihai Beniuc) etc. Nu mă îndoiesc că i-aţi oferit un exemplar cu autograf şi lui Nicolae
Ceauşescu, care poate credea că el este “cel ales”. Ce
reacţie a avut?
– Văd că acestui biet volumaș îi consacrați o mulţime
de întrebări, cerându-mi „să destăinui” aici ce tiraj a
avut, dacă m-am gândit la Deșliu și Beniuc, cum am ajuns
să colaborez cu Perahim, dacă i-am trimis un exemplar
lui Nicolae Ceaușescu și
de ce undeva am omis
să pomenesc acest
titlu, iar în alte părți lam reamintit. Ba să fac
și o sinteză a felului
cum a fost primit de
critica literară.
Am
să
vă
dezamăgesc, dar modesta apariție a trecut
absolut neobservată,
nimeni neanticipând
importanța pe care i-o
acordați astăzi (din motive extraliterare).
– Fiţi sigur că o
atenţie şi mai mare o
voi
acorda
următoarelor
Dvs.
cărţi!
Rămânând însă în
universul poeziei Dvs.,
mi se pare ciudat că
Nicolae Ceauşescu per-
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sonal v-a interzis, în anii ’70, ca, timp de 5 ani, să mai
publicaţi proză şi eseuri, ci doar volume de versuri. De
ce a apărut această interdicţie, pe care Dvs. aţi respectat-o, în sensul că aţi tipărit într-adevăr doar volume de
versuri. Acum apar Un om în Agora (1972), Gustul sâmburelui (1974), Raza de cobalt (1978), iar în 1989 – Somnul dragonului. Aveau şi aceste volume de versuri un
mesaj subversiv, mai greu de sesizat, cum se întâmplase
cu volumele anterioare de eseuri? Bănuiesc că în intervalul de interdicţie aţi scris şi altceva, dar nu aţi putut
publica!
– Nu e ciudat deloc. Nicolae Ceaușescu era un șef
foarte autoritar, iar în cazul respectiv, fusese bine infiltrat. Știu că veți jubila, găsind aici un filon de scenarită.
Ei bine, infiltratul era un coleg, secretarul cu propaganda, Cornel Burtică1. Probabil că organele îi atrăseseră
acestuia atenția că, de nouă săptămâni, publicam în Contemporanul câte o pagină de convorbiri cu Adrian
Păunescu, pe teme culturale. Ceaușescu m-a învinuit de
indisciplină. „Trebuia să mă informezi!” Nu-mi
închipuiam că Burtică însuși urmărise acest serial, nu
prea era dedat cu cititul, mai ales cu asemenea
problematică. Nostim e că Ceaușescu însuși „s-a scăpat”
și l-a divulgat.
Dumneavoastră constatați că am respectat
interdicția (credeți că se putea și altfel?) și mă întrebați
dacă și volumele de versuri, publicate în cei 5 ani de
interdicție la proză și eseu, aveau „un mesaj subversiv”.
Ar reieși că prăpăditul acela de volumaș (umflat cu
pompa de dumneavoastră) ar fi gemut de subversivitate!
– Nu, eu mă refeream la volumele anterioare de
eseuri, care au un “mesaj subversiv”, după cum aţi recunoscut chiar Dvs.!
– Oricum, încercați să faceți din mine un disident
periculos, strecurat în conducerea partidului? Disidența
mea (cred că vă place cuvântul!), atâta câtă a fost, s-a
expus public, la vedere. În Pumnul și palma am veștejit
genul de socialism autoritar, pe

Titlul volumului
“Pentru cel ales”
nu se referă la
Nicolae
Ceauşescu, ci are
în vedere,
“metaforic, e drept
[…], “persoana
unui viitor poet
de geniu”

