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VREMEA 
HAOSULUI TROICA...

CALENDAR

O CARTE DESPRE NOI CEI DE MÂINE?!

EMINESCU
Cum vin din veacuri plopii, de sunt aproape toţi
Şi-i numărăm pe dânşii cum numărăm de toate,

Vedem cu disperare, simţim cu-ntâietate
Că lucrurile lumii sunt toate fără soţ.

Perechi, perechi bat piatra aceluiaşi tărâm,
Dar una dintre ele, şi poate cea mai veche,
Mereu este perechea cea fără de pereche,
În herghelii impare sub scoarţă coborâm.

Vai, fără soţ sunt plopii şi toate sunt la fel,
Perechi desperecheate şi numere impare,

Ce singur e pe lume şi-n sine fiecare
Şi numai câte unul răspunde la apel.

Atât de mult lipseşte, din viaţa noastră, El,
Că pururea perechea de dorul Lui tresare.

Adrian Păunescu

NU DĂM LIBERTATEA PE NIMIC
A fost nevoie 
doar de ochi

Motto: 
„(...)

În numele întregului întuneric al lumii,
voi,

oameni,
care puteţi

vedea
lumina,

voi,
oameni,

care puteţi
deosebi

atât de uşor
binele
de rău,

deschideţi
ochii

mari.” 
Adrian Păunescu

Ca să întrebăm, ca să aflăm, ca să
zâmbim, ca să plângem, ca să ne
recunoaștem, ca să dăm uitării, ca să ne
fie dor, ca să ne fie bine, ca să ne fie dis-
perare, ca să ne fie nemurire, ca să punem
sub semnul îndoielii, ca să urăm „Crăciun
fericit”, „la mulți ani”, „toate cele bune”,
ca să primim răspunsuri, ca să condamnăm

la tăcere, ca să iertăm, ca să mințim, ca
să greșim, ca să aprindem felinare, ca să
ne fie, totuși, frică de noapte, ca să ne
bucurăm de albastru, ca să ne odihnim, ca
să luăm veacul de la capăt, ca să
înțelegem că nu totdeauna ni se dă voie să
fim liberi, ca să luptăm tocmai pentru
această libertate, ca să scriem poezii de-
spre ceilalți, ca să ștergem câte un vers,
ca să îndreptăm pași strâmbi din trecut, ca
să ne aventurăm în ziua de mâine, ca să
iubim, ca să jurăm, ca să ne încălcăm
jurămintele, ca să ne rugăm, ca să facem
semnul crucii, ca să prindem într-o mare
îmbrățișare toți copiii lumii, ca să ne
adormim proprii copii cu gândul că va fi
bine și că mai vine o dimineață după
marea negură, ca să învățăm să trecem
curcubeul de pe cer pe hârtie, ca să citim,
ca să descoperim, ca să îi lăsăm pe alții să
ne arate cum se câștigă echilibrul, ca să ne
și menținem echilibrul, ca să schimbăm ce
nu e bine, ca să lăsăm în urmă haosul, ca
să semnăm declarații pe proprie
răspundere, ca să ni se pară degeaba, ca
să regăsim sensul, ca să spunem „da”, ca
să spunem „nu (încă)”, ca să fim noi
înșine, ca să fim, ca să știm, ca să
rămânem.

Am rămas.
A fost nevoie doar de ochi. 
La mulți ani! 

Ana-Maria Păunescu



• Ana-Maria Păunescu

Te iubesc se spune o dată pe
an,
Cu vocea joasă, cu gura în
mască, 
la temperatura camerei, 
cât suntem siguri că nu aude
nimeni 
(sau aproape nimeni), 
cu lacrimi în ochi și cu nod în gât, 
te iubesc se spune o dată pe an, 
cu mâinile reci și cu buzele aruncând silabe, 
doar-doar se pierde esența a ceea ce rostim, 
eternitatea nu reține declarații de dragoste, 
dar notează vești despre dezastre mondiale, 
despre imposibilitatea de a ține în frâu 
decenii, boli, pandemii, epidemii,
lupte de stradă, revolte casnice, 
te iubesc se spune o dată pe an, 
cu gura aproape închisă, 
economisind fiecare fir de aer,
se spune aproape de miezul nopţii,
eventual în limbi străine,
ca să se piardă din mesaj şi prin traducere,
ca să nu înţeleagă vecinii de bloc
ce s-a rostit,
când s-a rostit,
de ce s-a rostit,
te iubesc se spune o dată pe an,
preferabil în scris,
prin mesaj rapid, 
prin poştă motorizată,
prin porumbel voiajor expres,
preferabil cu cerneală deschisă la culoare,
ca să se piardă, în timp şi spaţiu,
declaraţia de dragoste,
forţată de împrejurări,
te iubesc se spune o dată pe an,
o singură dată,
într-o binecuvântată zi, 
în care ţi se pare că sfârşitul lumii
nu poate să vină, pentru că,
am stabilit deja,
sfârşitul lumii va pica joia,
numai joia poate veni 
ultima zi a noastră
pe aici,
prin lumea în care 
găsim de toate, 
mai puţin loc 
pentru noi.
În fine, revenind,
Rezumând,
Cheltuind mai puţin spaţiu pentru
A spune esenţa: 
Te iubesc se spune o dată pe an,
La marginea dintre fiinţă şi nefiinţă,
Numai în secunda aceea care, de fapt, 
E în plus în ceasul 
De pe mâna mea stângă,
Ceasul care îmi spune,
Din când în când,
că-i târziu, că-i târziu,
Şi că secunda a trecut,
A trecut,
Cam ca viaţa noastră.
Cam aşa.
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„Te 
iubesc”

Cântecul săptămânii:
Leonard Cohen - 

Moving on

♫

Suprarealistul 
secolului  XXI: 

VIOREL
FORȚAN

Opțiune pentru barocul 
vizual (IV)

• Dan Lupescu

Demersul suprarealist al lui Viorel
Forțan confirmă – la circa o sută de ani
de la prima zvâcnire a acestei școli, în
Franța, prin Andre Breton, Luis Bunuel,
Salvador Dali, apoi Paul Eluard… -,
demonstrația lui Adrian Marino că Ol-
tenia și-a cucerit renumele de spațiul
românesc cel mai deschis modernului,
modernității, modernismului, fapt
ilustrat prin personalități de anvergură
nu doar la scară națională precum: 

*Al. Macedonski - promotor al sim-
bolismului și cel dintâi teoretician, la
nivel european, al logicii insolite (a-lo-
gicii!) poeziei,

*Tudor Arghezi - cel mai valoros
poet al lumii din veacul XX, 

*Constantin Brâncuși - Înainte Mer-
gătorul Absolut, în sculptura lumii, re-
cunoscut ca atare de marii experți din
Occidentul transatlantic și din Extremul
Orient… La Paris, în 1945, Henry de
Montherlant se exprima astfel:
„BRÂNCUȘI e un înaintemergător pe
calea regală a Artei. Creator de artă cu
caracter divin.”. Iar, în 1969, la Londra,
Sir Herbert Read să afirme categoric:
„Trei pietre de hotar măsoară în Europa
Istoria Sculpturii: PHIDIAS, MICHELAN-
GELO, BRÂNCUȘI”.

Lui Macedonski, Arghezi și Brâncuși
este obligatoriu să le adăugăm, mai
aproape de timpurile noastre, pe Eugen
Ionescu, Henri Coandă, Ion Țuculescu,
Sabin Bălașa, Panaite Chifu, Silviu Pur-
cărete.

*
Privite în zare, în transparența lor

diafană, paginile cărților lui Viorel
Forțan, fie că le cuprinzi instantaneu pe
fiecare în parte, fie că meditezi asupra
tustrelelor volume – evantai în caval-
cadă ațâțătoare, de Bolero ravelian -,
îți dăruiesc nu doar fascinația filigrane-
lor de îndumnezeite subtilități, cu fio-
rurile/ fiordurile de lumină, iubire și
armonie indimenticabile, dar și drapajul
ocrotitor, de hlamidă imperială, vibrând
dincolo de purpura mătăsos-țepoasă a
sonurilor grave, ca de clopote paternale
de Catedrală.

Dincolo de frontispiciul acestei
Columne a cuvintelor în infinire – „La
început a fost Cuvântul, grăiesc vechile
Scripturi, și Cuvântul era la Dumnezeu,
Cuvântul era Dumnezeu”; pentru ca, în
zarea anilor 1.440 înainte de Hristos,
Zamolxe (Sal/ Zal Moș) să-și îndemne
contemporanii din vechea Dacie:
„Cunoaște-te pe tine însuți și-L vei
cunoaște pe Dumnezeu!” (aceasta-i ver-
siunea originară, integrală, nu aceea ci-
tată trunchiat de pe frontonul Templului
din Delfi) -, Viorel Forțan pare să fi im-
plementat câteva jaloane ale rostirii
sale poetice și ale rostului său ca de-
miurg întru magia voroavelor și slove-
lor de duh. Ne gândim la repere (și
îndemnuri la meditație) ce vin din stră-
funduri de timp, la fel de proaspete și
acum, ca în urmă cu mii de ani, pre-
cum: 

„Cuvintele sunt cărările faptelor”
– Sfântul Ioan Gură de Aur; 

„Cine are minte să ia aminte. Cine
are urechi de auzit să audă!” – Luca; 

„Cunoașterea cuvintelor conduce

la cunoașterea lucrurilor” – Platon; 
„Fără a cunoaște puterea cuvinte-

lor, este imposibil să cunoști oamenii”
– Confucius.

Aceste patru puncte cardinale au
fost conjugate de Viorel Forțan cu un al
cincilea, pentru a ne plasa sub candela-
brul de lumină al unui uriaș salcâm în-
florind din tâmpla de chintă regală a
celui ce, acum mai bine de o jumătate
de veac, sfida genunile timpului, Alvin
Toffler: „Analfabetul viitorului NU va
mai fi cel care NU știe să citească, ci
acela care NU știe să înțeleagă”.
Aserțiune la care resimțim impulsul ire-
presibil de a adăuga, din perspectivă
hermeneutică, și imperativul: „…nu știe
să înțeleagă și nu știe să interpre-
teze”. 

Mistuit de dorul zborurilor super-
sonice, dar și cuantice…

Că Viorel Forțan este un poet mis-
tuit de dorul zborurilor supersonice și
super-înalte, dincolo de stratosfera
chingilor telurice, o dovedesc multe
elemente, începând chiar de la obsesia
Cutiei negre – sculptată ca titlu al tri-
logiei sale lirice. 

Nici unul dintre cele trei volume
NU include vreun text de escortă, gen
prefață, lămurire, notă asupra ediției,
repere/ referințe critice sau postfață.
Așa că l-am invitat insistent, pe autor,
la câteva mărturisiri. Privindu-mă direct
și fix în ochi, se confesează pe nerăsu-
flate: „Am numit caseta cu cele trei vo-
lume – diferite din toate punctele de
vede (subliniem noi: din toate punctele
de vedere) – Cutia neagră ca o replică
la cea din aviație. În caz de avarie, ca
să știi, fie și parțial, ce a avut autorul
în cap, caută răspunsul în „cutia ne-
agră” pe care a semnat-o.”.

(Acum, când scriem prezentul
eseu, nu putem trece peste această
primă precizare fără a reliefa că ea ilus-
trează faptul că Viorel Forțan fie este
străin de… - ceea ce nu prea credem -,
fie mai degrabă ignoră, cu superbie in-
gineresc-ștrengărească, unul dintre
adevărurile fundamentale evidențiate
de Paul Valery într-unul din cele 29 de
Caiete ale sale: „Nu există plan în Poe-
zie – poate exista în Muzică, unde totul
este Muzică. Dar în discurs – care tinde
să iasă în fiecare clipă din poezie – tre-
buie să deduci bine în fiecare secundă
acel ceva prin care să rămâi în poezie,
să împiedici spiritul celuilalt să treacă
brusc la vederea abstractă, la rezuma-
tul care anulează rezonanța și forma.
(…) Poezia dispare de îndată ce întrebă-
rile: Despre ce este vorba?, Ce vreți
să spuneți, de fapt? se pot introduce.
Fiecare element trebuie să rămână ire-
ductibil. Element al unui spațiu-timp în
care nu există drum mai scurt.”. Am
citat din excelentul studiu hermeneutic
Facerea poemului. Încercare de poie-
tică în marginea textelor lui Paul Va-
lery, publicat de Marius Ghica în 1985,
la Editura Scrisul Românesc, cu o primă
versiune românească integrală a poe-
mului Tânăra Parcă de Paul Valery, în
traducerea lui Ștefan Aug. Doinaș, care
semnează și densa prefață cu titlul Lec-
tura lui Valery)

…Reluăm momentul dialogului ne-
mijlocit cu autorul. …Viorel Forțan face
o pauză semnificativă, ca pentru a se
convinge că îl ascult cu maximă atenție,
apoi reia cu frenezie deloc disimulată:
„Tripticul – cu toate cele trei volume în
coperte portocalii identice ca nuanță –
este introdus într-un manșon negru, cu
trimitere directă la cutiile negre amin-
tite, care sunt portocalii!”.

Între timp, m-a cântărit rapid și la
microgram, din ochi. Trece la alte deta-
lii, pe care le consideră, se înțelege,
deosebit de semnificative. Îl ascult și
notez atent: „Volumul I (publicat în
2012) are titlul poeme și acoperă TOATĂ
viața mea creatoare. În anii de dinainte
și imediat după decembrie 89, ani
străbătuți fie de o mocnită convulsie so-
cială, fie de una prea vehementă -, am
simțit nevoia să împing semnificația și
semantica din poemele mele și dincolo

de text (s.n.), respectiv prin litere,
cifre și cuvinte în forme grafice, care să
completeze și să nuanțeze ideea poe-
matică. Așa am început ceea ce am
numit <<imagopoeme>>, adică poeme
cu text și imagini. Volumul II (din 2016)
se intitulează chiar imagopoeme. Iar
volumul III (2017) se numește non-
poeme.”

Ajunge brusc la zona cu mult mai
vulnerabilă decât călcâiul lui Ahile
(dacă o fi existând un asemenea grad de
vulnerabilitate!) – „autoscopia”, auto-
comentarea propriilor poeme: „Volumul
nu are o structură. Am încercat să adun
câte ceva din principalele direcții în
care am compus, făcând efortul de a da
o unitate volumului, evitând amalgamul
gen <<de toate pentru toți>>, dar dis-
tingându-se, totuși, latura ludică, latura
filosofică, latura absurdă etc”.

Pentru o mai profundă înțelegere a
ceea ce a realizat Viorel Forțan, se cu-
vine să ne mărturisim convingerea că –
în conturarea strategiei privind formula
lirică a creațiilor sale – el a ținut cont
de cele mai importante caracteristici
ale literaturii noastre, în special de cele
vizând domeniul poeziei, cu atât mai
mult, cu cât e îndeobște recunoscut că,
înainte de toate, tezaurul literar româ-
nesc este preponderent unul al poeților,
care sunt de calibru mare, foarte mare. 

Vorba din bătrâni conform căreia
”Românul s-a născut poet” constituie
un memento cât se poate de serios și nu
vreo ironie ieftină. Încărcătura sa se-
mantică are greutatea aurului pur și se
proiectează în același orizont cu o altă
propoziție/ sentință identitară, traver-
sând mileniile, precum curcubeul (surâ-
sul lui Dumnezeu!), ce prevestește
belșugul de împliniri spirituale: „Codru-
i frate cu românul”. 

Din perspectiva acestor conside-
rente, facem cuvenitele acolade, extin-
zând comentariul nostru critic dincolo
de granițele restrânse ale unei simple
recenzii „de serviciu”. Avem în vedere,
așadar, conexiunea cu câteva peceți de-
finitorii pentru literatura română. Le
punctăm pe urmele hermeneutului uni-
versitar Eugen Simion, cel mai valoros,
echilibrat și lucid critic și istoric literar
în viață, împreună cu Mihai Cimpoi, si-
tuat pe aliniamentul și în proximitatea
excepționalilor vectori și creatori din
domeniul ideilor literare: Titu Maio-
rescu, G. Ibrăileanu, E. Lovinescu, G.
Călinescu, Tudor Vianu, Șerban Ciocu-
lescu, Pompiliu Constantinescu, Al. Piru,
Adrian Marino, Ion Rotaru, Zoe Dumi-
trescu-Bușulenga, Mircea Zaciu, Nicolae
Balotă, Ion Vlad, Eugen Negrici. 

Președinte al Academiei Române în
două mandate, inițiator și coordonator
al imprimării Manuscriselor poetului
național Mihai Eminescu (17.000 de pa-
gini) - proiect imperativ la care visaseră
corifei ai culturii române, de la Nicolae
Iorga până la Constantin Noica, realizat
cu aplomb profesional, în format monu-
mental -, dar și al colecției de lux „Ple-
iade” (opere complete ale autorilor de
top), Eugen Simion a disecat, cu calm,
rigoare și luciditate exemplară, aceste
teme de interes primordial. Sintetizăm,
pornind de la exegezele reunite în vo-
lumele Fragmente critice. Demonul
teoriei a obosit (editate de Tudor Ne-
delcea la Fundația Scrisul Românesc,
Craiova, vol. I  1997, vol. II – 1998). Li-
teratură romanică – prin origini, limbă,
modele, aspirații, mentalitate, însă și
prin ceea ce criticii din vechime nu-
meau „spiritul rasei” -, literatura ro-
mână este logodită (caz unic) cu
ortodoxia, care, în cultură, subliniază
Eugen Simion, „înseamnă tradiție spi-
rituală bizantină și o metafizică de tip
răsăritean”. 

Români sau străini, filosofii din de-
ceniul al patrulea al veacului trecut au
evidențiat un mod specific de a înțelege
și de a trăi universul, spre deosebire de
cunoașterea occidentală, întemeiată pe
raționalism.