care îl trăiam, opunându-i altul, mai democratic, mai
liber, mai receptiv la doleanțele oamenilor.
– În cunoscuta sa Istorie a literaturii române de azi
pe mâine, Marian Popa vă consideră “reprezentantul autorizat al romanului politic”, referindu-se, desigur, la
Pumnul şi palma, trilogie elaborată în numai trei ani
(1980-1983), şi anume: I. O dimineaţă înşelătoare
(1980), II. Ochiul ciclopului (1981), III. Marşul cariatidelor (1982). Credeţi într-un specific al romanului politic?
– Iarăşi îmi serviți opiniile celui ce pare a fi modelul
dumneavoastră de critic (sau istoric?) literar! De data
aceasta avem și un eșantion de text, în care sunt considerat „reprezentantul autorizat al romanului politic”. O
enormitate ca aceasta n-am mai auzit. Care va să zică,
eu eram autorizat să desfac socialismul în părți componente, pentru a-i arăta viciile, și să-i construiesc un personaj negativ reprezentativ?
– Poate că este vorba de accepţiuni diferite pe care
le dăm noţiunii de roman politic. În orice caz, şi domnul
Alex Ştefănescu, în cunoscuta lui Istorie… (p. 586)2, vă
consideră un reprezentant al romanului politic românesc, al prozei de inspiraţie socială, alături de nume
mari, precum Marin Preda, Augustin Buzura, Dumitru
Radu Popescu, Ion Lăncrănjan, Petre Sălcudeanu, Platon
Pardău, Florin Mugur, Dunu Săraru, Radu Cosaşu ş.a.!
– Vedeți, cam în felul acesta a procedat critica față
de acest roman al meu, cel mai caustic din punct de
vedere social. L-a transformat încet, încet în ceva pe
deplin avuabil și absolut normal în climatul dat. Or, el
atrăgea atenția că am intrat într-o etapă istorică din ce
în ce mai greu de suportat pentru români
Întrebați de specificul romanului politic? Cred că
acesta nu se poate rezuma la descrierea unor realități,
ci trebuie să conțină o atitudine a autorului față de
curentul de idei ce le generează.
– Ce semnificaţie aţi dat Dvs. titlului acestui roman?
Un critic literar l-a decriptat astfel: “Titlul ar simboliza
modurile principale exprimate gestual ale activităţii de
conducere: de la pumnul folosit pentu bătutul definitiv
în masă (gest pe care l-a utilizat şi Silviu Brucan, într-
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una din primele sale
apariţii televizate,
din decembrie 1989,
n. I. R.), la palma
utilă aplauzelor şi
s t r â n g e r i l o r
tovărăşeşti de mână.”
– Ei bine, pumnul
e pumn, adică forță,
b r u t a l i t a t e ,
d o m i n a ț i e ,
amenințare. Ce e
palma? În romanul
meu este opoziția la
pumn. Cam cum ar fi
opoziția dintre arma
fizică masculină și cea
a genului feminin.
Poate fi și aceasta
amenințare,
dar
îngăduitoare,
înțelegătoare. Și chiar
când lovește, nu va
nimici. Dar, adesea e
mângâiere, e căldură
umană, blândețe.
– Spuneţi că romanul s-a vândut rapid, deşi a avut
tirajul maxim de 80.000 de exemplare! De ce această
cifră era considerată tirajul maxim? Ca să nu depăşească
tirajul unui titlu al lui Ceauşescu?
– Așa mi s-a spus mie pe atunci, că e tirajul maxim.
Editurile operau sondaje de piață și cel făcut de Editura
Eminescu indica o cerere deosebită. De altfel, concluzia
lor s-a confirmat, cele 80.000 de exemplare s-au epuizat
într-o săptămână, astfel că, spre mâhnirea mea, au
dispărut și din vitrine.
– După apariţia volumului III, în Literaturnaia
gazeta (nr. 18, 4 mai 1983), din URSS, apare articolul Cu
pumnul împotriva istoriei. Însemnări pe marginea romanului scriitorului român Dumitru Popescu, semnat
de Pimen Buianov. Vi se reproşează că unul dintre
protagoniştii romanului, Vladimir Cernea, deformează
activitatea Armatei Roşii în al Doilea Război Mondial, că
inventează un tratament crud, care s-ar fi aplicat prizonierilor români din URSS, “în spiritul propagandei de
tristă memorie a lui Goebbels”.
După o săptămână, în România literară (nr. 19, 12
mai 1983) se publică traducerea articolului respectiv,
împreună cu articolul de răspuns al lui Pompiliu Marcea,
Cu foarfecele împotriva adevărului. Cum de lucrurile
s-au mişcat atât de repede (mă refer la traducerea articolului şi la replica lui Marcea)? Vă rugăm să ne spuneţi
această interesantă poveste!
– V-ar pasiona să auziți povestea acestei cărți.
Referirile mele la U.R.S.S. sunt doar un episod secundar din masa celor trei volume. Sunt atacate trei aspecte: o pagină din războiul dus de armata română pe
teritoriul Rusiei, traversarea țării de către Armata Roșie
învingătoare și, după ocupație, acreditarea de către consilierii sovietici a unei noi istorii, în întregime falsă.
Despre primul moment: mă aflam în posesia istorisirilor unui unchi de-al meu, ofițer, care luptase iarna, în
imperiul de gheață rusesc și căzuse prizonier,
supraviețuind, după șapte ani de muncă în minele din
Karaganda.
La al doilea, fusesem martor ocular, căci armata
sovietică a traversat orașul meu, Turnu Măgurele, la trecerea Dunării, spre sudul continentului.
Pe al treilea îl trăisem, de asemenea, personal, ca
toți intelectualii români. Am simțit de datoria mea să
consemnez toată această documentare, pentru a contrazice versiunile false aflate în circulație sub tutela „prietenilor de la Răsărit”.
Cu aceste excepții, Pumnul și palma este integral
romanul realității sociale românești, de la începutul
noului regim și până la intrarea în ultimul deceniu, ce
reedita unele din dezagreabilele debuturi politice. Materia primă este noianul observațiilor mele pe viu, făcute
de-a lungul a trei decenii, în calitate de jurnalist cu o
anumită acribie a investigației mediului înconjurător. În
carte mă străduiesc să ofer o soluție, recomandând
renunțarea la autoritarismul bolșevic și eliberarea
poporului din chingile unei ideologii schematice și a ordinului cazon.
După apariție, m-am așteptat la reacții ale
autorităților și la atacuri de presă. Nu au venit nici unele,
nici altele. Că aș fi putut afecta susceptibilitatea
sovietică nu mi-a trecut prin minte. Și totuși, vorba
proverbului, nu știi de unde sare iepurele.
(va urma)

desen de Perahim

Convorbiri cu Dumitru Popescu (V)
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1
Cornel Burtică (1931-2013), în calitate de şef al
Secţiei Propagandă a CC al PCR, coordona Consiliul
Culturii şi Educaţiei Socialiste, Academia de Ştiinţe Social-Politice „Ştefan Gheorghiu“, Institutul de Studii Istorice şi Social-Politice, Editura Politicã şi Uniunea
Arhitecţilor.
2
Alex Ştefănescu, Istoria literaturii române contemporane. 1941-2000. Concepţia grafică: Mihaela
Şchiopu. Fotografii de Ion Cucu, Editura Maşina de
Scris, Bucureşti, 2005, p. 586.

poeziile se întorc spre flacără
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Bărăganul

tractoriștii cu năduf strângeau în palme
răsăritul
asemeni focului de la mormântul sfânt
ce nu arde,
scuipau pe nămolul ce le înghițea roțile,
își înghițeau țigările arse
să nu le curgă pe bărbi uitarea ca un
scrum
și până nu-și frecau privirea
pe posterele cu actrițe apuse
nu-și puneau mâinile pe volanul
ce le frigea palmele,
-* mama ei de viață mai spuneau ei
iubeau pământul, o iubire neîmpărtășită
era copilul lor pe care-l frământau
să-l dea pe brazdă,
ei erau dumnezeii satului,

dădeau rost câmpului,
și acesta îi cunoștea ca pe caii bravi
ce-l nădușeau zilnic
să-i smulgă din adânc promisiunea de rod,
nu-l lăsau nici să-și spele rușinea
în ploi când seceta îl rodea
asemeni unui foc continuu,
atunci mai puternic
întorceau noaptea pe toate fețele
să scoată lumina la suprafață,
seara își băteau în hohot de alcool soțiile
pentru pricini mărunte,
până ce se revărsa iubirea din palmele
ude
pe țânci strânși în jurul lor
ca la iarmarocul lui Creangă
îi hrăneau cu tăcerea bobului de grâu.

ȘI DACĂ ...

Iubirea ce-a-nflorit în palma glastrei tale
La fel de fragedă-i și azi, ca-n prima zi;
E cânt ce-alină suferința unei vieți banale
Și-agață- n gheara timpului, regretele târzii...

N-a fost să fie, să-i păstrez parfumul
În vraja vremii care se-ascundea în noi
Idubitabil, pașii mei, greșit-au drumul
Iar tu, fără să vrei, uitat-ai drumul înapoi...

Și de ar fi cumva să mă mai nasc vreodată
În palma ta să înfloresc, din nou, aș vrea
Să-ți mângâi, cu condeiul, inima și tâmpla
Cu flori de tei să scriu povestea ta și-a mea ...

Mioara Baciu

***
ibovnica ta-i prefăcută
nu plînge tu nefericirea
voi fi celibatară
pentru tine
m-ai rătăcit printre gînduri

umile chipuri mă-ndreaptă de spate
ți-am fost amanta
și-am suportat săgeți din ochii multor cîini
azi
te pîrăsc îngerului gardian
colecționar de timbre și femei
te-arunci în cocina de păcate
viciul dintîi nu-l voi uita
te-am fumat pîn’ la filtru

Darul toamnei

Mi-e toamna pe ducă și-i simt urma pașilor bătrâni, dar niciodată șovăielnici. Calcă agale, căci știe
să-și trăiască timpul, savurând cu plăcere fiece clipă,
fiece adiere, de parcă ar spune: Luați aminte, graba
scurtează viața!
Iar noi privim deșert și dăm mărunt din buze.
Aruncă toamna lacrima ploii peste obrazul lumii
și lunecă ușor cu brațele copacilor mângâieri colorate, se mlădiază după chipul și asemănarea firii, lăsând să cadă frunzele în zbor legănat, iar frunzele
scriu pe foile timpului nemurirea.
În zilele lui Brumar, își trimite razele inconfundabile, molcome sau aprige, risipindu-le printre umbrele misterioase ale frunzișului, sclipind voioase ca
roua dimineților sângerii, iar frunza răscoaptă continuă să-și cânte iubirea, adormind definitiv sub apăsarea tălpilor noastre, lăcrimând.
Ne privim îndelung și-ntindem mâinile unul spre
celălalt, lăsând să se-atingă suav, și-n împletirea lor
strigătul focului e-nmulțit, căci nu e împlinire mai
mare ca aceasta, s-apuci a trăi încă o toamnă iubind.
Și-ntr-o clipă, ne oprim din mers și-ascultăm foșnetul
mătăsii care respiră a toamnă prin fiecare formă de

cristian Ovidiu dincă
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Catrene

Reflecție

Când era vechi comunist
Avea avere colosală
Când a ajuns capitalist
Averea putredă... o spală.

Nu-ți fie clipa trudnică povară,
Păstreaz-o doar nevoilor ce vin,
Nu-ți rândui frustările pe sfoară,
Tristețile apun și-n stol revin.

*
Ieri aceiaşi comunişti
Astăzi sunt capitalişti...
Fură-n văzul tuturor
Colo fură... pentru popor.
**
Ajunşi astăzi la putere
Au strâns „euro-avere”
„Boieraşi de Parlament”
Duc ţara în... faliment.

Nu-ți risipi pornirile în lacrimi,
Mai este timp prielnic de-ndurat,
Nu-ți cantona trăirile în patimi,
Nu-i viața preacurată de păcat.
Nu-ți îngropa visările deșarte,
Speranța este unic salvamar,
Nu-ți învia decepțiile moarte,
Hotărnicește mierea de amar.

ioan costea

Niciodată…
Urăsc gările
cu ceasuri electronice
trenurile cenuşii
ca nişte păsări de pradă.
Niciodată n-am să uit
cerşetorul rămas singur
cu pălăria goală în mâini
pe peronul presărat cu flori
de nu-mă-uita…

FLAP este
şi Flacăra
dumnea-voastră!

Nu-ți îmbăia destinul în durere,
Privește răsăritul cu alți ochi,
Nu-ți pierde nicio șansă în cădere,
Ridică-te și-aruncă cele vechi.