(va urma)
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• Nicolae Dabija

O carte despre noi, cei din gura
lupului. Despre pericolele care ne pasc,
atâta timp cât vom rămâne izolați de
Neam și Țară. Cartea se intitulează
„Marele proiect” de Sanda Golopenția și
a apărut la Editura „Spandugino” din
București (directoare – Lavinia Span-
donide).

Sanda Golopenția e fiica marelui sociolog Anton
Golopenția.

După 1941 Anton Golopenția a efectuat cercetări
sociologice la est de Bug în peste 100 de localități
românești.

În stânga Nistrului s-au scris paginile cele mai dra-
matice ale neamului nostru românesc.

Pe timpul lui Herodot, spațiul de dincolo de Nistru,
până dincolo de Bug și până la Nipru era dac.

După ce peste părțile de lângă mare s-au revărsat
tătarii, iar peste cele de la nord de Rașcov – slavii, in-
sule de-ale dacilor romanizați s-au păstrat aproape pre-
tutindeni.

Aceștia vor avea în părțile de sus și un stat al lor –
Țara valahă a Bolohovenilor - , cu mult mai înainte de
constituirea statelor române (sec. XII).

Ulterior, populației romanizate de aici i se vor
alătura și alți vorbitori de aceeași limbă, veniți mai ales
din Transilvania.

Călătorii străini care traversează acest teritoriu în
drum către hanatul Crimeii sau spre  părțile Caucazului
atestă doar sate de moldoveni și de tătari. Până la mi-
jlocul secolului al XVIII-lea ei nu menționează niciun rus
sau măcar vreun ucrainean.

Moldovenii erau atât de numeroși încât Tratatul de
pace încheiat între ruși și turci după războiul ruso-turc
din 1739-1740 se intitulează „Statutul pentru stabilirea
de către Rusia  și Turcia a graniței Moldovei pe râul Bug,
la 12 septembrie 1740.”

Moldovei i se recunosc oficial granițele de-a lungul
Bugului.

Ecaterina a II-a botează, la sfaturile lui Grigore Po-
tiomkin, cel care era obsedat de reconstituirea Daciei,
în care el ar fi rege, spațiul de dincolo de Nistru Novaia
Moldavia. Dar, după moartea generalului rus,
întâmplată lângă Iași, țarina se răzgândește și zice
acestor locuri Rusia Nouă (Novorossia).

Ecaterina a II-a întemeiază zeci de sate de
grăniceri moldoveni, pe măsură ce obține pământuri
noi în confruntările ei cu otomanii.

Câți români sunt dincolo de Nistru? Diferiți autori
vor invoca cifre diferite. Enciclopediile rusești (Efron
și Brokhaus) de la începutul secolului al XX-lea vorbesc
de circa un milion de moldoveni care locuiau în
regiunea Herson. Nichita Smochină vorbește de
1200000, G.M. Murgoci, Ștefan Ciobanu, D.
Drăghicescu, Ion Nistor – de peste 500 000, Harea – de
620 000. Recensământul sovietic din 1926 atestă oficial
360 000 de moldoveni trăitori în partea stângă a Nistru-
lui.

În 1941, când armata română trece Nistrul, un
grup de sociologi din București se deplasează în locurile
de dincolo de Nistru, apoi și în cele de dincolo de Bug
cu scopul să desfășoare un recensământ al moldove-
nilor trăitori în aceste locuri.

Ei descoperă, uluiți, până în Crimeea, până la
țărmurile Mării Azov și munții Caucaz peste o sută de
localități românești.

Sate mari, ca Valea Hoțului, Handrabura, Ser-
bulovca, Martanoșa, Bulharca, Novo-Grigorevca,
Vradievca, Pancevo, Bairac, Kanij, cu mii de români,
care nu se deosebeau cu nimic de localitățile din Româ-
nia.

Echipa de sociologi găsise acolo peste 150 000 de
moldoveni.

La Cantacuzinca, unde locuise primul poet român
cu carte tipărită – Ioan Cantacuzino (e vorba de
culegerea „Poezii Noo”, tipărită la Dubăsari în 1793) –
Anton Golopenția ajunsese împreună cu Dimitrie Gusti,
directorul Institutului Român de Sociologie.

Le-au adus locuitorilor din Cantacuzinca preot
român pentru biserica închisă de bolșevici, care se con-
fruntase cu dificultăți din prima zi, deoarece consătenii
unuia dintre condeierii noștri dintâi abandonaseră
aproape definitiv limba părinților lor, dar îi păstraseră
toate înjurăturile, care li se păruse mai importante
decât restul cuvintelor și cu care umpluseră și
rugăciunea „Tatăl Nostru”.

Moldovenii de acolo îi cântă lui Constantin Brăiloiu
o „Mioriță”, pe care ei o știau mai înaintea lui Alecu
Russo:

La vale, la vale
Este-o casă mare
Cu ferestre-n soare...

Cimpoierul Vania Munteanu, de 80 de ani, crede că
e colindă. C. Brăiloiu constată că folclorul moldovenesc
de la est de Bug „are asemănări nu cu cel din Moldova,
Basarabia și Bucovina, cum s-ar fi așteptat oricine, mai
cu seamă cu melodiile populare din Muntenia și Olte-
nia”. (p. 443).

Mulți moldoveni de aici erau veniți din Ardeal și
Oltenia.

O babă de lângă Doneț(sc) îi cântă lui C. Brăiloiu
un cântec „moldovenesc” de la Jiu:

„Jiule, pustiule,
Seca-ți-ar izvoarele,
Să trec cu picioarele...”

Acestora sovieticii le spuseseră că ei sunt
moldoveni, care provin de la slavi, spre deosebire de
români, care provin de la... fasciști.

Propaganda antiromânească continuă, din păcate,
și azi. Pictorul Leonid Popescu citea luna trecută pe un
zid din orașul Kirovograd de lângă Bug, unde toți
românii au fost rusificați demult, un înscris cu litere de
un metru: „Румыны - фашисты!” („Românii sunt
fasciști!”), înscris făcut poate chiar de strănepotul
acelei oltence. 

Scopul diabolic al țării lui Pavlic Morozov de a
convinge fiii și fiicele românilor că cei mai mari
dușmani ai lor le sunt părinții și bunicii a fost atins.

În anii ‘60 ai secolului XX toate școlile românești
din dreapta Bugului au fost închise „la cererea
părinților”, motivându-se că „limba moldovenească” nu
are nicio perspectivă și-i face proști pe copii („reduc
șansele de reușită în viață”). Cele din stânga Bugului
fuseseră închise încă în 1938, invocându-se aceleași
motive.

Închiderea școlilor, lepădarea de limbă, care de-
venise lepădare de sine, absența conștiinței „moldove-
niei” lor, deportările, emigrarea de la sate în orașe, lipsa
intelectualității naționale, căsătoriile mixte, umilința
etnică („a te declara moldovan era ceva umilitor”, p.
451) etc. au dus la asimilarea drastică a acestora.

Anton Golopenția, studiind procesul de asimilare
a consângenilor noștri de dincolo de Bug, prevede cu
tristețe că „perspectiva de viitor care se configura în
1940 era ca în anii 1960-1970 trei sferturi din familiile
moldovenești de la est de Bug să nu mai recurgă la
limba română în comunicarea personală intimă.”

Spre regret, aceste lucruri s-au întâmplat nu doar
cu cele trei sferturi, ci cu toate patru. Asimilarea fe-
roce a dus la dispariția celor aproape un milion de
români din acele spații, urmașii moldovenilor de acolo
fiind azi ucraineni, ruși, țigani etc., foști cetățeni so-
vietici, fără conștiință, fără neam, fără istorie, fără pa-
trie.

În lipsa unui interes al Ministerului Învățământului
din RSS Moldovenească, apoi și al celui din Republica
Moldova, limba română a dispărut mai întâi din școli,
apoi și din sate.

Primul meu învățător, Nicolae Sergiu Cocul, care
venise în satul nostru din Ucrainca, sat de lângă Bug,
din regiunea Kirovograd, îmi povestea că în anul când
s-a închis școala moldovenească, în semn de protest,
aproape toți copiii au abandonat școala, refuzând să se
mai înscrie în clasele rusești.

Azi  doar numele unor localități de dincolo de Bug
– Dunaevca, Voloșskoie (Voloșka), Șerbani,  Moldovca,
Moldovanca, Moldovanscaia (regiunea Kuban) – mai
vorbesc despre faptul că aici au locuit cândva români.

Cei peste 160 000 de moldoveni din circa 100 de
sate din stânga Bugului, de care vorbise Anton
Golopenția au dispărut în GULAG-uri, au fost rusificați,
ucrainizați, mutați de acolo. Ca nu cumva România sau,
Doamne ferește, Republica Moldova ar avea intenția să-
i cotropească.

Din milionul de români de la începutul secolului XX
au mai rămas vreo 260 000 în Transnistria, și ei – fără
dreptul de a deschide gura.

După război, securitatea din România devenită
comunistă, în frunte cu Gheorghe Pintilie (cu numele
adevărat – Pantiușa Bondarenko, născut la Tiraspol în
1915), îi vor aresta și omorî în închisorile comuniste pe
toți marii savanți care au făcut cercetări sociologice în
stânga Nistrului – pentru că i-au întrebat pe moldovenii
de acolo de cântecele lor, pentru că le-au dăruit cărți
și alimente, pentru că le-au adus preoți pentru biseri-
cile închise, pentru că le-au deschis școli, pentru că i-
au ajutat pe mulți copii de acolo să se înscrie la
Institutul Pedagogic  din Tiraspol, călăii lor învinuindu-
i că, vorbind de sutele de mii de moldoveni care trăiau
de la Nistru până la Oceanul Pacific, aceștia invocau
pretențiile teritoriale ale României asupra teritoriilor
sovietice.

Pentru Anton Golopenția, călăilor le-a servit drept
rechizitoriu cartea sa, unică în toată istoria culturii
noastre, intitulată „Românii de la est de Bug”.

Acesta văzuse în 1941-1944 salvarea sutelor de mii
de moldoveni care abia dacă mai respirau românește în
stânga Bugului, după ce, timp de sute de ani, și-au
putut păstra acolo, între cazaci și tătari, limba,
tradițiile și numele de moldovean – în efectuarea unui
plan gigantic al unui schimb de populație cu URSS. Tot
atunci el adunase circa 500 de cereri de venire în
Basarabia, în sate abandonate de germani, a unor
familii de moldoveni transbugeni.

Acest lucru nu s-a reușit, din păcate.
Și astfel, comunismul (din URSS, România, RSSM)

i-a condamnat pe toți moldovenii de acolo la dispariție.
Am cunoscut-o pe Sanda Golopenția în 2006, când

sosise la Chișinău pentru a lansa monografia tatălui ei
„Românii de la est de Bug”.

Energică precum un argint viu, cu un trup firav
care abia mai încape preamultu-i suflet, doamna Sanda
Golopenția a mărturisit audienței că seamănă leit cu
tatăl ei.

Și am avut impresia că atunci l-am întâlnit pe
Anton Golopenția, cercetătorul care a privit prin lupa
lacrimii sufletul acestei părți de neam românesc, care
nu va muri de tot atâta vreme cât va mai putea fi
regăsit în legendele, cântecele și cercetările sociolog-
ice așternute pe file de către distinsul Savant și Om de
aleasă Noblețe Anton Golopenția.

prin e-mail de la chişinău

O  C A R T E  D E S P R E  N O I
C E I  D E  M Â I N E ? !

Iisus este 
viu!

• Doina Dabija

În timp ce omenirea se
scufundă într-o teamă fără
margini și ne privim ca niște
cerbi răniți de-o săgeată, care
stoarce și ultima fărâmă de
curaj, timpul n-are nicio
teamă, nicio durere și nicio
suferință… Dar, urmându-și
cursul său firesc, se plimbă liniștit pe aleile uni-
versului, aducându-ne din nou în casele noastre
– Crăciunul.

Sărbătoarea care ne amintește că Iisus Hris-
tos este mereu în gândurile noastre, în sufletul,
în ochii noștri, în icoane, biserici, mănăstiri, pe
toate troițele și-n toate colțurile lumii. 

Și chiar dacă ne aflăm într-o perioadă plină
de ispite și furtună, Atotțiitorul nu ne
abandonează, dar se apropie cu blândețe de
fiecare inimă. Însă ca să-i putem auzi pașii, tre-
buie să facem în noi un pic de liniște. Așa cum
știe să tacă și vântul, și marea, și iarba, atunci
când Dumnezeu pășește cu piciorul gol peste
ele.

Pentru că El nu poate fi descoperit în zgo-
mot și vorbe multe, în munți sau în cosmos, în
cărți sau în Ierusalim, dacă nu-l găsim mai întâi
în noi. Și apoi, cum să-L găsești pe Mântuitorul
la mormântul Lui, dacă nu L-ai căutat niciodată-
n tine.

Și nu ar trebui să ne amintim de El numai
în ziua de Crăciun sau atunci când suntem în
suferință, dar și-n fiecare secundă, așa cum o
face și timpul. Pentru că Dumnezeu poate să
vindece nu doar inima noastră neîmpăcată, dar
și întreg universul! Fiindcă El este viu și astăzi,
și mâine, și acum!
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• Tudor Nedelcea

Îmbolnăvit de „eminescianită”,
Constantin Noica, care a pledat
aproape toată viața pentru publicarea
integrală a operei lui Eminescu și fac-
similarea manuscriselor sale (facsimi-
lare realizată de Eugen Simion), a
sesizat în 1979 „Două păcate față de
Eminescu”, chiar dacă „îl sărbătorim
în fiecare an pe Eminescu, îl sărbăto-
rim chiar de două ori pe an, dar continuăm să rămânem
descoperiți față de el”; vinovăția cărturarilor postemi-
nescieni constă în două privințe: „întâi nu-l cunoaștem
încă în întregime, apoi nu-l facem cunoscut altora în în-
tregime, așa cum a fost” („Cronica”, Iași, 14 nr. 24, 15
iunie 1979, p. 3). Și a mai aruncat o sentință filosoful
de la Păltiniș: „Pe Eminescu nu-l cunosc în întregime nici
specialiștii”.

Dar, curgerea vremii n-a fost zadarnică; cu eforturi
logistice plenare, cu un curaj bazat pe adevăr și demni-
tate un grup de veritabili intelectuali fac să apară, în
1980, primul volum din publicistica eminesciană, în fapt
vol. IX în șirul ediției critice, integrale, întemeiată de
Perpessicius, care cuprinde publicistica dintre 1870-
1877, publicată de tânărul Eminescu în periodicele „Al-
bina”, „Familia”, „Federațiunea”, „Convorbiri literare”,
„Curierul de Iași”. Apărând sub egida Academiei R.S.R.
și Muzeului Literaturii Române (colectivul de cercetători
ai acestui prestigios muzeu fiind alcătuit din: Petru
Creția pentru stabilirea textului și a variantelor, Dimitrie
Vatamaniuc pentru comentariile și notele de istorie li-
terară, Anca Costa-Foru și Eugenia Oprescu pentru des-
cifrarea și transcrierea literară a textelor, completat
ulterior și cu alți specialiști), cu un pertinent studiu in-
troductiv (transformat într-o carte) de Al. Oprea, direc-
torul Muzeului Literaturii Române (mort în condiții
misterioase), a trezit o reacție de neconceput, prin ata-
curi nedrepte, reclamații făcute la cele mai înalte foruri
politice ale vremii la adresa Academiei Române, care a
acceptat tipărirea acestui prim volum; se avea în ve-
dere, în special volumul următor, al X-lea, care reunea
publicistica din perioada 1 noiembrie 1877-15 februarie
1889 din ziarul „Timpul”, care cuprindea și perioada
Congresului de la Berlin din 1878 în care Principatele Ro-
mâne, victorioase în Războiul de Neatârnare din 1877-
1878, au fost vădit dezavantajate, prin „grija” Alianței
Israelite Internaționale.

Eminescu n-a fost antisemit (un ziar din epocă îl
considera chiar filosemit), el era convins că „interesele
reciproce sunt armonizabile, dar pentru aceasta se cere
bunăvoință și abnegație reciprocă”. Plecând de la
afirmația lui Maimonide, conform căreia „cunoașterea
adevărului face să înceteze dușmănia și ura și îi împie-
dică să-și facă rău unii altora”, am plublicat studiul Emi-
nescu și realsemitismul (Craiova, Edit. Sitech, 2010) în
care reluam argumentele lui Evelin Fonea (1927-2011),
publicate în revista „Realitatea evreiască”, condusă N.
Cajal, și în „Adevărul literar și artistic” privind relațiile
și opiniile lui Eminescu despre evrei și ale evreilor des-
pre Eminescu („Ne aparține și îî aparținem. Români,
evrei sau alte naționalități ne-am format convingerile
și la lumina gândurilor sale”, „cărturari și editori evrei

din România au nutrit un ade-
vărat cult pentru opera emi-
nesciană”, acest spirit de
cunoașterea reciprocă fiind
însuși „sensul realsemitismu-
lui, de ieri, de azi și-ndrăznim
să spunem, de mâine”). Altfel
spus de savantul Moses Gaster
(1856-1939): „Se zicea că era
antisemit. Pe atunci, antise-
mitismul era foarte răspân-
dit, dar el n-a fost contaminat
de acel virus”.

Românii au reușit să nu
rămână descoperiți față de
Poetul lor național. Nicolae
Iorga proclama profetic:
„orice rând din Eminescu me-
rită să fie tipărit”, fiind o da-
torie de onoare de a se
publica „ediția integrală a lui
Eminescu, care trebuie să fie
un monument național și pe
care n-o poate da decât Academia Română” (apud Tudor
Nedelcea, Eminescu, București, Edit. Academiei Ro-
mâne, 2020, p. 259). Începutul îl face Perpessicius, în
1939, editând la Fundația pentru Literatură și Artă „Re-
gele Carol al II-lea”, condusă de Al. Rosetti, primele trei
volume (1939, în 3300 ex., 1943, în 3900 ex. și 1944,
3626 ex.). Postbelic, apar volumele IV (1952), V (1958),
VI (1963), VII (1977), VIII (1978).

Încercări de editare cât mai integrală a operei emi-
nesciene au aparținut lui Ilarie Chendi, Nerva Hodoș, I.
Scurtu, C. Botez, A.C. Cuza, N. Iorga, I. Bianu, Al. Ro-
setti etc., toate acestea reapărând în ediție anastatică
la Iași, la TipoMoldova, din inițiativa directorului Aurel
Ștefanachi, N. Georgescu, Doina Rizea, având ca redac-
tori pe Mihai Cimpoi (coordonator), Tudor Nedelcea, Th.
Codreanu, I. Popescu Brădiceni, Viorel Coman. Până în
prezent au apărut peste 200 de astfel de ediții; intere-
sant și demn de luat în seamă că unele ediții princeps
au devenit rarități bibliofile.

Revenind la Perpessicius (și-a pierdut vederea des-
cifrând manuscrisele eminesciene), care a întemeiat o
ediție „integrală și critică”, îl manifestă un scepticism
cenzurat privind finalizarea corpusului eminescian și pu-
blică, în 1964, o Scrisoare către editorul eminescian, in-
tegral, din 2000: „Împlini-se-va oare minunea atâta
timp râvnită însă pe nedrept reclamată? Înainte de
vreme? Le va fi dat, oare, celor din pragul veacului al
XXI-lea să salute ediția în foarte multe volume, inte-
grală și critică, a operei lui Eminescu?”

Temerea lui Perpessicius a fost înlăturată, grație
acelui colectiv de la Muzeul Literaturii Române, condus
de Al. Oprea, coordonat de D. Vatamaniuc (Petru Creția,
Al. Surdu, Olga Busuioceanu, Simona Cioculescu, Anca
Costa-Foru, Eugenia Oprescu, Claudia Dimiu, Aurelia Du-
mitrescu, în formație completă). După apariția vol. IX,
în 1980, întâmpinat cu mare scandal, din rațiuni extra-
literare, urmează... vol. XI (1984), XII (1985), XIII (1985);
Vol. X, tipărit în 1989, a stat în expoziția omagială cen-
tenară de la Biblioteca Academiei Române doar câteva
ore în iunie 1989, fiind difuzată oficial abia după 1990.
În 1993 a fost tipărit Opere, vol. XV, Fragmentarium. Ad-
denda ediției (având colaborator extern pe Magdalena
D. Vatamaniuc), putând astfel afirma că Eminescu are o
ediție critică, academică, integrală (o parte din
corespondența Eminescu-Veronica Micle, descoperită ul-
terior în arhiva familiei Grazziela și Vasile Grigorcea, a
fost publicată în 2000 de Christina Zarifopol-Illias, sub
titlul Dulcea mea Doamnă / Eminul meu iubit cuprin-
zând 108 scrisori inedite, dintre care 93 fiind ale Poetu-
lui.

După editarea integrală a operei
eminesciene era necesară facsimilarea
celor 44 caiete, „spre a se vedea ce a
făcut, cât a trudit și cât știa Eminescu
în ceasul acela al culturii românești”,
cum argumenta C. Noica. Nu numai că
demonstra necesitatea facsimilării ma-
nuscriselor eminesciene, dar autorul vol.
Eminescu sau gânduri despre omul de-
plin al culturii românești (1975) a cutre-
ierat țara ținând conferințe în acest
sens, a înaintat memorii la toți
decidenții politici ai vremii, chiar la
președintele țării. C. Noica a demonstrat
că „totul îl interesează pe Eminescu, nu
doar creația literară, ci și literaturile
lumii; filosofia, ca și astronomia, mate-
maticile, fizica și chimia; istoria, ca și
economia; limbile clasice și cele mo-
derne, cuvântul străin și cuvântul româ-
nesc”. Și continuă demonstrația: „la
scara culturii noastre, funcția lui Emi-
nescu poate fi mai vie decât cea a lui
Shakespeare în Anglia sau a lui Goethe
în Germania”, el fiind o „conștiința de
cultură completă”.

În Țara lui, Eminescu nu numai că este contestat
stupid, dar trezește chiar greață, (recomandând, la re-
comandarea altora, „despărțirea de Eminescu”) cum se
exprimau „specialiștii” în revista „Dilema” (nr. 265 din
27 febr. 5 mart. 1998): „poezia lui nu mă încântă, de
fapt ea nici nu există pentru mine” (Cezar Paul Bă-
descu); „din moștenirea politică a eminescianismului s-
a constituit una din pietrele de temelie ale mișcării
legionare” (Virgil Nemoianu); publicistica eminesciană
n-are „nicio valoare literară [...] tot ce scrie el acolo e
fascism” (Moses Rosen); „poezia lui Eminescu mă lasă
rece [...] Și proza lui M. Eminescu mă lasă rece. Este
sub nivelul minimei lizibilități”. (Răzvan Rădulescu);
„Doina” este o poezie „jenantă pentru notele xenofobe
și deranjantă pentru Uniunea Sovietică” (I. Bogdan Lef-
ter); „Eminescu trebuie contestat și demitificat, dar nu
pentru rudimentele sale de gândirea politică. Din acest
punct de vedere, el e realmente nul. Nu ai obiect”(Cri-
stian Preda); „tot acest ansamblu de convingeri socio-
politice, negreșit, unul paseist și, prin consecință,
retrograd” (Z. Ornea); „astăzi, Eminescu a încetat să
mai fie perceput ca un scriitor (de va fi fost vreodată)”
(T.O. Babe); „avea platfus la ambele picioare”, „om va-
gabond”, când recita „ridica totdeauna ochii cu duioșie
spre podele” (evident, pentru Mircea Cărtărescu, pode-
lele erau în tavan); este „cadavrul din debara” de care
trebuie să ne debarasăm, iar „radiografia planului mio-
ritic este ca a fecalei: o umbră fără schelet, o inimă ca
un cur, fără șira spinării” (H.R. Patapievici) etc., etc.

Contemporani cu acești denigratori ordinari,
răsplătiți cu funcții bine renumerate, sunt intelectuali
integri: D. Caracostea, G. Călinescu, Tudor Vianu, Per-
pessicius, D. Vatamaniuc, Eugen Simion, M. Cimpoi, Zoe
Dumitrescu-Bușulenga, G. Munteanu, Gh. Bulgăr, Victor
Crăciun, Edgar Papu, Petre Țuțea, Tudor Arghezi, G.
Anca, Amita Bhose, C. Noica, Marin Sorescu, I.
Negoițescu, Svetlana Paleologu-Matta, Rosa del Conte,
D.R. Popescu, Ilie Bădescu, M. Ungheanu, Dan Zamfi-
rescu, Th. Codreanu, C. Cubleșean, I. Buzași, N. Geor-
gescu, A.D. Rachieru, Zenovie Cârlugea etc., etc., care
au scris pagini memorabile despre autorul Luceafărului.
Aceștia, dar și „zelatori, delatori, retori, oratori,
limbiști, complexați, resetimentari și vorba lui Noica,
nemernici” (Eugen Simion) își au locul în lada de gunoi
a istoriei. Oricât a fost, este și probabil va fi contestat,
Eminescu rămâne „omul deplin al culturii românești”
(C. Noica), „românul absolut” (Petre Țuțea), „spațiul
astral al limbii române” (Marin Sorescu), căci stânca ră-
mâne stâncă, oricâte valuri o lovesc.

Demonstrând, încă o dată, că aceste manuscrise
„nu sunt de văzut, sunt de pipăit, de absorbit prin toți
porii”, întrucât ele se constituie într-un „laborator, dacă
vreți, este subsolul geniului, dacă vreți, este haosul
germinativ”, Constantin Noica îi scrie, la 5 februarie
1974, lui Eugen Simion, „spre a vă cere alianța în che-
stiunea Eminescu; mai mult, spre a vă cere să luați în
locul meu inițiativa”. Cu alte cuvinte, scrie Noica: „Nu
credeți că puteți lua inițiativa facsimilării lor?” pentru
că „sunt sigur că aveți înțelegere deplină pentru pro-
blemă. În fond, îl cunoașteți pe Eminescu mai bine
decât mine”.

Om al faptelor împlinite (având „și calitatea rară
de a nu-și părăsi proiectele, de a fi conform cu sine
însuși, în diversele clipe ale vieții, de a considera carac-
terul un corolar al talentului”, cum îl definește Adrian
Păunescu), Eugen Simion trece la concretizarea gândului
noician: în cinci ani (2004-2009) a facsimilat cele 44 de
caiete cu peste 15.000 de pagini, în 38 de volume, sub
titlul Caietele Eminescu, sub egida Academiei Române,
în colaborare cu Editura Enciclopedică la început, apoi
cu Biblioteca Academiei Române și Fundația Națională
pentru Știință și Artă, donate marilor biblioteci publice
din țară. Și cum nicio faptă bună nu rămâne nepedep-
sită, în pură tradiție românească, Eugen Simion este re-
clamat Prezidiului Academiei Române, la DNA, în presă
etc.

→

Eminescu sau
„bucuria culturii”
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O tăcere 
acuzatoare
• Ovidiu Ioanițoaia

Pandemia înce-
puse să-și arate colții
când Cosmin Olăroiu,
care antrena atunci,
ca și acum, în China,
și-a manifestat
intenția de a-i ajuta
pe cei de-acasă.

S-a adresat unui
prieten, cunoscutul
jurnalist Victor Ciutacu, iar acesta l-a pus
în legătură cu șefii Spitalului de Boli
Infecțioase „Victor Babeș” din București.
Cu al cărui manager, dr. Emilian Imbri,
Olăroiu a convenit ca unul dintre restau-
rantele lui (din lanțul Trattoria Il Calcio)
să asigure zilnic, pentru personalul medi-
cal, 100 de porții de mâncare caldă.

Evident, gratis. În beneficiul celor,
admiteți clișeul, din linia întâi a luptei cu
noul coronavirus.

Înțelegerea a funcționat 3 luni, cu
precizarea că o perioadă, în ultima lună,
la spital n-a ajuns doar masa de prânz, ci
și cea de seară. Oli a avut o singură
pretenție: ca nimeni de la „Victor Babeș”
să nu abordeze subiectul respectiv. Să
vorbească în public despre inițiativa sa.

Sunt convins că în acest moment vor
apărea căutătorii de noduri în papură.
Gata oricând să le țină socoteala altora.
Să-i judece pe ceilalți și să fie pe cât de

exigenți cu aceștia, pe atât de îngăduitori
cu ei înșiși!

Fără îndoială că ei vor ridica din
sprâncene ce mare efort a făcut Olăroiu că
a dat mâncare, vor calcula cârcotașii, de
25.000 de euro, hai 30.000!, când el
câștigă în China, de la Jiangsu Suning, 7
milioane pe an?! Ia să nu se mai plângă că
doar, nu-i așa?, are balta pește! La urma
urmei, putea să dea și mai mult!

Una că Olăroiu nu s-a plâns. Genero-
zitatea lui, căci despre asta discutăm, ar
fi rămas secretă, știută de doar câteva
persoane, dacă Olăroiu, întors acasă pen-
tru câteva zile în ajunul Crăciunului, nu și-
ar fi găsit unicul băiat, pe Antonio, bolnav
de Covid-19. Atunci, îngrijorat ca orice
părinte, a sperat să obțină sprijin, ori
măcar îndrumări, de la cei pe care, la
rându-i, îi sprijinise. Atât că, de necrezut,
nimeni de la „Victor Babeș” nu i-a mai
răspuns la telefon după primele convor-
biri! „Am sunat degeaba zile în șir!”, va
mărturisi Olăroiu unui amic.

Deși tăcerea celor de la spital, cu dr.
Imbri în frunte, e incalificabilă, n-aș in-
sista. Poate că medicii de-acolo, prinși
într-o bătaie pe viață și pe moarte, au
uitat de necazul lui Olăroiu. Întrucât,
vrând, nevrând, ei și-au creat unele
obligații morale față de cel care, dezinte-
resat, le-a întins o mână de ajutor, nu-i
aprob pe cei de la „Babeș”. Li se cuvin însă
circumstanțe atenuante. La o adică, le ac-
cept eventualele explicații, în ciuda fap-
tului că ingratitudinea lor mi-a lăsat, oare
numai mie?, un gust amar.

Ceea ce de-a dreptul m-a indignat a
fost postarea unui internaut, care întreba
ironic pe site-ul Gazetei dacă Olăroiu „nu
e tipul ăla care a aranjat un meci al
Naționalului?”! Săracul de el, acest individ
chiar merită compătimit dacă atât a pri-
ceput el din altruismul unui om. Puțin, ex-
trem de puțin.

E trist că cineva poate judeca așa. Și
mai trist e că, din păcate, nu-i singurul.

Sursa text și foto: blogsport.gsp.ro

Grație aceluiași cărturar, Eugen
Simion, la Fundația Națională pentru
Știință și Artă, se inițiază colecția de lux
„Opere fundamentale” (după modelul
„Pleiade”  al Academiei franceze) în care
este retipărită, în ediție critică și inte-
grală, întreaga creație eminesciană, be-
neficiind de câte un pertinent studiu
introductiv al exegetului și editorului
Eugen Simion.

Să menționăm că la aceeași Fundație
Națională pentru Știință și Artă, a apărut,
în 2015, vol. Maladia lui Eminescu și ma-
ladiile imaginare ale eminescologilor (ar-
gument de Eugen Simion, cuvânt înainte
de Irinel Popescu), în care specialiștii de
primă mărime din domeniul medicinei
pun diagnosticul corect al bolii Poetului
(„supra solicitare de ordin psihic (psihoza
maniaco-depresivă – P.M.D., sau în limba-
jul psihiatriei moderne: tulburare afec-
tivă bipolară”),  boală ce este tratabilă
în zilele noastre, și nicidecum Eminescu
n-a avut sifilis.

Academia Română, Primăria comunei
sucevene Dumbrăveni organizează presti-
gioase manifestări culturale și științifice
de rezonanță europeană.

Peste Prut, la Chișinău, intelectualii
basarabeni (Gr. Vieru, D. Matcovschi, Leo-
nida Lari, M. Cimpoi, N. Dabija, Valeriu
Matei etc.) au adeverit vorba lui Alexie
Mateevici: „N-avem două limbi și două li-
teraturi, ci numai una, aceeași cu cea de
peste Prut. Aceasta să se știe din capul
locului, ca să nu vorbim degeaba”. Prile-
juit de împlinirea a 150 de ani de la
nașterea lui Eminescu, începând cu 1998
s-a alcătuit un Corpus Eminescu în 10 vo-
lume, elaborat de eminescologi din în-
treaga lume ( Cristiana și Victor Crăciun,
Eugen Simion, Mihai Cimpoi, Zoe Dumi-
trescu-Bușulenga, Dan Grigorescu, G.
Munteanu, Romul Munteanu, Adam Puslo-
jici, D. Vatamaniuc, Anatol Vidrașcu,
Tudor Nedelcea etc.). Mihai Cimpoi edi-
tează, la Chișinău opera lui Eminescu,
scrie lucrări fundamentale dedicate Poe-
tului național, elaborează Mihai Emi-
nescu. Dicționar enciclopedic, operă
unicat în cultura română, ajuns la a treia
ediție.

Alte inițiative basarabene, datorate
lui M. Cimpoi: La 26 decembrie 1990, Par-
lamentul de la Chișinău decretează ziua
de 15 ianuarie, ca sărbătoare națională;
la 13 ianuarie 2000, se inaugurează cen-
trul Academic Internațional „Mihai Emi-
nescu”, iar între 3-4 septembrie 2012, se
desfășoară, sub egida Academiei Române
și a Academiei de Științe a R. Moldova,
primul Congres Mondial al Eminescologiei
(in honorem acad. M. Cimpoi, la împlini-
rea vârstei de 70 de ani), congres care se
desfășoară anual.

Dar, cel mai important eveniment
eminescian este declararea zilei de 15 ia-
nuarie ca Zi a Culturii naționale (Legea nr.
238) din 7 decembrie 2010. În tandem,
Parlamentul R. Moldovei adoptă aceeași
hotărâre la 12 aprilie 2012, de declarare
a Zilei Culturii Naționale data nașterii
Poetului.

Pe plan mondial, NASA, la propune-
rea Uniunii Internaționale a Astronomilor,

acordă, la 8 aprilie 2008, numele lui Emi-
nescu celui mai mare crater de pe Marte
(cu diametrul de 125 km²). În motivația
acordării numelui lui Eminescu, NASA pre-
cizează: „craterele primesc numele unor
artiști decedați, fie ei autori, pictori sau
muzicieni, care s-au făcut recunoscuți în
aria lor culturală și a căror moștenire cul-
turală se întinde pe mai mult de 50 de
ani”. Dacă această Organizație Guverna-
mentală pentru Cercetări Spațiale a SUA
ar fi cerut aprobarea românilor T.O. Bobe,
C.P. Bădescu, Cristian Preda, Mircea Căr-
tărescu et company ar fi primit avizul po-
zitiv?

Am consemnat doar câteva aspecte
de valorificare plenară a Omului și
creației eminesciene spre a nu ne simți
rușinați și descoperiți față de cel care
„are meritul de a fi salvat onoarea spiri-
tuală a poporului român” (Petre Țuțea).
Altfel spus de Mircea Eliade: „neamul ro-
mânesc simte că și-a asigurat dreptul la
«nemurire» mai ales prin creația lui M.
Eminescu [...] Și cât timp va exista un-
deva prin lume un singur exemplar din
poeziile lui Eminescu, identitatea ne-
amului nostru este salvată”.

*
Despre o parte dintre eminescologi și

operele lor am consemnat în vol. Emi-
nescu (Editura Academiei Române, 2020),
și anume despre: Eugen Simion, Mihai
Cimpoi, Adrian Păunescu, Th. Codreanu,
N. Georgescu, Stan V. Cristea, Rosa del
Conte, C. Cubleșan, Eugen Doga, Al. Piru,
Lucia Olaru Nenati, Zenovie Cârlugea,
Florian Copcea, Catinca Agache, Victor
Crăciun, Valeriu Anania, D. Vatamaniuc,
N. Mareș, Carmen Sylva etc.