Nu-ți tricota din lauri nemurirea,
Doar sufletul rămâne-va etern,
Nu-ți pierde-n neputință rătăcirea,
Zâmbește și când plouă în infern.

sibiana Mirela Antoche

Tinereţe fără bătraneţe

Anne-Marie szaniszlo

deveneai amar
cu fiecare femeie tăiată de pe lista diavolească
deveneai amar

madamele treceau cu zilele

vezi cu cine-ai rămas
cu cine te-asameni
te-aduni în bordeluri de vulpi
te-nfulecă pe nerăsuflate
acum sărută prefăcuta

de departe n-am să-ntorc ochii
să savurez dulceagul iad din privirea-ți
copleșită de spaimă

Miruna carp

viață, ajunsă uneori, din nebăgare de seamă, scrum.
Îți simt apropierea și iau din ea bucuria de a-mi
continua drumul în pas ferm și plin de speranță.
Oferta-i generoasă, nu-i de refuzat, cum aș putea să
mă împotrivesc visului tău, doar e și-al meu, e picătura toamnei, coaptă și aromată. Ai aruncat-o cu
meșteșug, iar seceta din mine a sorbit picătură cu picătură, fără a face risipă și nici zgomot, și n-aș fi
împărțit-o cu altcineva nici în ruptul capului, egoismul strecurându-se pe furiș.
Și toamna strigă din nou, acum doar pentru mine:
Ia aminte, nu împuțina iubirea trăind-o excesiv de
atent. Trăiește-o doar!
Fără a mai sta pe gânduri, m-am trezit din monotonia de până atunci și-am alergat spre tine, spre
farmecul graiului tău și-a-mbrățișării tale. Acum e altceva: natura, intrată în agonie, are puterea să râdă,
și ploaia, și negura, și bruma, și frigul, și… tot, dar
nu-mi pasă de râsul ei, să râdă cât o vrea, căci iubirea
iubire rămâne, iar noi, astăzi, suntem mai frumoși
decât ieri!
Mi-e dragă toamna, mi-e drag darul ei, iar acela
ești tu! Când seara se lasă și dorul mă cuprinde iar,
rememorez versul tău: Frumoasă noaptea să-ți fie,/
Pe umăr sărut delicat!

Angela Burtea

S-a scurs anul, pe geana vremii cu dor,
A gonit în faţa stinsului şi aprinsului amor,
Care a înverzit şi desfrunzit prezentul şi muritorul iar,
Atins uşor de gânduri, de ger crunt şi de umorul vieţii clar,
Un menestrel ce crede în înger şi în ateu hoinar.
Zeul speranţei hoaţe şi al soarelui coboară,
Pas cu pas împacă durerea şi aduce potir cu iubire ce-o presară,
Printre rânduri, printre nimfe, la răscrucea ceasului sfânt,
Ca cel mai preţios diamant, cu apropiere de pământ.
Şi cuvântă din cartea sacră, cu francheţe:
Ca să nu-ţi tresare sufletul învins de tristeţe!
Eu îţi voi dărui elixirul tinereţii fără bătrineţe!
Să calci pe lespezi de aur, să-ţi alegi tinereţea
cu iubirea de mână!
Căci dacă vei dori celestele comori!
Şi nu dragostea ta şi a tuturor!
Vei arde jalnic ca-n focul lui Prometeu!
Împins de visul şi blestemul unui zeu!

Iubirea te ridică, te coboară, osândită de zeul plângerii!
Pe aripi de fi ori să zbori în pieptul inimii precum îngerii!
Poţi s-o reinvii luminos, să-i faci chip şi corp precum
Pandorei!
Cu un ocean de daruri hărăzit, curat, gingaş precum al ei!

Să iubeşti cu raza din uimire, să apropii vremea care vine!
Când Afrodita ochilor te-atinge şi măreşte nopţile senine!
Să te simţi sfânt, să zbori precum vant, sus spre înalt!
Cu dulcea şi mironosiţa femeie, plimbând soarele de la
unul la celălalt!
Iar când vei vedea frumuseţea cu ochii ca două stele!
Să-ţi zideşti cale la cer şi ia şi vraja ei cu ele!
Şi-o cosiţă de zeiţă, din mândru-i păr, de soare, de bineţe!
Şi-ţi vor ajunge să-ţi doreşti tinereţe fără bătrâneţe!
Eu muritorul ce mă perind în această lume plânsă şi învinsă!
Aleg iubirea ce aleargă în imensitate, în sânul ei ascunsă!
Ce dăinuie, ce bate în nespusul meu amor!
Cu un singur cuget, cu un singur dor, când în braţele ei
vreau să mor!
La ce mi-ar trebui a ta tinereţe de durere fără viitor?

Mirela necula

Continuaţi să trimiteţi poeme spre publicare:

adrianpaunescuro@yahoo.com

În urma selecţiei, ele pot fi publicate la
rubrica POEZIILE SE ÎNTORC SPRE FLACĂRĂ
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„Mi-ar fi plăcut să joc pe Prospero
din Furtună lui Shakespeare”

Interviu cu directorul Teatrului „Victor Ion Popa”
din municipiul Bârlad, domnul Marcel Anghel
• Mihai sultana Vicol

Ce înseamnă Teatrul „Victor Ion Popa” în cultura teatrelor românești?
Este alături de celelalte teatre, unul dintre pilonii dramaturgiei românești și universale sau, cel puțin, așa ne
dorim.
Sunteți unul dintre cei mai titrați actori ai teatrului
barladean, cu o permanență artistică de invidiat. Cine
sunteți domnule Marcel Anghel?
În 39 de ani de teatru cred ca sunt foarte multe lucruri
de spus despre biografia mea artistică. Important este
că am debutat pe scena Teatrului Victor Ion Popa și, cu
voia lui Dumnezeu, sper să mă retrag de pe această
scenă.
Care este rolul cel mai îndrăgit din teatrul universal pe
care l-ați dori să-l jucați pe scenă?