Voi poposi doar asupra unor cărți nu
lipsite de importanță majoră, unele re-
cent apărute, altele suportând neglijența
mea nepermisă, dar toate aparținând fa-
miliei creatoare Eminescu.

Voi începe cu vol. Amintiri, apărut la
Editura „Floare albastră” (condusă de
Doina Rizea, doctor în filosofie), în 1995,
semnată de Gheorghe Eminescu, ediție
critică de Gabriel Gheorghe. Gheorghe
Eminescu (1895-1988) este fiul lui Matei
Eminescu (1856-1929), fratele cel mic al
Poetului. Matei Eminescu, al zecelea copil
al familiei Gheorghe și Raluca Eminovici,
a fost cel mai longeviv dintre toți. A ab-
solvit Institutul Politehnic din Praga, a
fost căpitan în armata română (decorat
pentru fapte de eroism în Războiul de Ne-
atârnare). Fiul său, Gheorghe Eminescu,
a fost militar de carieră, cu gradul de lo-
cotenent-colonel în Primul Război Mon-
dial.

Gheorghe Eminescu a scris monogra-
fia Napoleon Bonaparte, apărută în două
ediții la Editura Academiei Române, în
manuscris rămânându-i lucrările:
Revoluția franceză și De la Valmy la Wa-
terloo, lucrări cu tematică militară; pre-
luând ideea lui Napoleon, Gheorghe
Eminescu afirmă că „niciodată contempo-
ranii nu sunt buni istorici”; neavând
detașarea și perspectiva timpului, memo-
riile trebuie citite spre a putea deosebi
„adevărul de minciună”, „realitatea de
fantezie”. Tocmai asta face strănepotul
Eminescului în vol. Amintiri, din perioada
1910-1988, istorie trăită plenar de el.
Unele nu sunt simple amintiri, ci chiar
mărturii documentare, cum sunt cele des-

pre rebe-
liunea de la
Tatar Basa-
rabia, poli-
tica lui
Napo leon
față de
Pr i n c i p a -
t e l e
Românești,
abdicarea
r e g e l u i
Carol al II-
lea și gu-
v e r n a r e a
Antonescu
etc. „Din
punct de
vdere sti-
listic, col.
Gh. Emi-
nescu este

un literat înnăscut, din familia celor că-
rora ursitoarele le-au hărăzit daruri
scriitoricești, dar ei au schimbat condeiul
cu arma, îmbrățișând cariera armelor”,
afrirmă cu temei Gabriel Gheorghe în
„cuvânt înainte”.

Gheorghe Eminescu  a avut o fiică,
Yolanda Eminescu (10 mai 1921-7 martie
1998), o celebră juristă, specializată în
protecția indusrială și a drepturilor de
autor, fiind solicitată de diverse orga-
nisme juridice internaționale. A lucrat în
magistratură (judecător la secția I
corecțională, Tribunalul Ilfov), bibliotecar
la Biblioteca Academiei, a fost șomer
patru ani, traducător la Institutul de Cer-
cetări Juridice. Din 1967, lucrează la Cen-
trul de Studii Internaționale de la
Strasbourg, timp de două decenii. A fost
căsătorită cu acad. Valentin Al. Georgescu
(1908-1995), jurist și istoric al dreptului.
Este, pe lângă studiile de specialitate, au-
toarea unui volum de amintiri, apărut în
1993, Totul părea posibil. Referitor la ce-
lebrul său nume, Yolanda Eminescu ne-a
lăsat câteva pagini memoriale. Lucra la
Institutul de Studii Juridice al Academiei
Române, cu sediul în apropierea
Cișmigiului. Tocmai se instalaseră sema-
foare pe bulevardul „6 Martie”, milițienii
fiind la post pentru reglementarea
circulației pietonilor. Dinstinsa juristă,
grăbită, nu trecea pe la semafor, ci  tra-
versa direct bulevardul. Milițianul o
oprește, îi cere buletinul pentru amendă.
Văzând ce nume poartă, milițianul răsuflă
împovărat: „Nu pot să dau amendă pe nu-
mele acesta” și-i restituie buletinul.

Yolanda Eminescu a avut, la rândul
ei, o fiică, Roxana Eminescu, critic și is-
toric literar, traducătoare, născută în
București, la 15 februarie 1947. A fost
cercetătoare la Institutul de Istoria Artei
(1971-1975) și la Institutul de Istorie și
Teorie Literară „G. Călinescu” (1975-
1981), Visiting profesor la Universidade
Nova din Lisabona. Din 1984 se stabilește
în Franța, făcând parte din redacțiile
unor reviste și predând limba și literatura
portugheză la Universitatea Bretania din
Brest. Își susține în 1978 doctoratul cu o
teză despre Fernando (Pessoa), din care
traduc în limba română. În limba natală
publică Preliminarii la o istorie a litera-
turii portugheze, în 1979.

Roxana Eminescu are un fiu, Ion
(Ionuț) Teodor Eminescu – Iacobescu, năs-
cut în 1983.

Neamul Emineștilor nu se stinge și nu
se afârșește cu Ionuț Eminescu. De la
Matei Eminescu, conform genealogiei pa-
terne a Poetului, elaborată de strănepoa-
tele sale, Aglaia (n. 18 iulie 1983,
absolventă de Arte Plastice, căsătorită cu
N. Voinescu) și Didona (n. 24 iulie 1942,
absolventă de Filologie, la Cluj, profe-
soară de engleză la Predeal, căsătorită cu
Emil Stanislav) Matei Eminescu a avut trei
căsătorii (cu Matilda Ilian Iosefescu din
Brăila, până la 1889, cu Ana Condeescu
din Mizil între 1890-1910 și cu Silvia Ma-
ieru din Bistrița Năsăud) și mulți urmași,
23, ultimii fiind Matei Alexandru (n. 29
ian. 1983) și Mihnea Ioan (n. 7 august
1987).

Și, în final, o știre de importanță de-
osebită, comunicată de acad. Mihai Cim-
poi: s-au găsit în arhiva Universității din
Berlin cererea lui Eminescu de eliberare
a diplomei de absolvire a facultății și
aprobarea rectorului Universității berli-
neze. Se știe că Titu Maiorescu, ca minis-
tru, i-a finanțat studiile universitare și a
fost acuzat de DNA-ul timpului de cheltui-
rea inutilă și abuzivă a acestor bani. În
biografia eminesciană și în istoria litera-
turii române, această descoperire este o
contribuție esențială. Așteptăm facsimi-
larea acestor documente, precum și des-
coperirea și publicarea diplomei de
absolvire a universității berlineze cu nu-
mele Poetului Național. Pentru denigra-
tori și cârcotași o veste tristă, pentru
români una de importanță majoră. „Să
fim demni de Eminescu, -  ne îndeamnă
Edgar Papu - și să căutăm mereu să fim la
o înălțime la care să nu se rușineze de
noi”.

SSPPOORRTT
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• Cristiana Crăciun
Vremea descrisă de Sadoveanu,  a „căilor lucii pe

care lunecă sănii cu cai în troică” se amână! Poate pen-
tru la anu’, când o înflori bostanu’, că acesta a debutat
fără zăpadă, dar cu o gheață la mal... guvernamentală
care (și asta!) pe Herrn Präsi teribil îl irită! Un pic mai
are și face cu nervul, dă de pereți cu căciula a la Nea
Nicu și paltonul, în buna tradiție orientală cu care și-a
garnisit educația germană de-acasă, și ea cam precaro-
săsească!, pentru că tricefala adunătură, din care a ză-
mislit GuWernerul Câțu, îi dă teribil de furcă: e
nărăvașă, dă cu piciorul, un pic mai are să răstoarne
prematur șiștarul; mai degrabă seamănă cu trio-ul din
celebra fabulă despre rac, broască și știucă, care tră-
geau sacul fiecare în toate părțile, după cum le dictau
interesele!

De parcă nu era destul că l-a tratat electoratul cu
o imensă indiferență, de n-a putut STS-ul să realizeze
ca la locale, o... aroganță, încât i-a explodat în față
ciuma roșie și s-a umplut de aur pe trupu-i de aramă,
de parcă a sărit în aer Roșia Montană rămasă nesalvată!,
i-a rămas de la deflagrație dreapta destul de beteagă,
cu o minoritate... bleagă. Că, fără PMP-ul lui Băsescu!,
majoritate... cucu!; a rămas To(lo)mac fără trebiță în
plină iarnă pe uliță, iar dacă Ponta are deocamdată
liber la sporturile de iarnă, în lipsa protecției de la oli-
garhia rusească, el s-ar putea s-o pățească! Astfel că,
Iohanis a trebuit, în zilele Sfântului Crăciun, să-nghită,
în loc de papa bun, cât s-adune un fragil și speriat cin-
cizeci la sută, pe lângă racul PNL, roșu de supărare, o
ditamai broasca haștagrezistă și o știucă, umplută și
UDMR-istă (asta, nici nu iartă, nici nu uită vorba proastă
și urâtă despre-nțelegeri și manevre oneroase ca să fure
Ardealul cu tot cu PSD!). Tocmai acum, când se anunță
că o să cadă și ceva zăpadă – cei trei nărăvași înhămați
la sanie sunt puși rău pe sfadă! În loc să alunece pe
derdeluș la vale, se-ncaieră și se păruie... Ghinion! Nu
mai sunt vremurile sub om și, dacă e să mă-ntrebați,
acum chiar că Iohanis e-n pom! Ehe, cu Loțike Alzaibăr
Orban treaba stătea bine, menestrelul respecta parti-
tura, își ținea la o adică ideile și gura, nu îi ieșea din
cuvânt, cum fac obrăznicăturile astea cu nasul în vânt!
Nu trebuia să-și piardă existența cu-atâtea ore supli-
mentare de dirigenție, GuWernerul PNL își făcea prost
treaba, dar fără discuție. Clar, nu a avut deloc
inspirație, lucrurile bune nu sunt în număr de trei, iar
recomandații băieților sunt, evident, niște mișei... „Lu-
crul nefăcut la timp se răzbună”, pare să-și zică furios
în barbă: de Barna putea să scape dacă dădea, democra-
tic, firește, ordin DNA-ului să sape, să vadă ce fel a pal-

mat fondurile europene, dar cu nu a fost ferm pe
poziție  și nu a mers până la capăt cu această cercetare,
ci doar așa, la oha, pentru băgat mințile în căpete și
spaima în oase, ca acum când tot cerea pentru sine
funcția de șef ca Cameră și i-a dat-o pe aia cu... „de
mâine voturile la Sectorul 1 se renumără”; sigur,
„mâine” nu există, a fost doar o perspectivă, în cazul în
care Barna nu pricepea „de vorbă bună” și nu renunța
într-o noapte la tot ce ceruse, obraznic, juma de lună!
Nu mai era nevoit acum să-i suporte figurile, nici lui nici
ălorlalți din coaliție – pe Cioloș cu toată slugărnicia lui
de renovator, care stă în coastă lui Ante Anghela și ger-
manilor, e simplu, s-a scos, poate să nu-l mai numească,
făcând apel la „opinia publică românească”, mimând că
îi pasă... Kelemen Hunor îi face misia grea, că nu știe
de unde să-l ia, așa de bine mimează seninătatea: tace,
nu are nimic din obrăznicia lui Barna, dar ce e în capul
lui știe naiba! (Degeaba se uită Klaus acuzator la tanti
cu traducerea, nu e totuna să vorbești maghiara cu să
o gândești!) Și, paradoxal, acu cel mai dificil îi este cu
Câțu! Are o zburdălnicie mentală...daună totală! E el
și parcă totuși nu e – am ajuns să-i cred pe cei care zi-
ceau că-n România nici măcar prafurile nu sunt de cali-
tate -, un picuț mai are și va cere auditări la Ministerul
de Finanțe (?!?) de parcă l-a condus mama, nu Domnia
Sa. Stă, săracul Werner în genunchi și plânge, mâinile
obișnuite doar cu racheta și crosa își frânge: cum a
putut să se lase în halul ăsta momit, cum de așa grav a
greșit când pe amatorul de selfie-uri l-a Premier l-a des-
emnat/numit? Dar și când o pune mâna pe ăla care l-a
îmbrobodit, nici nu vreau să mă gândesc ce or să-i
pață oasele... Auzi colo, să-i verifice LUUIII! ANAF con-
turile?!? Și atâtea alte idei crețe că o să ajungă să plă-
tească impozit pe toate casele, ba să dea și banii ăia
datorați la stat! În ce s-a băgat?!?... A crezut că acest
Câțu e un... mâțu, îi dă acolo niște motocei de iarbă și
o să-și facă cu ei de treabă, cum făcea Loțike când pri-
mea o sticlă ori o partitură: zdrăngănea ziulica în-
treagă, mima din gură, de parcă ar fi avut ce să spună,
la nevoie mai tăia o panglică la aproape nimica, cât să
justifice activitatea; ținea de șase, să poată Alexe să
pună tablele pe case, care colorate, care albe – că și-n
America e mare nevoie – fostul președinte nu le are pe
toate, ăla nou uită pe unde le pune... –; îi cânta, la ne-
voie, un cântecel de leagăn lui Bode, să doarmă liniștit
pe bancheta din spate, câtă vreme șoferul de la SPP,
scuzați, ucide... dar nu se pune, că n-a fost cu intenție
și vă rog să încetați să mai faceți paralele; cu cazul
Oprea Izmană nu e nicio asemănare! Plus că hiperactivul
Nielu Apendimaț Tătaru făcea ca visul rău, ieșea pe sti-
clă mereu, vorbea pe ne-nțelese pe temele cele mai di-
verse, nu stătea ca Voiculescu Vlad, pe care l-a numit
unchiul – cel cu afacerea „medicamentul” – doctorașul
destul de fad, ascuns prin supat, numărând de zor pro-
centele care îi umflă conturile... iar Predoiu, de la
Justiție nu mișca o ață, nu ca tupeistul de Stelian, care
dădu o ordonanță, de l-a blocat la mantinelă, că a tre-

buit mâlc să tacă! Nu, că de data asta s-a căptușit bie-
tul Herrn Prasi tare! Noroc că nici „la bașcheți” nu-l
doare, că până i se termină peste patru ani man-
datu’... nu văd cum să-l dea jos cu tot AUR-u! (Vedeți,
greu, dar a înțeles și poporu: nu a mai intrat în Parla-
ment Tăriceanu, poate și pentru că, atunci când se vor-
bea despre suspendare, stătea Pro... Președinte!). Pe
pariu că și anul ăsta bugetul, atunci când i-o veni mo-
mentul! (deocamdată e-n așteptare, în „stend bye-bye”
cum zic gurile rele și pesediste), va primi aprobare tot
prin asumare?!? Doar nu veți vrea ca membrii de partid
să nu dea un vot politic perfid și să ajungă să acționeze
în slujba cetățenilor care au catadicsit să-i voteze! Lasă-
i așa, să sufere, că or să uite și vor veni iarăși ca mieluții
la tăiere, în turme, cu toții la urne. (Și pe acest subiect
aș lua un bilet la Casa de Pariuri cu viața și nu cred că
m-aș înșela, câștigul va fi tot de partea mea. Om trăi
și om vedea!) Ce mai, e Câțu ăsta o persoană absolut...
„specială”, că nu putem zice alte epitete din limba ro-
mână!, și nu-i rost să se schimbe nici post-vaccinare. Nu
sunt șanse să avem parte de minuni nici în anii care
vor veni, când, poate, GuWernerul să obțină dozele de
vaccin necesare pentru întreaga populație doritoare, că,
mai repede, nu se poate: noi am solicitat de la UE doar
zece milioane de doze, deci nici pentru un sfert din
populație, câți figurează pe liste la referendumuri ori
votare! A, că veni vorba despre... – faceți cum credeți
de cuviință fiecare –, mă văd nevoită, să vă spun că în
România, oricum ai da-o, parte de laude nu vei avea:
dacă Iohanis se vaccina, aoleooo, mămica mea, ce re-
voltă se isca! Că de ce a sărit rândul, că de ce s-a dus
el primul, ce, la popor nu se gândește deloc?!? Vă zic,
lua lumea foc! Dacă așteaptă corect să-i vină rândul...
se sparie gândul câte acuze stau românilor pe buze –
că e laș și nu-și asumă, că nu dă exemplu către sufla-
rea română... Și, când o să o facă, să te ții noian de
speculații – că nu i s-a administrat serul, ci injecții cu
vitamine, că i-au băgat ceva fără cipuri și antene...
Naiba să ne pieptene și să ne înțeleagă, o să bodogănim
ziua-ntreagă după obiceiul strămoșesc, o să clevetim
neaoș - românesc; și când trece în contul lui Iohanis un
lucru mic, dar absolut corect, îi căutăm de zor un de-
fect! Se pune, vă rog că am apărat Președintele de
Stat?!? – că stă, dragul de el, dar ca pe ace, nu  prea are
ce face – nu „șef”, cum îl numesc analiștii și prompte-
ristele, care habar nu au că în democrație el nu e Tă-
tuca, ci ocupă, vremelnic, o funcție, deși conduce
TROICA! 

Fir-ar ea de pandemie! N-a dus-o pe răvășitoare în
tradiționala călătorie și nici schiatul pe pârtie nu mai e
senzație, e aglomerație! Minuni nu pot face nici cei de
la SPP- nu pot închide accesul pe munte că e români-
mea în isterie, ba de la lipsa de teste, ba de la salarii,
ba de la pensii și de la atâta stat în case (Auzi la ei:
vor distracție, ca astă vară, la mare, vor
restaurante...) Și nici cu troica nu poate să se plimbe,
că mârțoagele-astea sunt în stare să se răstoarne! 

În prag de sărbători

Organizarea serviciilor puse în slujba

cetăţeanului lasă mult de dorit

• Ovidiu Marian
Nu de ieri, nu de azi, ci de ani buni, cu ceva

vreme înainte de sărbătorile de iarnă suntem anunţaţi
pe toate canalele media de măsurile luate de
autorităţile locale şi centrale pentru satisfacerea
cerinţelor publicului, atât de variate în asemenea
ocazii. Aflăm din timp programele de lucru al spi-
talelor, farmaciilor, dar şi al pieţelor, magazinelor ali-
mentare, supermarketurilor, ale altor unităţi
furnizoare de servicii către populaţie. Toate bune şi
frumoase numai că, în practică, în viaţa de zi cu zi, lu-
crurile stau cu totul şi cu totul altfel. 

Imediat după sărbătorile Crăciunului primesc un
sms pe telefonul propriu prin care sunt avertizat să
plătesc contravaloarea abonamentului serviciilor de
telefonie. De mai bune de douăzeci de ani, de când
beneficiez de asemenea servicii, n-am fost restanţier
nici măcar într-o lună de zile. Aşa că luni, 28 decem-
brie, împreună cu vecimul meu de bloc, Traian Bren-
dea, un vechi şi cunoscut BTT-ist, ne îndreptăm spre
Piaţa Metalurgiei unde există un biroul al companiei de
telefonie care încasează şi contravaloarea facturilor.
De cum ajungem aici nu ne-a venit a crede cele
văzute. În jur de 15 persoane aşteptau afară să poată
intra pentru a-şi plăti abonamentul. Cei patru opera-
tori din interiorul biroului se ocupau la acea oră de
încheierea unor contracte cu diferiţi clienţi,
operaţiune mult mai bănoasă, dar care cere timp.
Îngroşăm şi noi rândul şi aşteptăm să ne plătim fac-
tura, timp în care auzim tot felul de vociferări din
partea abonaţilor. Aşa bunăoară, un beneficiar de tele-
fonie mobilă propunea ca ultimele patru, cinci zile ale

anului să fie dedicate numai încasărilor, iar altul, mai
calm, cu ceva ani de muncă în spate, propunea ca
asemenea servicii să fie suspendate între 20 decembrie
a.c. şi 10 ianuarie din anul următor. Propuneri de luat
în seamă şi chiar analizate. Mai toţi cei prezenţi îşi
dădeau cu părerea despre serviciile puse în slujba
cetăţeanului, servicii care lasă mult de dorit. Iar unul
din exemple a fost dat pe lor, deoarece nu departe de
biroul de telefonie se află Oficiul poştal din cunoscuta
piaţă a Bercenilor. Şi aici coada formată era destul de
consistentă. Părinţi, fraţi, surori, rude apropiate, pri-
eteni trimit pachete de sărbători celor plecaţi peste
hotare, iar la rândul lor, cei din străinătate expediază
cadouri celor dragi rămaşi acasă. Trimiterea unor co-
lete la sfârşit de an, formalităţile necesare îţi răpesc
zeci şi zeci de minute cuprinse, uneori, în ore de
aşteptare petrecute în faţa ghişeelor poştale. De ani
buni în acest domeniu se simte lipsa unei organizări
mai eficiente care să conducă la expedierea rapidă a
corespondenţei, a coletelor aşteptate cu multă
nerăbdare de destinatari. De fapt, se poate observa
cum, în ultimii treizeci de ani, serviciile poştale în loc
să se modernizeze, parcă s-au înfundat şi mai adânc în
hăţişurile noastre birocratice.

La intersecţia Bulevardului Constantin Brâncov-
eanu cu strada Niţu Vasile întâlneai, cu ani în urmă,
cea mai impozantă cofetărie a cartierului, unde
locuitorii Bercenilor, în marea lor majoritate slujbaşi ai
vestitelor întreprinderi IMGB şi IMUC, puteau servi
savarine însiropate, eclere, fursecuri, îngheţată cu
frişcă şi renumita băutură răcoritoare CICO. Astăzi, în
localul amintit îşi desfăşoară activitatea o agenţie a
unei bănci de top din ţara noastră. Şi în cadrul acestei
subunităţi bancare, zilele de sfârşit de an au fost
aglomerate deoarece operaţiunile bancare s-au
înmulţit, iar clienţii băncii formau un şir destul de
mare în faţa sediului. De obicei, în cadrul agenţiei
lucrează cinci, şase funcţionari bancari care fac faţă
cu brio solicitărilor tot mai numeroase venite din
partea depunătorilor băncii. Surpriza a venit la sfârşit
de an, când activitatea se derula doar la două ghişee,

spre nemulţumirea celor care trebuia să aştepte timp
preţios pentru diferite operaţiuni bancare. În loc să fie
suplimentat personalul datorită volumului mare de
muncă cu operaţiuni în lei, dar mai ales în valută, con-
ducerea agenţiei a redus numărul acestora în detri-
mentul nostru, al clienţilor. Funcţionarele rămase au
motivat lipsa colegelor punând-o pe seama coron-
avirusului! La cele peste 900 de milioane de lei profit
obţinute de bancă în primele nouă luni ale anului,
ceea ce o situează în fruntea băncilor comerciale de la
noi, ne aşteptam la o mai bună organizare a activităţii
în toate agenţiile de care dispune, la o mai mare
politeţe faţă de clienţii care o susţin cu sume uriaşe.

Am mai dat peste lume stând la rând. Cele
văzute, însă, mi-au lăsat un gust amar. Oameni
necăjiţi, sărmani, au luat cu asalt casele de amanet.
Niciodată asemenea case n-au fost vizitate de atâţia
musafiri ca în acest an! Voi reveni cu acest ultim
subiect.

TROICA...
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• Nicolae Dan Fruntelată
Se zice că anumite epoci din istorie pun o amprentă

de etern pe comportamentul unui popor. Din câtă istorie
universală ştiu, pot să vă dau multe şi varii exemple în
acest sens.

Cnutul tătăresc a brăzdat adânc spinarea mujicului
rus, învăţându-l cu bătaia şi cu îndurarea de care te
vindeci numai cu o sticloanţă de votcă înghiţită repede
şi însoţită de un cântec ţigănesc de inimă albastră.

Urmaşii galilor i-au mulţumit lui Dumnezeu că i-a
scăpat de romani şi mai târziu, de boşi, inventând
câteva mii de feluri de brânză. Astfel, l-au exasperat
până şi pe calmul mareşal De Gaulle, care a ajuns la
concluzia că sunt neguvernabili.

Englezii, cu morga lor de copii ai imperiului unde
soarele nu apune niciodată, au devenit azi prizonieri în
propria insulă, fără colonii şi fără Brexit şi mai grav, fără
soare mai deloc, din cauza ceţii ploioase proprii.

Americanii – wow, americanii! – după ce s-au
constituit ca ţară-continent, cu pistolul la brâu, belindu-
i pe indieni, pe spanioli, pe negri (pardon, pe
afro-americani), primesc astăzi în plex bumerangul
egalităţii rasiale şi efectul blestemelor vechi de câteva
sute de ani.

Pot să adaug zeci de exemple. Pe pielea mingii
acesteia rătăcite pe terenul stelar, care este planeta
Pământ, sunt scrise numai poveşti cu tâlc, dangale
(dangaua este fierul înroşit în foc al ţiganului fierar, cu
care se însemnează vitele, ca să nu se piardă) care au
marcat definitiv viaţa neamurilor omeneşti.

Noi, românii, le-am primit pe ale noastre şi, deşi ne
facem uneori a nu le recunoaşte, le purtăm ca pe nişte
peceţi inconfundabile. Astfel, în urmă cu câteva sute de
ani, ne-a însemnat dangaua fanariotă. Ne luptasem
disperat, tot de alte sute de ani, cu Imperiul Otoman
care încerca să pătrundă spre inima Europei vechi.
Uneori avusesem succes, conduşi de mari voievozi,
plătisem mari jertfe, dar, de cele mai multe ori, fusesem
învinşi de hoardele de osmanlâi, cu toate că n-am ajuns
niciodată un umil paşalâc turcesc, precum alţi vecini de-
ai noştri.

Dar lecţia cea mare am primit-o în timpul domniilor
fanariote. Atunci am fost cuceriţi, în suflet şi
mentalitate, de convingerea că nu ne putem conduce
singuri, că e neapărat nevoie de „domni străini”,
importaţi de la „Stambul”, pentru a face ordine în Ţările
Române. Au fost daţi deoparte voievozii noştri viteji şi
neamurile de boieri de viţă şi căpitani de oaste şi au
venit la putere nişte venetici din mahalaua Fanarului –
greci, de regulă – unii, oameni mai învăţaţi, dar cei mai

mulţi, negustori de piei de cloşcă ori cavaleri ai
norocului, toţi cu pile pe lângă viziri ori chiar sultani,
aruncând promisiuni ori pungi de galbeni strânşi din
voievodatele de la Dunăre, ai căror locuitori uitaseră ca
pământul că se trag din gloria dacilor, din aburul de
mărire al imperiului lui Burebista, duşmanul neînfricat
al stăpânilor lumii vechi.

Şi au venit domnii fanarioţi şi ne-au adus obiceiurile
lor, moda lor, arta intrigilor de curte, arta trădării
(pentru care am avut mare aplecare) şi prea puţini
dintre ei ne-au pricopsit şi cu interesul pentru cultură.

Dar ceea ce i-a unit a fost o cursă disperată pentru
adunarea de averi, de bani, de aur şi diamante cu care
să poată sătura pofta stăpânilor din Stambul, să-şi
păstreze firmanele de domnie şi să le rămână cevaşilea
şi pentru ei şi pentru odraslele lor.

Ani negri au fost anii fanarioţi pentru Ţările
Române. Cumpliţi pentru ţăranii şi târgoveţii din
ţinuturile de la Dunăre, Nistru şi Prut. A fost vremea
bordeielor (duceţi-vă la Muzeul Satului din Bucureşti să
vedeţi cum locuiau ţăranii din câmpie, în case îngropate
pe jumătate în pământ, ca nişte cazemate), vremea
când akângiii turci năvăleau în satele valahe, furau
recolte, violau femei, tăiau ţărani şi apoi se trăgeau
dincolo de Dunăre, aşteptând să învie încă o dată cei pe
care-i omorâseră.

Atunci a fost, prietenii mei, un timp al unei
epidemii cumplite: Ciuma lui Caragea. A durat doi ani,
între 1812 şi 1814. Molima, se pare, a fost adusă de la
Stambul, de acolo de unde veneau toate nenorocirile
noastre pe atunci. Domnii ţării, fanarioţi, Caragea şi
ceilalţi, şi-au asumat conducerea luptei împotriva bolii,
luând nişte măsuri care seamănă îngrozitor cu acelea ce
se iau azi, în văleatul nostru, în secolul XXI al mileniului
al treilea: carantina la Dunăre şi la marginea târgurilor,
dezinfectarea cu fum, cu oţet, introducerea noţiunii de
„lazaret” pentru a denumi spaţiul de izolare al celor
care se duceau către moarte.

Ceauşii agiei (poliţia, de!) umblau în haite pe străzi,
cioclii îmbrăcaţi în cămeşoaie albe adunau morţii (că nu
se inventase izoleta, marea cucerire a veacului nostru),
gropile cu var serveau la dezinfecţie atunci când nu se
dădea direct foc la casa sau la mahalaua care trebuiau
curăţate total de molimă. Fără adunări de mulţi oameni,
fără petreceri, Doamne Dumnezeule, o similitudine care
mă umple de groază!

Singura deosebire – majoră, aş zice – este aceea că
atunci se permiteau rugăciunile, ba chiar bisericile şi
mânăstirile erau încurajate să le facă, pentru oprirea
molimei. Domnul fanariot, grec şi ortodox şi el, a înţeles
că nu-i poate lua românului şansa de a se ruga
Dumnezeului lui vechi şi milostiv.

Aşa-i că vi se pare că am inventat, ca un scriitor
nebun ce sunt, toate aceste coincidenţe? Dacă asta
credeţi, vă rog, faceţi-vă timp şi puneţi mâna pe cărţi,
citiţi, de exemplu, lucrarea lui Tudor Dinu, un distins
profesor de limbi clasice de la Facultatea de Limbi şi
Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti, intitulată
Bucureştiul fanariot. Acolo veţi găsi toate aceste fapte
şi date, analizate ştiinţific, până la amănunte ce ţin de
expresiile limbii româneşti de atunci, dar şi de o lacrimă
a istoriei româneşti. Veţi constata că, în afara soluţiilor
primitive ale veacului fanariot, nu prea s-a mai inventat
nimic în secolul progresist, globalist şi ocrotit de U.E.,
entitate ce pare să se creadă un nou Dumnezeu. A trecut
aproape un an de la instalarea pandemiei de Covid şi
statul meu, de drept şi mai puţin de fapt, n-a pregătit
medici şi asistente pentru combaterea bolii, tratamente
sigure pentru cei loviţi de ea, aparate de respirat viaţă,
paturi necesare. S-a aşteptat miracolul vaccinului căzut
din poala corporaţiilor medicale mondiale care
stăpânesc planeta. A venit, în sfârşit, acest vaccin, s-a
repartizat câte o raţie de viaţă (nesigură şi ea) pentru
fiecare din căuzaşii U.E., după mărime şi greutate
(piticii la urmă, evident), guvernanţii noştri s-au aliniat
în costume negre, ca nişte cioclii festivi, la ceremonia
primei administrări a leacului. Glorie lor, binefăcătorilor!
Asta în timp ce multe din cimitirele lumii s-au umplut
de morţi, nu numai din cauza Covid, ci şi din cauza
nebăgării de seamă a potentaţilor de azi.

A început şi noul haos. Avioanele cu vaccin ori
camioanele frigorifice întârzie uneori pe drum şi
afacerile firmelor mondiale prosperă ca nişte flori
otrăvite ale dezastrului.

Nici speranţa salvării nu suntem în stare s-o
gestionăm.

Vaccinuri expirate, vaccinuri false, lume derutată,
oponenţi, protestanţi, savanţi pro şi savanţi contra.

Depărtează, Doamne, de noi, toate paharele
acestea! Lasă-ne ignoranţi şi trişti, lasă-ne în istoria pe
care n-o mai ştim pentru că am devenit analfabeţi şi goi.

Eu am vrut doar să vă aduc aminte un timp fanariot
ce revine cu o actualitate ascuţită precum coasa morţii.
Acel timp s-a numit, se numeşte  Ciuma lui Caragea.
Acest timp se va numi, cum altfel, Covidul lui Iohannis.

Vi se pare nedrept?
Mie, nu...
P.S. Cu bruma de limbă rusă obligatorie pe care am

învăţat-o în nouă ani de şcoală, de la generală până la
terminarea liceului, vreau să formulez şi eu o întrebare
pe adresa democraţiei americane, cea mai evoluată şi
educată din lume, care abia trecu printr-o mineriadă în
stil Texas. Sunt sigur că oamenii, cel puţin de la vârsta a
doua în sus, o vor înţelege uşor. Deci: I u vas esti numero
raz KGB ili CIA? Mi se poate răspunde sub genericul: „Un
Capitoliu pentru fiecare”. Spasiva, thank you!

De la „Ciuma lui Caragea” la „Covidul lui Iohannis”

Boabe de piper crud

Luminița Zaharia
POEZII
baba Vanga
cînd te fîțîi în Haiti,
topless, mindless, doar în tanga
și tsunami e pe vine – 
te salvează baba Vanga!

la știri, pe telecomandă, 
ți-a înțepenit falanga:
oare vin extratereștrii?!
îți răspunde baba Vanga!

cînd te-ntrebi ce va fi mîine
răsfoind reviste manga,
telepatic îți șoptește
„don’t worry!” chiar baba Vanga!

corul:
baba Vanga-n sus,
baba Vanga-n jos,
o, o, o, ce mișto, 
ce destin frumos!

dacă ți-ai pierdut elanul
prost cum ești, un langa-danga,
cine-ți dă în schimb un bongo?
ai ghicit, chiar baba Vanga!

într-o lume răvășită
unde la putere-i ranga,

cine vine cu soluții?
spui că Trump? ba baba Vanga!

ce păcat că e în astre,
dar și-acolo, zdranga-zdranga
cîntă, cu substrat, mari hituri –
una este baba Vanga!

corul:
baba Vanga, vino iară, 
re-ncarnează-te și tu,
în patron, sifon, raton – 
doar în poet nu!

aplaudacii, în delir: o, o, o, ce mișto
etc.

bățul mai scurt
am tras de cînd mă știu
bățul mai scurt.
cum să fiu prima la startul istoriei?!
cum să apuc blidul plin
al reușitei-în-toate
cum să nimeresc
poteca virgină?

acum mă întreb
dacă eram ghinionista satului
sau mă lăsam păcălită
pentru potențiale
victimizări viitoare.

răspunde-mi tu, cel care tragi mereu
bățul mai lung
și ne minți fără rușine

cum că ar fi
bagheta magică.

pomișor ornamental
am cunoscut un om
deghizat în pomișor ornamental.
cum oamenii nu se pot cumpăra
l-am furat din vitrina unde stătea
cerșind parcă să fie luat acasă.

l-am așezat pe balcon
lîngă un ficus înalt
și un trandafir japonez înflorit.

părea că se înțeleg toți trei
cum beau așa aceeași apă
de la rețea
și cum îi mîngîia același soare
prin geam.

dimineața l-am găsit gata îmbrăcat
în frunze de ficus
la gît cu o salbă de trandafiri
și m-a cerut de nevastă. 

plăți online
am datorii la stat
la statul în pat
la somn la lenevit la levitat

am auzit că s-au inventat
anume pentru mine
plățile online

că ar fi fain
pe o linie subțire
să merg, peste o prăpastie
peste un vulcan
și, o dată pe an
pînă la scadență, în ziua X
să mă așez în vîrf de pix
și să concep, in vivo, poezii…

la bună plată, copii!
atelierul de prelucrat realitatea
oamenii sunt surprinzători
cel mai tare mă surprind eu pe mine
cînd alerg pe străzi străine
ca de pildă inelele lui Saturn
fără instinct de conservare la purtător
fără motor
fără motorină

pesemne le par și eu străină
extratereștrilor în combinezoane kaki
care aleargă mult mai lent
ca să ajungă în prezent
sau într-o altă, programată, zi

îmi cer scuze că sunt așa de rapidă
m-a infectat un covid (o covidă?)
și încerc să cîștig puțin timp
așa cum toată lumea încearcă
în fel și chip

atît vă mai zic
și e ca un testament olograf:
mă veți găsi cîndva sub formă de praf
în atelierul meu de prelucrat realitatea
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Amprenta unui gând 
Oameni de care avem nevoie:

Academicianul Gheorghe Păun (I)

• Ion Andreiţă
Academicianului Gheorghe Păun – matematician-

informatician de talie internațională, poet de viță
nobilă, romancier, publicist din stirpea lui Eminescu,
argeșean absolut și român dintotdeauna – revista
„Flacăra lui Adrian Păunescu” i-a consacrat în recent
trecutul decembrie un grupaj consistent, oamgiindu-l
cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani. Nu doar
spațiul m-a îndemnat să particip la eveniment doar cu
o poezie dedicată sărbătoritului. Scrisesem cu ceva
timp înainte un articol mai amplu, care urma/urmează
să apară într-un volum omagial, menit unei circulații
mai restrânse, academice. Tocmai de aceea solicit
îngăduință redactorului-șef al FLAP, Anei-Maria
Păunescu, autentică Prințesă a Cuvântului Frumos, să
publicăm acest articol în avanpremieră, revista având
o mai largă circulație, cu pătrundere într-o masă
diversă de cititori, spre a-l face mai bine cunoscut pe
cel înscris de destin în rara categorie a oamenilor de
care avem nevoie. 