Alegerile
vorbelor fără
şir

• dumitru Avram
Klaus Werner Iohannis a proclamat victoria dreptei. Nemiloşii baroni
roşii au devenit o amintire. Aşa
înţelege el să domolească spiritele şi
să scoată societatea românească din
impas. Ai lor sunt cei buni. Şi unii, şi
alţii, nişte ciocoi care şi-au împărţit pe
rând prada până n-a mai rămas nimic
din biata ţară.
Ar fi un sacrilegiu să spui despre români că au
memoria scurtă. Ei sunt mai degrabă derutaţi şi
dezorientaţi. Neputincioşi şi resemnaţi. Săraci şi curaţi,
dar nu şi naivi. Povestea de realism magic a fostului primar de la Deveselu, votat după ce fusese condus pe ultimul drum, ar trebui să pună pe mulţi pe gânduri. Vorba
unei femei simple de prin părţile locului: „Pe cine să
alegem? El a făcut măcar atâtea lucruri bune pentru
noi”.
Pungaşii din culise trag toate sforile. Urmaşii hoţilor
de cai din Codrii Vlăsiei. În rest, legănare leneşă de
vorbe fără şir, totul numai răutate şi patimă. Cazul Firea
rămâne departe de a fi fost desluşit. Cei care l-au curtat
asiduu pe Traian Băsescu, invitându-l zi de zi în studioul
lor de televiziune, n-aveau cum să nu ştie că voturile
marinarului urmau să fie luate din zestrea fostei
primăriţe. Aparent, ei o susţineau pe reprezentanta PSDului. De unde a apărut acea cucoană atoatecunoscătoare
în apărarea Gabrielei Firea? Se pare că prezenţa ei pe
două dintre televiziunile Opoziţiei i-a adus numai deservicii. În momentul în care Florentin Pandele a sărit, pe
bună dreptate, să-şi spună oful, o avocată, şi ea
declarată prietenă a soţiei sale, nu ştia cum să-l mai
oprească…
Prin 1912, a apărut un mare scandal legat de „afacerea tramvaielor” – care însemna concentrarea vieţii
economice a ţării în monopoluri de partid (liberal),
urmat de un altul referitor la sustragerea de documente
privind Răscoala din 1907, din arhiva Ministerului de Interne, condus la acea dată de Alexandru Marghiloman.
Regele Carol I i-a cerut primului-ministru Petre Carp să
renunţe la serviciile acestuia. „Sire, eu mă ridic un om
şi cad cu un om”. („Ce e afacerea tramvaielor? Afacerea
tramvaielor, continua politicianul conservator, este o
afacere patriotică. Care sunt semnele unei afaceri patriotice? Să vii cu un capital mic într-o afacere în care
nu există niciun risc şi să ai câştiguri cât mai mari”) Între
timp, Carp şi-a dat demisia, la guvernare a venit Titu
Maiorescu, vântul bătea către Marghiloman, care i-a întors gestul fostului său şef în cel mai pur stil fanariot:
„Eu mă ridic cu un om, dar nu cad cu acel om. Dacă nu
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Cu mintea de acum, mi-ar fi plăcut să joc Prospero din
Furtună lui Shakespeare, iar în tinerețe mi-am dorit un
rol pe care nu l-aș fi putut juca niciodată și anume pe
Mercutio din Romeo și Julieta. De ce? Pentru că, dacă
Mercutio ar fi fost ca mine, cum trebuia să arate Pitbal?
Teatrul „Victor Ion Popa” organiza colocviile tinerilor
regizori din teatrele dramatice. Ce au însemnat acele
colocvii pentru regizorii și actorii bârlădeni de-a lungul
vremii?
A însemnat foarte mult. Plecând de la întâlnirile care se
făceau între actorii diferitelor teatre, multitudinea de
spectacole și genuri dramatice interesante atât pentru
actori, cât și pentru publicul bârlădean, și ajungând să
fie considerat un fel de instruire și o școală pentru toți.
Pe scena teatrului barladean au debutat și au jucat și
mari actori. Puteți să ne dați câteva nume reprezentative?
Sigur, începând de la cei care am învățat meserie ca
tânăr debutant la Bârlad ii voi numi pe Ștefan Tivodaru,
Constantin Petrican, Zaharia Volbea, Marina Banu, și
ajungând la cei alături de care am jucat mai târziu, Florin Călinescu, Marian Râlea și George Alexandru, care au
debutat pe scena acestui teatru.
Se observă că directorul Marcel Anghel și colectivul său
de actori își propune ca la fiecare stagiune să aducă pe
scenă piese din dramaturgia universală și cea românească, având ca autori mari nume și știu că nu ați făcut
compromisuri la nicio stagiune. Cum se explică alegerea

repertoriului teatral pentru stagiunile în curs?
Ne place să credem că menirea teatrului este aceea de
a îmbogăți prin spectacolele sale cunoștințele, emoțiile
și sentimentele fiecărui spectator și, de asemenea, credem cu încăpățânare ca factorul educational trebuie să
însoțească actul teatral.
Suntem într-un moment șocant din punct de vedere al
sănătății și aici este vorba de Covid-19. Cum va
descurcați financiar și cât de rău face această boală?
Destul de mult rău nu numai nouă ci și spectatorilor iubitori de teatru. Ce poate fi mai rău pentru un actor
decât să închizi scena și să – l lipsești de aplauzele spactatorilor la sfârșit de spectacol.
Cum priviți viitorul teatrelor la concurență cu televiziunea care oprește spectatorul în fața televizorului?
Această concurență a existat prin anii ‘90, odată cu
înmulțirea canalelor tv. Între timp, teatrul a reușit sa învingă. Nu credem că actul artistic adevărat și viu i se
poate opune o producție de filme reluate pe sticla televizoarelor.
Ce așteaptă actorul Marcel Anghel de la omul Marcel Anghel și ce își impută că nu a reușit să facă în viața sa de
actor?
Aștept ca experiența mea de viaţă să mă ajute să realizez roluri care să rămână în inima spectatorilor. Îmi pare
rău că nu am reușit să reluăm colocviile tinerilor regizori.

vrea Carp să-şi schimbe atitudinea, mi-o schimb eu”. A
urmat replica lui Petre Carp: „Eu mă ridic cu un om, cad
cu un om, dar nu trădez pe nimeni”.
Sunt destui de mulţi băgători de seamă care întorc
pe faţă şi pe dos rezultatele alegerilor. Municipiul Târgu
Mureş a ajuns, după 20 de ani, pe mâna unui independent maghiar, susţinut de UDMR. De acolo provin un şef
de pe la o televiziune şi un protejat de-al său. Ei bine,
nu i-am văzut pe ceilalţi candidaţi la primărie şi la Consiliul judeţean să fi fost chemaţi măcar o dată la postul
unde cei doi fac şi desfac totul. PSD a cam dispărut din
Ardeal.
Primit la 16 iulie 1914 de către Carol I, acelaşi
Marghiloman nota: „Asupra propoziţiei mele, dacă
chestiunea Transilvaniei e destul de coaptă ca să riscăm
totul pentru tot, Regele nu crede (e şi părerea mea). Ea
va fi coaptă peste 20 de ani şi va veni la sigur, fiindcă
Austria tot se va disloca din cauza Ungariei”. Rămânem
la acele timpuri şi consemnăm declaraţia făcută de ocupantul tronului la Consiliul de Coroană de la Peleş: „Pentru prima dată întrebuinţez cu dvs. limba franţuzească
care redă mai bine nuanţele. Nu trebuie să facem
politică de sentimente. Neutralitatea este o soluţie rea,
care va face ca România să piardă înalta situaţie pe care
a câştigat-o. A merge cu Rusia ar fi contra sentimentelor
unanime ale ţării. Să ne pronunţăm numaidecât în
favoarea Germaniei şi Austriei, cu care ne leagă un
tratat, este ceea ce ne dictează interesele viitorului. Va
urma onoare şi profit”. După şedinţă, văzând unanimitatea împotriva acţiunii imediate, regele a spus arătând
textul declaraţiei sale: „Acesta este testamentul meu
politic la care nu renunţ; nepotul meu îl va urma”. Ţi se
face pielea de găină, dar merită, măcar pentru cei care
vor să înveţe câte ceva din bunele şi relele trecutului este vorba despre declaraţia pe care o făcea atunci
Petre Carp: „Război imediat, trebuie ajutat germanismul
să zdrobească slavismul. Românii din Transilvania ne
îngrijorează puţin: au manifestat ei oare dorinţa de a fi
încorporaţi? Cei dintâi care vor trage asupra noastră,
dacă urmăm altă politică, vor fi regimentele române.

Regele a vorbit limbajul datoriei şi onoarei; trebuie săl urmăm. Avem un tratat, România trebuie să-şi ţină angajamentele”.
Amintesc toate acestea, marcat de superficialitatea
pe care o arată mai ales televiziunile în abordarea unor
chestiuni care ţin de identitatea noastră naţională şi
care revin mereu în actualitate. Se vede cum oamenii
de cultură, istoricii mai ales, sunt ţinuţi departe de
ecranele televizoarelor, în condiţiile în care în toate
problemele sensibile ce privesc descifrarea trecutului,
prezentul şi viitorul, punctul de vedere al Academiei Parlamentul ştiinţei şi culturii româneşti - ar trebui să
fie unul dominant. Toţi fripturiştii şi oportuniştii au
reuşit să ocupe locurile din faţă. Nu există încă un organism care să reglementeze toate aceste lucruri şi să
sancţioneze drastic devierile flagrante de la adevăr
făcute în numele libertăţii de expresie. Trecutul
apropiat a fost eliminat din orice dialog ca termen de
comparaţie, astfel încât să fie şterse cât mai temeinic
şi cât mai profund urmele jafului.
La puţin timp de la despărţirea definitivă de soţul
ei, Jacqueline Kennedy făcea trimitere la o hotărâre a
Curţii Supreme a SUA, potrivit căreia „poţi să scrii orice
despre cei care ocupă funcţii publice”… „Şi Arthur a spus
că poţi face asta cu maliţiozitate voită. A fost unul dintre cei care au votat pentru. Când te gândeşti că astfel
de anunţuri în ziar au contribuit parţial la uciderea lui
Jack”. Era vorba de Arthur Goldberg, fiul unor emigranţi
evrei din Polonia şi Ucraina, pe care Kennedy îl invita
când şi când la micul dejun, numindu-l şef al Departamentului Muncii şi apoi la Curtea Supremă. În „Dallas
Morning News”, apăruse, exact în ultima dimineaţă din
viaţa lui John Fitzgerald Kennedy, o pagină întreagă în
care acesta era acuzat de trădare, ceea ce l-a determinat să o prevină pe Jacqueline că Dallasul, bastionul
dreptei radicale, era „ţara nebunilor”.
Când un fost înalt demnitar al României vorbeşte
despre „un partid jegos, trădător de ţară”, aproape că
nu mai ai ce să comentezi…