Cer îngăduință cititorului grăbit să facem, mai
întâi, un scurt popas în peisajul Bibliei, nu doar pentru
că orice lectură din Sfânta Scriptură este binevenită, ci
și pentru că multe din cele ce vor urma, însuși scopul
acestor rânduri, își află dezlegare și explicație în taina
și semnificația pildei propuse. Poposim, așadar, la Car-
tea Facerii, Capitolul 18 – „Arătarea treimică la Steja-
rul Mamvri”. Acolo, la cortul său, i-a întâmpinat Avraam
(și Sarra) pe cei trei călători (care, de atunci, astfel este
reprezentat, în credința creștină, Dumnezeu Cel Întreit:
Tatăl, Fiul și Duhul) omenindu-i și ospătându-i la umbra
Stejarului. Apoi, citez: <Apoi sculându-se de acolo, Oa-
menii au căutat spre Sodoma și Gomora; iar Avraam
mergea cu ei să-I petreacă. (...) Atunci, Domnul îi
mărturisește lui Avraam: „Mare-i strigarea-mpotriva So-
domei și Gomorei, și mai fără margini sunt păcatele lor.
Așadar, mă voi pogorî și voi vedea dacă faptele lor se
potrivesc cu strigarea care-mpotrivă-le a ajuns până la
Mine; iar dacă nu, să știu”. (...) Oamenii (cei doi
însoțitori – n. n.) au plecat de-acolo și mergeau spre So-
doma, în timp ce Avraam încă stătea înaintea Domnului.
/ Și apropiindu-se Avraam, a zis: „Îl vei pierde Tu oare
pe cel drept odată cu cel păcătos? și-i va fi oare celui
drept ca și cum ar fi păcătos? Presupunând că-n cetatea
aceea sunt cincizeci de drepți, îi vei face să piară? Oare
nu vei cruța tot locul acela de dragul celor cincizeci de
drepți ce se află-n cetate?”... Zis-a Domnul: „Dacă la
Sodoma găsesc cincizeci de drepți în sânul cetății, de
dragul lor voi cruța tot locul”. Și răspunzând Avram, a
zis: „Iată, cutez să vorbesc către Domnul meu, eu, care
sunt pulbere și cenușă! Să presupunem că din cei cinci-
zeci de drepți lipsesc cinci; din pricina celor cinci vei
pierde oare toată cetatea?”. El a zis: „Nu, dacă aflu
acolo pe cei patruzeci și cinci nu o voi pierde”. Și din
nou I-a grăit (Avraam) și I-a zis: „Dar dacă se vor găsi
acolo patruzeci?”. Iar El a zis: „Nu, de dragul celor pa-
truzeci nu o voi pierde”. Și a zis (Avraam): „Să nu se
mânie Domnul dacă voi mai grăi: Dar dacă se vor găsi
acolo doar treizeci?”. Iar El a zis: „Dacă aflu acolo trei-
zeci, nu o voi pierde”. Și a zis (Avraam): „Iată că încă
mai cutez să-I vorbesc Domnului meu. Dar dacă se vor
găsi acolo doar douăzeci?”. El a zis: „Nu, de dragul celor
douăzeci nu o voi pierde”. Și (Avraam) a zis: „Să nu Se
mânie Domnul meu dacă voi mai grăi încă o dată: Dacă
se vor găsi acolo doar zece?”. Iar (Domnul) i-a zis: „De
dragul celor zece nu o voi pierde”. / Și dacă Domnul Și-
a isprăvit vorba cu Avraam, S-a dus; iar Avraam s-a întors
la locul său>. 

...Urmarea o știm: În Sodoma și Gomora nu s-au
găsit nici măcar zece oameni care să fi păzit Cuvântul
lui Dumnezeu – și să salveze astfel cetatea de la pieire.
Știm, desigur, că, totuși, scapă Lot cu familia sa (el
însuși un străin, un venetic, la marginea cetății) – dar
mai știm și în ce circumstanțe: găzduirea celor doi stră-
ini (trimișii lui Dumnezeu) și protejarea lor (prin asu-
mare de sacrificiu) împotriva furiei sodomiților. Apoi,
Biblia își vede de cursul ei: îngerii Domnului își fac da-
toria: distrug prin foc și pucioasă cele două cetăți ajunse
la culmea desfrânării, a ultimei fărădelegi. 

Dar noi să ne întoarcem/să rămânem la episodul
consemnat: convorbirea dintre Avraam și Dumnezeu.
Ideea principală care reiese din această pildă este, fără
îndoială, aceea privitoare la calitatea umană – implicit
la credința în Dumnezeu. Și să privim puțin în jurul nos-
tru, în lumea noastră. Nu-i greu de observat/constatat
că lumea noastră, în care trăim, muncim și sperăm as-
tăzi, a început să capete, tot mai pregnant, însușiri de
Sodomă și Gomoră: lăcomia, minciuna, hoția,
înșelăciunea, beția, preacurvia, jaful, disprețul și ura
(până la crimă) față de aproapele, nerespectarea niciu-
nei legi, niciunei cutume, destrăbălare până la împere-

cherea împotriva naturii (și a lui Dumnezeu) a sexelor;
disoluția noțiunii de familie, de neam, de popor, de
țară. De la un capăt la altul al pământului s-a întins
piaza rea. 

România nu face excepție din acest carnaval dia-
bolic și planetar. Da, ea nu este încă o Sodomă, dar
calea pe care a apucat de mai multă vreme nu pare a o
duce prea departe. 

Acum, iată, vine întrebarea fundamentală: Are Ro-
mânia oameni care s-o salveze de la pieire? Căutăm.
Căutăm oamenii acestui loc, în egală măsură normali și
providențiali: îi căutăm pe cei 50 – 45 – 40 – 30 – 20 –
10! Măcar 10! – vorba binevoitor-iertătoare a Domnului.
Mărturisesc cu mâna pe inimă și pe conștiință că am
avut șansa (tot de la Dumnezeu dată) să descopăr, să cu-
nosc, să întâlnesc un astfel de om, unul: el este profe-
sorul-universitar-doctor-academician Gheorghe Păun –
român cu frica lui Dumnezeu și dragoste de neamul său
în care s-a născut, de limba neamului său, în care poate
vorbi cu Dumnezeu, de țara acestui neam românesc. Un
om care, cu siguranță, îi place și lui Dumnezeu, Cel ce
i-a cântărit fapta și vorba, gândul și inima. 

Cu multe daruri trebuie să-l fi binecuvântat Cel de
Sus, înscrise în talantul înmânat la trimiterea lui pe pă-
mânt – într-o sănătoasă familie țărănească, din Ținutul
Voievodal al Argeșului. Pentru că nimic nu este la întâm-
plare pe acest Pământ, în acest Univers în care se
rotește și Pământul. Amintesc, spre luare la cunoștință
și argument, spusa unui matematician de origine ro-
mână, Georgescu-Roengen, reluată de un alt mare
român, medicul-filozof Dumitru Constantin-Dulcan, con-
form căreia „chiar dacă suntem convinși că în viață ale-
gem noi, timpul ulterior ne arată că n-am ales decât
ceea ce trebuia să alegem”. Mai târziu, după propria-i
experiență de viață, filozoful Dulcan avea să afirme:
„Privind retrospectiv, am acum convingerea că fiecare
dintre noi venim pe lume cu un rost de împlinit, cu un
sens precis în funcționalitatea Universului. Este motivul
pentru care suntem dotați cu o anumită zestre nativă și
ne naștem în locul și în condițiile adecvate drumului pe
care îl avem de străbătut în viață”. Iar el, alesul, Ghe-
orghe Păun, a știut, a înțeles cum să valorifice toate
aceste daruri la potențialul maxim, cum să înmulțească
talantul încredințat. 

Matematician-informatician de geniu, cu descope-
riri care îi poartă numele (P Sisitem – „P” de la Păun) a
străbătut, autentic apostol, lumea celor patru puncte
cardinale ca s-o învețe să socotească după știința viito-
rului; a poposit printre tinerii a peste o sută de
universități spre a-i învăța pe studenți simbolul „liniei
drepte” și menirea generației de mâine; s-a bucurat de
amplă recunoaștere națională și internațională: la vârsta
de 47 de ani (1997) a fost primit în Academia Română
(inițial ca membru corespondent, titularizarea petre-
cându-se șapte ani mai târziu) – în 2006 deschizându-i-
se și porțile Academiei Europei. 

Dar matematicianul de excepție, savantul Gheor-
ghe Păun, este, totodată, și un om de cultură de
excepție, de largă și profundă cultură umanistă, un ilu-
minist al timpului nostru. Scriitor (poet, prozator,
eseist, publicist, memorialist) cu care Breasla
pălmașilor cu condeiul are temeinice motive să se mân-
drească. 

În toate aceste înfățișări în care ne apare astăzi,
Gheorghe Păun n-a uitat/nu uită niciodată că tot ceea
ce face, face pentru oameni, pentru semenii lui. Pentru
bunul rost al existenței lor pe pământ. Iar când a
fost/este cazul, el a avertizat/avertizează, a dat și dă
alarma față de „ieșirile în decor” ale semenilor săi, față
de abaterile flagrante de la normele firești ale
existenței sub fireasca binecuvântare divină. Din pă-
cate, nu o dată, glasul lui a fost/este luat de către oa-
meni drept „glasul Casandrei”, majoritatea semenilor
continuând să se bălăcească în necuviință. Iată cât de
bine, de exact înțelegea/înțelege el lumea în care trăim
– și cât de plastic o descrie: 

„Mitologii contrafăcute 
Țin loc în urbe de legendă,
Sub măști cu margini recusute
Stă nemurirea în arendă,
Fachiri cu fălcile căzute
Ne intră zilnic în agendă
Și felceri cu sinapse slute
Ne cer pentru suspin amendă. 

În vremea asta, șir, profeții
Prezic sodome și gomore,
De teamă, poate, curg pereții
Și cad burlanele, sonore. 
Stau gură-mută precupeții,
Privind circari plătiți pe ore
Ce la trapez, în centrul pieții,
Panglici înghit, multicolore”. 

(„Colț de lume”, din volumul „De-a viața”, 2009)
Ce avertizare mai severă față de ieri, pentru o lume

a hoției și dezmățului; valabilă și astăzi, în vreme de
pandemie?!

A învățat lumea ceva din acest strigăt la pocăință
și îndreptare? Nu prea. Pentru că iată cum arată ea,
aceasta lume, și după avertisment:

„Orașul s-a închis în baruri
Prin care mișună fantome,
Se-aude zornăit de zaruri,
Din vin bătrân plutesc arome.

Înoată-n geamuri siluete
Ce-ncearcă lânced să danseze,
Toate mișcările-s încete,
Puține chipuri mai sunt treze.

O ambulanță trece-agale
Chemată de-un crâșmar isteric,
Pe trotuare, lămpi banale,
Parcă scâncesc în întuneric.

E un sfârșit de veac lunatic,
Când lumea prinsă în beție,
Cu glas împleticit, molatic,
Înjură veacul ce-o să vie. 

Dar pân-atunci, peste tejghele
Se-aruncă într-o doară zaruri,
Pe-afară zburdă cucuvele,
Și pământenii mor în baruri”.

(„Oraș bețiv”, din volumul „De-a viața”, 2009) 
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1 ianuarie 1867: A apărut, la Blaj, revista „Archivu 
pentru filologia și istoria”, editată de 
Timotei Cipariu, prima revistă românească de filologie.

1 ianurie 1868: se năștea Ioan Alexandru Brătescu-
Voinești, scriitor, membru și vicepreședinte al 

Academiei Române (d. 1946)
1 ianuarie 1934: se năștea Gheorghe Dinică, actor 

român de teatru și film (d. 2009)
1 ianuarie 1942: se năștea Ovidiu Iuliu Moldovan, 

actor român de teatru și film (d. 2008)
2 ianuarie 1816: se năștea Anastasie Fătu, medic și 

naturalist român, fondatorul Grădinii Botanice
din Iași (d. 1886)

3 ianuarie 1948: Regele Mihai I, împreună cu Regina 
mamă Elena sunt siliți să părăsească România,
luând cu ei doar câteva bunuri personale. 
Regele Mihai se va întoarce în țară abia în anul
1992, de Paște, după căderea regimului 
comunist din România, și va primi cetățenie 
română în anul 1997.

3 ianuarie 2013: se stingea Sergiu Nicolaescu, regizor 
și actor român (n. 1930)

4 ianuarie 1841: se năștea Petru Poni, chimist și 
mineralog român, unul dintre fondatorii școlii 
românești de chimie (d. 1925)

4 ianuarie 1877: se năștea Sextil Pușcariu, lingvist, 
filolog, istoric literar, memorialist român (d. 1948)

4 ianuarie 1933: se năștea Nora Iuga, poetă și 
traducătoare română

4 ianuarie 1946: se năștea Mihai Constantinescu, 
cântăreț român de muzică ușoară (d. 2019)

4 ianuarie 1954: se stingea Elena Farago (Elena 
Paximade), poetă simbolistă română (n. 1878)

4 ianuarie 1969: se năștea Lia Bugnar - dramaturg, 
scenaristă, regizor, actriță și scriitoare română

5 ianuarie 1878: se năștea Emil Gîrleanu, poet și 
scriitor român (d. 1914)

5 ianuarie 1947: se năștea Erzsébet Ádám, actriță 
română de etnie maghiară (d. 2014)

5 ianuarie 1950: se năștea Ioan Petru Culianu, istoric 
al religiilor și scriitor român (d. 1991)

5 ianuarie 2019: se stingea Emil Brumaru, poet român 
(n. 1938)

6 ianuarie 1760: se năștea Ioan Budai Deleanu, 
scriitor, filozof și istoric român (d. 1820)

6 ianuarie 1802: se năștea Ion Heliade Rădulescu, 
scriitor și politician român (d. 1872)

6 ianuarie 1881: se năștea Ion Minulescu, poet, 
prozator și dramaturg român (d. 1944)

6 ianuarie 1897: se năștea Ionel Teodoreanu, scriitor 
român, autorul romanului La Medeleni (d. 1951)

6 ianuarie 1932: se stingea Iacob Negruzzi, scriitor 
român, membru al Academiei Române (n. 1842)

7 ianuarie 1926: se năștea Mircea Sântimbreanu, 
scriitor de literatură pentru copii, publicist, 
scenarist și producator de film român (d. 1999)

8 ianuarie 1873: se năștea Iuliu Maniu, politician 
român, prim-ministru al României (1928-1933, 
cu intermitențe) și președintele Partidului 
Național-Țărănesc (1926-1933, 1937-1947), (d. 1953)

9 ianuarie 1959: se năștea Cristi Minculescu, solist 
vocal și compozitor de muzică rock român.