Luminița Zaharia
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şi, logic, nu i-aş fi turuit, ca acum,
despre nesuferitul ăsta de jind

stau turceşte varianta româneşte
subvarianta lombosciatică gradul trei
defazată nemanierată dezordonată
pe la icoane iar şi iară dată
că prea sunt o fîntînă de idei

el se uită la mine ca viţelul la poartă
şi nu pricepe, desigur, o iotă
slab pregătit, dom’le, în următoarea viaţă
mă fac profă de psi – şi-o să vadă el notă!

despre jind

pe canapeaua lui Marilyn
da, chiar a ei, nu vedeţi cum mă pisicesc
şi-i strig domnului pisiholog în gura mare
ca zece mori stricate, că-l iubesc

aşa iubesc eu oamenii, nu vă îngrijoraţi
n-o să-mi revărs tot sentimentul pe el
l-aş turti, l-aş covîrşi, ba chiar l-aş înnebuni hi hi hi
ce dacă are burtă şi e chel
în altă viaţă, contorsionistă fiind
aş fi stat mai mirobolant, mai de kikirimikiribum

despre cum sunt eu primitor universal de emoţii
cum mă ating toate fix în plex
cum mănînc în fiecare zi o lămîie să nu mai par dulce
şi o pagină-ntreagă din dex

dar pînă sar eu aşa ca o felină
dintr-o viaţă în alta şi obligator’ înapoi
să mă express myself într-o mai bună lumină
să priceapă odată despre jindul din noi!

jindul, domnule doctor, e o pagină albă
pe care eu pun un crin, ’neatale o halbă
metempsihoţii o hieroglifă, tîmplarii un grind
doar copiii desenează sincer
o clepsidră culcată pe un nisip infinit
fără să ştie că ne-au învăţat despre jind...

Traian Vuia – primul om din lume care a zburat cu un
aparat mai greu decât aerul

• George V. Grigore

Traian Vuia a fost un inventator român, pionier al
aviației mondiale. În data de 18 martie 1906, a realizat
unul din primele zboruri autopropulsate (fără catapulte
sau alte mijloace exterioare) cu un aparat mai greu
decât aerul. Traian Vuia s-a născut în 1872 în satul Surducu Mic (parte a fostei comune Bujoru, astăzi Traian
Vuia, județul Timiș) din (fostul comitat) Caraș-Severin,
fost în Austro-Ungaria, în prezent în România. Părinții
săi au fost preotul Simion Popescu și Ana Vuia; aceasta
fiind cea de-a doua lui soție. A urmat cursurile primare
la Bujor (azi Traian Vuia) și Făget. Între 1884 și 1892 a
urmat Liceul Romano-Catolic din Lugoj. La Lugoj a petrecut mult timp în mijlocul familiei lui Coriolan Brediceanu, care-l va sfătui, ajuta și încuraja mai târziu în
cariera sa. Vuia dovedește de când urma cursurile primare, și apoi secundare, o atracție irezistibilă și o
predilecție pentru mecanica aplicată și de fizică. La
zece ani asistă la primele manifestări cu caracter aviatic, iar micul Vuia dezvoltă o pasiune pentru zmeie. El
urmărește atent detaliile lor și încearcă să construiască
altele mai perfecționate. Ajuns la liceu, Vuia își
însușește noțiuni de fizică și mecanică și nu se mai
mulțumește să construiască zmeie, ci încearcă să explice ce se petrece în jurul aparatului, forțele care
acționează la lansarea și menținerea lui în aer, condițiile
de echilibru, etc. Voia să înțeleagă zborul și, mai ales,
voia să mânuiască zmeie, să le facă a se mișca în văzduh
după propriul gând. A absolvit Liceul Romano-Catolic din
Lugoj cu calificativul „eminent”. După bacalaureat,
în 1892, Vuia s-a înscris la Politehnica din Budapesta. A
urmat pentru un an cursurile Politehnicii, secția mecanică, la seral. Neavând destui bani, se va înscrie la Drept
și va practica în birouri de avocatură din Banat pentru
a-și putea asigura mijloacele de trai. Astfel o bună parte
din studenția lui Vuia este deviată de la adevăratele lui
aspirații și aptitudini. Tânărul reușește însă și în domeniul științelor juridice. La 6 mai 1901 Traian Vuia își ia