9 ianuarie 1998: se stingea Lia Manoliu, atletă română 
(n. 1932)

10 ianuarie 1956: se năștea Zoia Alecu, 
cântăreață română

10 ianuarie 1960: se năștea Ioana Pârvulescu, 
scriitor și critic literar român

11 ianuarie 1926: se năștea Leonid Dimov, poet român
(d. 1987)

12 ianuarie 1939: se năștea Rodica Tapalagă, actriță 
română (d. 2010)

12 ianuarie 2021: se năștea Bogdan Stanoevici, actor 
și politician român (n. 1958)

13 ianuarie 1958: se stingea Dan Botta, poet, eseist și 
dramaturg român (n. 1907)

14 ianuarie 1819: se năștea Dimitrie Bolintineanu, 
poet român (d. 1872)

14 ianuarie 1953: se năștea Victor Socaciu, solist vocal
folk–pop, instrumentist român

15 ianuarie 1850: se năștea Mihai Eminescu (n. Mihail 
Eminovici), poet, prozator și jurnalist român, 
cea mai importantă voce poetică din literatura
română (d. 1889)

15 ianuarie 1937: se stingea Anton Holban, prozator 
român (n. 1902)

16 ianuarie 1951: se năștea Radu Gheorghe, actor 
român

17 ianuarie 1936: se stingea Mateiu I. Caragiale, 
scriitor român (n. 1885)

18 ianuarie 1961: se năștea Carmen Tănase, actriță 
română de teatru și film

18 ianuarie 2009: se stingea Grigore Vieru, poet 
român, membru de onoare al Academiei 
Române (n. 1935)

18 ianuarie 2011: se stingea Cristian Pațurcă, cântăreț
și compozitor român (n. 1964)

18 ianuarie 2017: se stingea Ion Besoiu, actor român 
(n. 1931)

18 ianuarie 2020: se stingea Dan Andrei Aldea, 
cântăreț, multi-instrumentist și compozitor 
român, fostul lider al trupei Sfinx (n. 1950)

19 ianuarie 1806: se năștea Alecu Donici, poet român 
(d. 1865)

19 ianuarie 1932: se năștea Constantin Drăghici, solist
vocal, compozitor, orchestrator român (d. 2015)

19 ianuarie 1973: se năștea Tania Popa, actriță română
19 ianuarie 1985: se năștea Horia Tecău, jucător 

român de tenis
20 ianuarie 1918: se năștea Ion Frunzetti, poet, 

istoric, traducător și critic de artă român (d. 1985)

Sursă: wikipedia.org 
Selecție: CB

Măcar în
CALENDAR

MIHAI EMINESCu
Amprente dâmbovițene

• Dimitrie Sorin Pană

Este binecunoscut faptul că (în anul 1866) odată cu
moartea profesorului Aron Pumnul (12/24 ianuarie,
Cernăuți), în casa căruia au fost găzduiți, pe lângă mulți
alții, și băieții lui Gheorghe Eminovici, aduși să studieze
la „Ober Gymnasium“, aveau a se naște primele mani-
festări literare ale celui de-al șaptelea fiu al căminarului
- care, la 25 februarie 1866, debuta în revista „Familia“
din Pesta, condusă de către Iosif Vulcan - pe lângă
dorința de a pribegi prin Transilvania lui Cipariu și Papiu-
Ilarian, în drumul său către București. În condițiile date
a putut lua contact cu Blajul (orașul Școlii Ardelene), cu
trecutul istoric al Câmpiei Libertăţii, cu dizertaţia lui
Timotei Cipariu (privitoare la unitatea lingvistică a ro-
mânilor), precum și cu răspânditorii tradiţiilor şi folclo-
rului - care aveau să-i întărească crezul legat de
unitatea românilor de pretutindeni. În aceeași toamnă,
la Sibiu, i-a cunoscut pe Nicolae Densuşianu - şi el de-
butant în „Familia“, și pe bunicul lui Octavian Goga, cel
care l-a ajutat să treacă granița spre Țara Românească,
urmând cursul Oltului către Vâlcea și, mai apoi, drumul
prăfuit care străbătea Dealul Negru - unitate de relief
al cărui nume amintește de existența cătanelor negre
(soldați ardeleni aflați în armata Imperiului Austro-
Ungar) - înainte de a lua contact cu întinderile Argeșului
și ale Dâmboviței. 

Potrivit istoricului literar Augustin Z.N. Pop - fost
profesor de limba și literatura română, la Liceul „Dinicu
Golescu“ și la Școala Normală „Carol I“ din Câmpulung,
al cărui interes manifestat pentru poet  a condus la
transformarea propriei case în muzeu - cea dintâi loca-
litate dâmbovițeană însemnată prin care a trecut Emi-
nescu, pare a fi fost Găeștiul, singura reședință
provizorie a județului Dâmbovița, aleasă după prădarea
Târgoviștei de către otomani, în urma războiului turco-
austriac care a avut loc între anii 1736-1739. Nu se știe
dacă poetul doar a tranzitat orașul sau a și înnoptat aici,
situația prosperă a locului făcându-ne să credem că ar
fi avut toate motivele să opteze pentru cea de-a doua
variantă, dat fiind faptul că pe actualul amplasament
exista moșia paharnicului Pană Olănescu (1816-1885) -
soțul Mariei Ghica - fost director al Eforiei Spitalelor
Pantelimon, procuror și prefect al județului. Membrii fa-
miliei acestuia au pus bazele unuia dintre cele dintâi
parcuri din țară, amenajate după modelul grădinilor din
apusul Europei, contribuind totodată la întreținerea
celor cinci biserici ale așezării și a conacelor apreciate,
pe când era student, de către Neagu Djuvara, rudă apro-
piată a acestora. Pare-se că poetul ar fi parcurs cea mai

mare parte a distanței rămasă de străbătut (până la
București), tot pe jos, dat fiind faptul că la acea dată
nu exista încă drumul de fier care, începând cu 1872
lega capitala de Pitești, prin Titu - altă localitate tran-
zitată, potrivit aceluiași Augustin Z.N. Pop - pe al cărei
areal se afla moșia boierului Cristache Fusea (1820-
1890), fost deputat în cadrul divanului de la 1859, al
cărui văr a fost poetul Grigore Alexandrescu. Moșia -
care a făcut parte din domeniul Dâmbovicioara - repre-
zenta, de fapt, o parte din zestrea primită de Maria
Dâmboviceanu, în urma căsătoriei încheiată cu boierul
Cristache. Nu este exclus ca, de aici, Eminescu să-și fi
continuat drumul prin Mărunțișu, moșie - care a
aparținut pe la 1835 lui Mihalache Drăghicenu, profesor
la Școala Națională din Târgoviște, iar la 1861 lui Pană
Matraca - pe al cărei teritoriu trecea vechiul drum de
poștă, ce unea capitala (prin Potlogi și Costești) de
Târgoviște și Pitești. Stația de poștă era cunoscută sub
titulatura de Poșta Lăzărescu, după numele unui alt
mare  moșier de-al locului. În aceste condiții, poetului
nu i-ar fi fost străin locul nașterii viitorului pictor și pu-
blicist, de origine aromână, Petru Verussi (1847-1886),
profesor al Școlii de Arte Frumoase din Iași, ale cărui
pânze (câte au rămas) nu sunt cu nimic mai mai prejos
decât cele care au purtat semnătura contemporanilor
săi, N. Grigorescu și I. Andreescu. Eminescu îl va întâlni
totuși pe pictorul dâmbovițean - care avea să încheie
socotelile cu viața, la nici treizeci și nouă de ani (în
1886) - în casa lui Vasile Pogor, din Iași, unde devenise
(asemeni lui) membru al Societății Literare „Junimea“.
De remarcat că, în 1870, Verussi - pe care memoralistul
„Junimii“, George Panu, îl vedea (în amintirile sale) ca
pe un om foarte inteligent, cu o oarecare cultură gene-
rală, ce cunoștea teoria profesiunii sale - câștiga cea
dintâi mențiune în cadrul „Expoziției artiștilor în viață“,
găzduită în clădirea Palatului Academiei, cu o pictură în
ulei, reprezentându-l pe  Carol I, în vreme ce Medalia
clasei I i-a revenit pictorului Nicolae Grigorescu. 

În următorul an (1867) reprezentațiile teatrale ale
trupei lui Iorgu Caragiali, cunoscut drept unul dintre ac-
torii și dramaturgii consacrați ai vremii, ajung și în
orașul de sub Turnul Chindiei, eveniment consemnat prin
telegrama expediată de la București (de către Iorgu)
unui anume Vasilescu - antreprenorul Grădinii Pațacov,
situată pe locul în care ulterior avea să ia naștere între-
prinderea de utilaj petrolier (UPET), astăzi adusă în
stare de falimentat. În cadrul trupei, Eminescu a înde-
plinit, pe lângă rolul de sufleur, și pe acelea de actor,
poet dramatic, regizor și copiator de texte. Turneul s-
ar fi desfășurat - după spusele jurnalistului Gabriel Mi-
hăescu și ale lui Eugen Fruchter (fost profesor de
filosofie la Liceul „Ienăchiță Văcărescu“) - din luna au-
gust 1867 până la începutul lunii martie 1868, lucru care
reiese și din telegrama sus-amintită, păstrată în arhiva
Bibliotecii Academiei Române. Impresionat (peste mă-
sură) de aspectul ruinelor Curții Domnești și ale Turnului
Chindiei - Eminescu dădea naștere, ulterior, celebrei

poezii „Epigonii“ (publicată în „Convorbiri Literare“, în
vara anului 1870), în care a căutat să aducă un elogiu
înaintașilor animați de idealuri nobile, fără a evita însă
a-și arăta aversiunea față de contemporanii nealiniați
unui astfel de crez. George Călinescu ne amintește că,
în aceeași perioadă, botoșăneanul ar fi vizitat și Mănăs-
tirea Viforâta - al cărui prim ctitor a fost, la 1530, dom-
nitorul Vlad Înecatul, mort la doar douăzeci și patru de
ani - dând curs deopotrivă și invitației ceasornicarului
Carol Toth (personaj local, destul de cunoscut în epocă),
al cărui conac era înconjurat de cele mai bune soiuri de
struguri.

Un alt personaj ilustru al fostei Cetăți de Scaun,
pe care poetul l-a cunoscut destul de târziu (1888), prin
intermediul Veronicăi Micle - în redacția ziarului „Ro-
mânia Liberă“ - este Smaranda Gheorghiu (n. 1857),
fostă confidentă a poetei năsăudene. Se presupune că,
întru o vreme, cei doi îndrăgostiți ar fi frecventat cena-
clul literar al târgoviștencei, din București, la care luau
parte multe personalități aparținând lumii literare,
obișnuite cu discursurile sale acide, dar pline de
conținut, îndreptate împotriva imoralilor cuibăriți la
vârful societății românești.

În opera publicistică a lui Eminescu, Târgoviștea și
personalitățile sale sunt amintite în mai multe rânduri,
începând cu toamna anului 1866, când este elogiat I.H.
Rădulescu, în poezia „La Heliade“ - pe care revista „Fa-
milia“ o publică (de-abia) în vara anului următor. Un an
mai târziu este pomenit (pentru întâia oară) numele ve-
chii capitale a Ungro-Vlahiei, într-un articol publicat în
„Curierul de Iassi“, în care se vorbește despre închina-
rea propriei Mitropolii către Constantinopol, lipsită fiind
de suveranitatea afișată de către Mitropolia Moldovei,
căreia, spunea el, i „...se datoreşte introducerea limbei
române în biserică şi stat, ea este mama neamului ro-
mânesc“. La 1 noiembrie 1881, în paginile ziarului „Tim-
pul“, aduce argumente solide vis-a-vis de înmulțirea
numărului creștinilor din orașe - aici fiind menționată și
Târgoviștea, despre a cărei origine slavonă amintise în
paginile aceleiași publicații, în numărul din luna sep-
tembrie - care ar fi avut loc ca urmare a păstrării
negoțului în mânile lor: „Dacă s-au înmulţit şi creştinii
în oraşe e numai acolo unde nu existau evrei deloc sau
puţini, ca la Brăila, la Buzău, la Târgovişte, la Huşi,
unde negoţul e-n parte în mâna creştinilor, la Călăraşi,
la Câmpulung, unde nu sunt deloc evrei, la Ploieşti, la
Bârlad, unde asemenea o parte a negoţului e-n mâni
creştine. Încolo, în oraşe unde or fi evrei mulţi, popula-
ţia urbană se stinge ca prin minune“. Cu un an și jumă-
tate înainte de a pleca la Viena, poetul - despre care
Eliade mărturisea că „... ne-a învățat să înțelegem bă-
taia inimii“ și „...ne-a luminat înțelesul și bucuria ne-
norocului de a fi român“, părăsea fosta capitală a lui
Mircea cel Bătrân, locul de unde - spunea el - în secolul
al XVII-lea a pornit regenerarea națională către Ardeal.
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ROMÂNIA  DE  
LÂNGă  DuNăRE  (XLV)

”Delta” de pe uscat
• Geo Ciolcan

De la  ieșirea din Tulcea spre
punctul cardinal Est, nu mai este
prea mult până să pătrundem în mi-
nunea naturală numită Delta Dună-
rii. Până acolo însă, lipite de calea
de apă din dreapta, Brațul Sfântul
Gheorghe, ne ațin calea câteva sate
ivite până la intrarea în Delta pro-
priu-zisă, așezări omenești din tim-
puri străvechi, cu povești și istorii
care mai de care mai fascinante. Până când vom poposi
chiar în prima localitate de pe acest traseu, Malcoci,
aflată la o aruncătură de suliță de orașul reședință de
județ, facem o oprire pe partea stângă a direcției de
mers, unde descoperim o Deltă în miniatură, sub o de-
numire care spune totul de la sine : SAT PESCĂRESC
TRADIȚIONAL.

După ce parchezi mașina pe locurile pregătite în
acest scop (autoturismele într-o parte, autocarele în
altă parte), imediat ce cobori ai în față, ca într-o enci-
clopedie de istorie, imaginea Deltei Dunării, redusă
substanțial la scară, desfășurată pe un spațiu ce se iden-
tifică, la prima vedere, cu însăși satele pierdute în
împărăția Deltei noastre. Pe un teren ales și amenajat
în mod special, urcând de la bază spre marginea de sus,
spre a crea perspectiva vizualizării panoramice a
suprafeței terestre, de la Pavilionul administrativ pleacă
3 drumuri pietruite, care, într-o reperzentare aidoma
celor 3 Brațe ale Dunării ( Chilia, Sulina și Sfântul Ghe-
orghe), șerpuiesc prin ”Deltă”, purtându-ne pașii prin
satele acesteia.

Pentru a reprezenta aceste sate, cu caracteristicile
și modul lor de viață, organizatorii au construit gospo-
dării aidoma celor reale, din Cetalchioi, Periprava, Chi-
lia, Jurilovca, Mila 23, Crișan, Sulina, Sfântul Gheorghe,
Murighiol și Letea, amplasate când de-a dreapta, când
de-a stânga, așa  cum sunt în realitate.

Invitați la plimbare de ghid, luăm la picior aleile
(cele 3 brațe ale Dunării), trecând dintr-o parte în alta
a ”Deltei”, impresia și emoția întâlnirii cu satul pescă-
resc din Deltă devenind copleșitoare odată cu pătrunde-
rea în acest areal de poveste. Casele, în culorile
specifice oamenilor Deltei – albastru, alb și verde – în-
velite cu stuf, sunt pregătite să întâmpine oaspeții. Ușile
nu sunt încuiate, trebuie doar să apeși pe clanță nu în-
ainte de a avea sentimentul că, dacă bați la ușă, de din-
colo de aceasta îți poate răspunde gazda. Dar, cum știm
că nu e posibil așa ceva, intrăm în casă nestingheriți,
respectând protocolul de a nu  atinge obiectele, și, la
plecare, să avem grijă să închidem ușa.

Interiorul caselor este pe atât de simplu, pe atât de
fascinant. De cum treci pragul, involuntar, te năpădește
mirosul de gospodărie pescărească, influențat și de unel-
tele pescărești din fața casei sau de șirul de pește pus
la uscat între doi stâlpi din prispa casei.  Interioarele
arată excepțional : totul este ca în satul  lui Ivan Pat-
zaichin : soba cu plită și cu o prelungire pentru a fi un
pat călduros de dormit, rogojini din papură întinse pe
jos, un leagăn de copil ce atârnă din tavan, o masă cu o
mașină de cusut, un dulap verde de bucătărie, cu stră-
chini pe polițe și cu hârtie cu modele populare pe mar-
gine, o cămară cu butoiul de vin într-un colț, cu plase
de pescuit, cu o masă încărcată cu ustensile de bucătă-
rie folosite mai rar (mașină de tocat carne, tăvi pentru

cozonac), un ceaun mare, agățat într-un trepied gata să
fie scos afară pentru un borș de pește ...

Dacă mai socotim și alte obiective ce răsar pe acest
areal dintre ape, compunând acest parc tematic siste-
matizat, un adevărat muzeu etnografic în aer liber : o
cherhana, un bufet sătesc, o construcție de cult orto-
dox, o moară de vânt cu pânze și o moară de vânt cu
pale din lemn, avem imaginea completă a satului pes-
căresc tradițional. Obiectiv turistic ingenios, a cărui
amenajare a costat aproape 5 milioane și jumătate de
lei, va contribui la creșterea atractivității patrimoniului
natural al zonei și la sensibilizarea populației locale cu
privire la importanța cunoașterii și protejării patrimo-
niului natural și cultural.

Nemții din Malcoci
La 12 kilometri de Tulcea, pe șoseaua ce duce spre

Murighiol, pe malul drept al Brațului Sfântul Gheorghe,
întâlnești comuna Nufăru. Față de satele aparținătoare,
Nufăru are o poziție centrală, fiind înconjurată la vest
de satul Malcoci, la sud-est de satul Victoria și la est,
dincolo de Brațul Sfântul Gheorghe, de satul Ilganii de
Jos. Datorită populației venite de-a lungul timpului din
toate zările lumii satele comunei Nufăru au cunoscut
mutații srprinzătoare, perindarea pe vatra satelor a ol-
tenilor, a ucrainenilor, a bulgarilor și a nemților, sosiți în
diferite etape ale Istoriei Dobrogei, obligând
colectivitățile respective să conceapă și să accepte
norme de trai împreună, într-un mod cu totul aparte
față de alte localități de pe întinsul României.

O poveste deosebită, cunoscută în prezent doar de
puținii bătrâni din sat, care, nu peste mult timp se va
pierde asemenea unui abur risipit în imensitatea atmos-
ferei, este cea a satului Malcoci. Pentru că această po-
veste adevărată face parte integrantă din Istoria
milenară a Dobrogei, o propun cititorilor FLAP în scopul
înțelegerii mai bine a acestei Istorii.