doctoratul în Științe Juridice cu teza: „Militarism și
industrialism, regimul de Status și contractus”. După
terminarea facultății Traian Vuia se întoarce la Lugoj.
Aici continuă să studieze problema zborului uman și
începe să-și construiască primul aparat de zbor, pe
care-l numește aeroplan-automobil. Din cauza lipsurilor financiare, nu reușește să-și ducă la capăt proiectul și decide în schimb să plece la Paris, în
iulie 1902. Vuia spera că aici va găsi pe cineva interesat să-i finanțeze proiectul, mai ales a pasionaților
de aerostate însă s-a lovit de
mult scepticism asupra ideii
că o mașină zburătoare cu o
densitate mai mare decât cea
a aerului ar putea zbura. Vuia
merge la Victor Tatin, un cunoscut teoretician care construise în 1879 un model
experimental de aeroplan.
Tatin este imediat interesat
de proiect, dar încearcă și săl convingă pe Vuia că nu este
nimic de făcut pentru că-i
lipsește un motor adecvat și
este instabil. Vuia însă continuă să-și promoveze proiectul
și-l trimite Academiei de
Științe de la Paris pe 16 februarie, 1903, prezentând
posibilitatea de a zbura cu un aparat de zbor mai greu
decât aerul cât și procedura de decolare. Academia îi
respinge proiectul cu motivația că ar fi prea utopic, cu
mențiunea că: „Problema zborului cu un aparat care
cântărește mai mult decât aerul nu poate fi rezolvată
și nu este decât un vis.” În ciuda acestor obstacole, Vuia
nu renunță la proiect și se înscrie pentru un brevet,
acordat pe 17 august 1903 și publicat pe 16
octombrie 1903. Invenția brevetată se numește aeroplan
automobil.
În ziua de 1 iulie 1902, el
sosea la Paris, aducând în bagajele sale proiectul unui original „aeroplan-automobil”,
conceput
în
perioada
studenției, și macheta aferentă, realizată pe parcursul
ultimelor douăsprezece luni.
În iarna lui 1902/1903, Vuia începe construcția aparatului,
perfecționând până în minime
detalii planurile originale la
care lucrase cu un an înainte
la Lugoj. Se lovește din nou de
probleme de natură financiară, dar reușește să le
depășească, ajutat și de mentorul său Coriolan Brediceanu.
În toamna lui 1904 începe să-și construiască și un motor,
tot invenție personală. În 1904 obține un brevet pentru
această invenție în Marea Britanie. Întreaga parte mecanică e terminată în februarie 1905. Aparatul este gata
în decembrie, după ce i se montează motorul, și este
numit Vuia I, poreclit Liliacul, din cauza formei sale.
Avea prevăzută o greutate totală de 250 kg, o suprafață
de susținere de 14 m² și un motor de 20 CP. Primele experimente au început în 1905, ca pe un automobil, cu
aripile demontate, pentru a căpăta experiență în manevrarea lui. Pe 18 martie 1906 la Montesson, lângă Paris,
aparatul Vuia I a zburat pentru prima dată. După o
accelerație pe o distanță de 50 de metri, aparatul s-a
ridicat la o înălțime de aproape un metru, pe o distanță
de 12 m, după care paletele elicei s-au oprit, iar avionul
a aterizat. Astăzi pare puțin, dar pe-atunci era o realizare incredibilă. Multe ziare din Franța, Statele
Unite și Marea Britanie au scris despre primul om care a
zburat cu un aparat mai greu decât aerul, echipat cu
sisteme proprii de decolare, propulsie și aterizare. De

atunci a fost scoasă în evidență și propagată ideea că
Vuia a reușit cu aparatul său să decoleze de pe o
suprafață plată, folosind numai mijloace proprii, „la
bord”, fără „ajutor extern” (pantă, cale ferată, catapultă, etc.). Au fost şi alţii care au zburat înaintea lui
Vuia, dar aceştia foloseau pentru decolare diferite artificii, cum ar fi catapultarea sau tracţiunea cu alte
vehicule. Este cazul fraţilor Wright, care se foloseau
de şine pentru lansarea maşinii lor de zbor. Ei sunt înregistraţi drept primii care au întreprins un zbor cu un
aparat mai greu decât aerul. Totuși, au fost și mai
există multe contradicții și dezbateri asupra definiției
de primul aeroplan. Din acest moment, Traian Vuia va
face o serie de observaţii legate de comportarea „aeroplanului-automobil” în zbor. Pentru asigurarea stabilităţii în aer avea nevoie de o propulsare mai
puternică. Cu un motor de tip Antoinette şi cu o serie
de modificări, aparatul „Vuia 1” s-a transformat în
„Vuia 2”, brevetat în 1907, în Belgia. Acest aparat
avea performanţe mult sporite, astfel că, în 1907, el
avea să zboare pe o distanţă de 70 de metri, la o înălţime variabilă. Traian Vuia şi-a continuat cercetările în
domeniul tehnicii şi după anul 1907. Revistele La Technique Aeronautique şi L’Atmosphere i-au publicat studiile
teoretice. În continuare Viua va mai breveta și construi
diferite invenții, spre exemplu un generator de abur
în 1925, sau două elicoptere între 1918 și 1922.
La 4 august 1919 a fost inițiat, în loja masonică pariziană „Ernest Renan”, împreună cu Alexandru VaidaVoievod și cu ceilalți membri ai delegației române
participanți la Conferința de Pace de la Paris. A fost ales
membru de onoare al Academiei Române, pe 27 mai
1946. La 3 septembrie 1950 se stinge din viață
la București. Este înmormântat la cimitirul Bellu din
București. Aeroportul internațional din Timișoara poartă
numele Traian Vuia. În fața Aeroportului Internațional
Traian Vuia din Timișoara este amplasată macheta aeroplanului Vuia 1, la scara 1:1, realizată de către Fundația
Academică Culturală Timișoara.
În memoriei pionierului aviației românești și mondiale a fost organizat și deschis Muzeul Traian Vuia, care
se află la 20 de km de Lugoj, în localitatea Traian Vuia
din județul Timiș, Muzeul a fost inaugurat în aprilie
2012, anul în care se împlineau 106 ani de la momentul
(18 martie 1906) când acesta a urcat pe culmile gloriei,
realizând primul zbor autopropulsat cu un aparat mai
greu decât aerul, fără a folosi mijloace exterioare.
În ziua de 14 septembrie 2013, la Montesson, și
autoritățile franceze locale au
dezvelit o placă în memoria lui
Traian Vuia, cel care s-a ridicat
pentru prima dată în aer cu al
său „Liliac” mai greu decât
aerul, uimind o lume întreagă.
De atunci putem spune că omul
„a început să zboare”... cu
adevărat!
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