Cum au ajuns nemții în Dobrogea ?  Față de coloni-
zarea Transilvaniei și a Banatului cu neamuri germanice,
aduse din teritoriul german, în Dobrogea situația are o
altă caracteristică – a estului, adică nemții  dobrogeni
au afluit din Rusia, în mai multe valuri ! Istoria acestora
este puțin întortochiată, colonizarea nemților în Rusia a
fost favorizată de facilitățile oferite de Imperiul Țarist
în timpul Ecaterinei a II-a și a țarului Alexandru I, înce-
pând cu anul 1763. Cu timpul însă, condițiile oferite
inițial nu au mai fost respectate, o parte dintre coloniștii
germani căutând teritorii noi pentru a se instala. Astfel
au ajuns în Moldova și prin partea de est a Țării
Românești, după care, atrași de zona dobrogeană slab
populată în timpul Imperiului Otoman, nemții au trecut
Dunărea și au constituit așezări permanente în acest te-
ritoriu.

În raport cu comunitățile germane din actualul
județ Tulcea, documentele atestă că începutul a fost
făcut cu satul Malcoci (1843), după care au urmat Atma-
gea (1848), Sulina (1849), Cataloi și Ciucurova (1857). În
baza unor prevederi ale Imperiului Otoman coloniștii
germani au primit loturi de pământ și scutiri de taxe,
motivații solide pentru migrarea acestora spre aceste
pământuri primitoare. În acest fel nu este de mirare  ca
în anul 1938 în Dobrogea (după cum arată un recesământ
pe plan național) se aflau aproape 13.000 de locuitori
de naționalitate germană, un șir de localități fiind cu-
noscute ca vetre cu populație germană vizibilă:  Tulcea,
Sarighiol, Mangalia, Cobadin, Osmancea, Tariverde, Co-
gealac,Colilia, Mihail Kogălniceanu, Fachri (azi Făclia) și
altele, estimându-se că pe teritoriul Dobrogei erau con-
stituite un număr de 13.000 de colonii germane ...

La Malcoci  plecasem în  căutare de locuitori de  de
naționalitate germană, urmașii nemților sosiți pe aceste
meleaguri cu aproape 200 de ani în urmă. De unde
nemți, acum, în Malcoci, după ce două războaie mon-
diale au schimbat de tot atâtea ori configurația etnică
a satului ? Totuși, încerc. Merg spre biserica romano-ca-
tolică, simbolul de odinioară al colectivității germane
din Malcoci, sperând că, duminică fiind, rugăciunea îi va
fi atras pe enoriași la locul de închinăciune.

De la distanță perspectiva pare a fi încurajatoare.
Dintre ramurile dense ale copacilor răsare turnul vechii

biserici construită în 1843 de primii coloniști germani
sosiți la Malcoci. Pe unde se instalau, nemții ridicau  în
mijlocul satului o mândrețe de biserică, vizibilă din de-
părtare, expresie a măreției poporului din care se tră-
geau. Așa au făcut și la Malcoci. Acum, însă,
apropiindu-ne de impunătoarea construcție, realitatea
a schimbat istoria. În afara turnului care dă impresia de
măreție și de stabilitate, restul se poate descrie într-un
singur cuvânt – dezastru ! Zidurile, deși cu tencuiala jer-
pelită, încă mai stau în picioare, hăul căscat înaintea ta
ține locul vechii uși ferecate în dantelării metalice, fie-
rul și lemnul care odinioară formau infrastructura bise-
ricii atârnă, răzleș, în diferite figuri geometrice
deasupra capului, arbuștii voioși cresc nestingheriți
acolo unde odată enoriașii ascultau slujba plini de evla-
vie și cuceriți de cuvintele duhovnicului. Marea biserică
greco-catolică a murit și ea odată cu plecare nemților
din localitate.

Deși slujbele pentru cei câțiva catolici bătrâni din
Malcoci se țin în fosta casă parohială, transformată într-
o biserică sui-generis, importanța acestui lăcaș de cult
romano-catolic a dat naștere la inițiative rămase de-
ocamdată doar pe hîrtie. După o încercare de renovare
prin anii 70, cu banii unor nemți, foști locuitori ai Mal-
cociului, inițiativa s-a revigorat în timpul mandatului de
ministru al Turismului al Elenei Udrea, totul rămânând
la stadiul de proiect. Soarta părea să surâdă când sena-
torul de Tulcea, Octavian Motoc, a obținut promisiunea
cofinanțării proiectului de la Ministerul Culturii din Ger-
mania. Era vorba de cel mult 120.000 de euro, încercând
obținerea unor fonduri  prin filiala Tulcea a Forumului
Democratic al Germanilor din România, încercare
eșuată. Toți promit, dar nimeni nu concretizează !

Între timp biserica pleacă și ea în amintire așa cum
au plecat și nemții din Malcoci împreună cu etnia lor din
Dobrogea, când cel de-al Treilea Reich, având nevoie de
mână de lucru, a declanșat lozinca propagandistică
”Hein  ins Reich” (Acasă în Reich). Numai în vara anului
1939, conform statisticilor, au părăsit Dobrogea 1700 de
etnici germani. Sfârșitul acestei aventuri pe pământ
românesc a venit în 1940, odată cu apariția Convenției
româno-germană privind repatrierea persoanelor
făcând parte din națiunea germană și domiciliind în ter-
itoriul Bucovinei de Sud și al Dobrogei. Cei care au
rămas au suferit  rigorile actului de la 23 august 1944, o
parte dintre aceștia ajungând în URSS la munca de
reconstrucție a ceea ce stricaseră neamul lor…

Astăzi, un obelisc din curtea bisericii din Malcoci,
scris în limba germană și înconjurat de câteva cruci
frânte, depune mărturie a clonizării acestor locuri cu et-
nici germai, explicând în limba română : ”În memoria
strămoșilor noștri 1843-1940. Această piatră
comemorativă a fost așezată de foștii locuitori germani
din Malcoci în anul 2002”.

Ceva mai departe, la intrarea în sat, pe un panou
touristic de marcaj o invitație cinică te face la plecare
să zâmbești amar : VIZITAȚI BISERICA GERMANĂ DIN MAL-
COCI” …

(va urma)

Reportaj
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• Ilie Rad

– Stimate Domnule Popescu, înainte
de trece la discutarea următorului Dvs.
roman, Omul zăpezilor, vă rog să faceţi
un comentariu la ilustraţia copertei,
realizată după un desen al prietenului
Dvs., Mihu Vulcănescu. Ce ar mai tri-
mite, în desen, la “glaciaţiunea umană”
(tema romanului), în afara unui om care
trage după el o sanie? 

– Pe copertă e chiar molohul de
gheață. Efectul l-am obținut prin întoar-
cerea desenului pe negativ.

– Pe coperta IV a romanului există
un portret al Dvs., făcut de Corneliu
Baba. Pentru că nu ştiu să-l fi evocat în
volumele de memorii pe acest pictor de
mare valoare, el însuşi un potrivnic al
dictaturii (ne amintim de ciclurile Re-
gele nebun şi Spaimele), vă rog să ne
vorbiţi despre relaţiile avute cu acest
mare artist!

     – Desenul e făcut în 1963 – când
eram vice-ministru la cultură. A fost o
perioadă de relații strânse, chiar ami-
cale, cu marii noștri artiști, atrași atunci
în conducerea executivă a artelor.
            –  Aş vrea să vă adresez o între-
bare, pe care ar fi trebuit să v-o pun la
începutul discuţiei noastre despre uni-
versul Dvs. romanesc. W. Faulkner spu-
nea” “Aş zice că scriitorul are trei
surse: imaginaţia, observaţia şi expe-
rienţa. El însuşi nu ştie cât de mult fo-
loseşte din una sau din cealaltă în
fiecare moment, dat fiind că niciuna
dintre surse nu poate exista separat.”
Pentru că destinul Dvs. de romancier se
aseamănă întrucâtva cu al lui Faulkner
(şi el a lucrat mult timp ca gazetar), aş
vrea să vă întreb: Cât în romanele Dvs.
este imaginaţie, observaţie sau expe-
rienţă? Diferă, procentual, în cazul
Dvs., cele trei surse de inspiraţie, de la
roman la roman?

     – Cred că răspunsul lui Faulkner
e singurul ce poate fi dat la respectiva
întrebare. Într-adevăr, acestea sunt sur-
sele romanului, dar este imposibil de co-
mensurat, chiar de către scriitor, în ce
proporție sunt ele prezente într-o carte.
Și eu cred că nici una nu poate lipsi, dar
nu poți ști nici când și nici de ce recurgi
la una sau la alta.

– Romanul Omul zăpezilor abor-
dează problema relaţiei de cuplu (pro-
fesorul universitar George Păun şi
Salomea, n. Drugă), poveste plasată pe
fundalul social şi politic din primul de-
ceniu postdecembrist, când lumea şi va-
lorile s-au schimbat radical. Ca în multe
romane ale Dvs., povestea cuplului pare

a fi în final un eşec (Salomea se îmbol-
năveşte, iar George “se încurcă” cu Me-
lania). Acest destin mi-a adus aminte de
un roman al Eugeniei Tudor Anton, Pre-
ţul singurătăţii (1981), care începe aşa:
“Povestea fiecărei căsătorii este poves-
tea unui eşec”. Puteţi face aici un mic
comentariu? 

     – Eu aș formula nițel diferit pro-
filul acestui roman. Și anume: cuprin-
zând scurta istorie a unei familii, de
ținută socială mediocră, chiar submedio-
cră în unele privințe, care, după 1990,
se avântă printre primele, cu mare curaj
și mare dibăcie, nu întotdeauna dublată
de corectitudine, în acumularea capita-
listă, în obținerea puterii economice și a
influenței politice.

     În ce privește fundalul, romanul
încearcă să prindă în vizor lumea satu-
lui, debusolată și instigată la rapacitate,
variata tipologie a afaceriștilor, figurile
noilor politicieni, precum și atmosfera
din învățământul public.

     Cât privește cuplul George Păun
– Salomea Drugă, acesta se bazează pe o
puternică atracție reciprocă, dar e
sfâșiat nu atât de diferențele culturale,
cât de deosebirea de caracter, tempera-
ment și mentalitate. Eu nu interpretez
la fel nici chestiunea „eșecului”. Înche-
ierea ciclului în cuplu – mi se pare mai
proprie această denumire – vine după
ani de conviețuire plini de mari

satisfacții intime, de viață împlinită, de
fericire chiar. Putem numi o epocă de
atare intensitate vitală, eșec? Toate au
un sfârșit pe lumea aceasta – și putem
afirma că toate sunt eșecuri?

– Oare la această situaţie a cuplului
contribuie şi faptul că unul dintre par-
teneri este de regulă un intelectual de
tip camilpetrescian, greu adaptabil,
care visează să trăiască într-o lume
ideală (George Păun, într-o oarecare
măsură şi Fântâneanu), care pare a do-
vedi vorba lui Camil Petrescu: ”Câtă lu-
ciditate, atâta dramă!”?

– Nu știu dacă e justificat să-l soco-
tim pe „Camil” părintele literar al inte-
lectualului inadaptabil și al sintagmei
„luciditate = dramă”. În același timp,
personal nu mă recunosc nici ca epigon,
nici ca emul al acestuia – atât în raport
cu operele sale de frunte, cât și cu fai-
mosul Un om între oameni, catalogat în
epocă drept trist model al realismului
socialist.

– Vă rugăm să ne prezentaţi mesa-
jul acestui roman, aşa cum aţi făcut şi
în cazul romanelor anterioare!

     – În intenția autorului, mesajul
este: punerea, mai presus de toate, cu
deosebire în epocile istorice tulburi, în
răsturnările de regimuri, a conservării
conștiinței proprii, a agățării disperate
de morală. George Păun, după ce trece
prin încercările atât de  periculoase ale
capitalismului, constată că victoria lui
constă în faptul că a rămas „prizonier al
propriei conștiințe”. Asta îl salvează din
dezastrul moral, ilustrat prin Omul ză-
pezilor.

     „Capitalismul mileniului trei,
observă el, abia dacă va mai folosi mo-
rala pentru a justifica recurgerea la

forță. El (capitalismul) este tocmai pe
punctul de a declara: «Puterea îmi dă
dreptul să mă dispensez de orice funda-
mentare principială a actelor mele.»
Iată, în câteva cuvinte, zice G. Păun, lo-
gica renunțării la umanism. Îl impuse-
seră revoluțiile de clasă, dar s-au
dovedit și acestea doar etape tranzitorii
spre dictatura mondială a capitalului.”

– În aproape toate romanele Dvs.
(poate cu excepţia Vitraliilor incolore),
destinele eroilor Dvs. sunt pretexte
pentru numeroase reflecţii pe teme is-
torice, politice, sociale, economice sau
filosofice (în Omul zăpezilor predomină
cele din urmă). Am putea cataloga acest
roman drept unul al condiţiei umane?

– Pretexte? Asta ar însemna că des-
tinele respective sunt lovite de un îngro-
zitor schematism?! Contează mult
proprietatea termenilor!

– Deşi precumpănitoare, dezbate-
rile filosofice lasă loc şi unor interogaţii
cu caracter politic sau social. La p. 222,
de pildă, se spune: “Drugă intrase, spu-
neau unii, în posesia unei mari comori
strânse de securiştii ucişi în tulburările
din Decembrie ’89. Era vorba de o casă
de bani conţinând sute de milioane, sus-
trase din astronomicele fonduri secrete
ale lui Ceauşescu.” La noi s-a vorbit
foarte mult despre conturile din stră-
inătate ale lui Ceauşescu. Se pare că
acest conturi nu au existat, pentru că

Ceauşescu nu a admis vreodată faptul că
ar putea pierde puterea şi ar avea ne-
voie de aceşti bani. 

Când naratorul se referă la “fondu-
rile secrete ale lui Ceauşescu”, are în
vedere fondurile Gospodăriei de Partid,
pe care într-adevăr Ceauşescu le con-
trol. Spun asta, pentru că iată ce măr-
turie face Cornel Burtică: “Fapt este că,
odată, având nevoie de bani pentru
nişte importuri – pentru că nu găseam
bani pe piaţă –, m-am plâns lui Ceau-
şescu, care mi-a spus: «Te împrumut eu,
cu dobânda pieţii, dar după 6 luni mi-i
dai înapoi.» Şi, într-adevăr, am fost îm-
prumutat – ca minister – cu 30 de mi-
lioane de dolari, iar la 6 luni şi o zi s-a
prezentat la mine Iosif Banc – secretar
al CC şi şeful Gospodăriei de Partid – şi
mi-a cerut banii. Sincer să fiu, nu cre-
deam că mi-i va cere înapoi, dar m-am
executat. […] Eu bănuiam că existau
fonduri acumulate de Gospodăria de
Partid şi poate şi din ceea ce ne «ciu-
peau» cei de la Securitate” (Rodica Che-
laru, Culpe care nu se uită. Convorbiri
cu Cornel Burtică, Curtea Veche, Bucu-
reşti, 2001, p. 162). 

–  Dar succesele în acumularea capi-
talistă nu te scot de sub influența legilor
naturii!

– Cât priveşte fondurile Securităţii,
obţinute din tranzacţiile externe, iată o
altă mărturie a lui Cornel Burtică: “Şi
m-am trezit cu Securitatea, care a pre-
tins ca, la fiecare contract, să ia un co-
mision de 3%, pentru că, vezi Doamne,
oamenii lor au tratat sau au venit cu
afacerile respective. Şi i-am întrebat
care sunt oamenii. «Avem oameni în
toate întreprinderile de comerţ exte-
rior!» a fost răspunsul. Cred că au avut,

tacit sau expres, acordul lui Ceauşescu.
Pentru că, încercând să clarific această
chestiune la nivelul conducerii, a tre-
buit să fac un pas înapoi, pentru că
Ceauşescu mi-a spus: «Lasă, că tot în
ţară vin banii!» Şi m-am trezit dijmuit,
pe de-o parte, de Gospodăria de partid –
care a luat mare parte din fondul de
marfă destinată exportului – şi, pe de
altă parte, de Securitate, care îmi lua
3% din toate contractele noastre ex-
treme. Anual plăteam un astfel de «im-
pozit», între 150-200 de milioane de
dolari SUA” (Ibidem, p. 159). 

Sunteţi de acord că aceste mărtu-
rii, ale unui om care era ministru al Co-
merţului Exterior, confirmă ceea ce se
spune despre fondurile Securităţii, în
pagina citată a romanului Omul zăpezi-
lor? 

– E un paragraf în care se vehicu-
lează zvonurile care circulau în epocă.
Cum știm cu toții, cercetările făcute în
țară și în străinătate au exclus cu
desăvârșire această eventualitate.

– Multă lume pune semnul egalităţii
între comunism şi fascism. Iată ce opi-
nie are profesorul universitar George
Păun: “Punerea în aceeaşi oală a celor
două curente ale secolului al douăzeci-
lea este superficială şi simplistă. […] Să
ne gândim, reluă George, la procesul
naşterii celor două concepte, la sorgin-
tea lor. Comunismul are o tradiţie. A
debutat prin viziunile utopiştilor, gândi-
tori elevaţi, aparţinând unor naţii înain-
tate, evident tributari culturii antice şi
medievale, dar animaţi de cel mai nobil
umanism. Iluminismul, secolul ce pre-
cede Revoluţia Franceză, persistă pe
aceeaşi pistă. Filosofii germani perfec-
ţionează utopia, o pun pe baze moderne
şi provoacă propensiuni spre organizare
în rândul aspiranţilor la o lume nouă.
Vreau să spun că socialismul are rădă-
cini în cultura lumii, s-a bucurat de
aportul unor minţi de excepţie, răs-
punde nevoi arzătoare şi perpetue de
perfecţionare a organizării sociale. În
timp ce fascismul? La început o idee de
corporatism, apoi produsul fanatismului
unui semidoct. Socialismul a căutat dez-
legare la un conflict real şi grav, cel
care-i opune etern pe bogaţi şi săraci.
Fascismul şi-a propus un ţel scelerat,
menit să acutizeze conflictele umanită-
ţii. Rasismul. După cancerul organic al
inegalităţii de clasă, resuscitarea celui
al inegalităţii rasiale. Şi paroxismul: su-
primarea naţiilor decretate inferioare.
Alături de domnia banului, domnia
“rasei pure”. Există similitudini? Teroa-
rea, desigur. Dar teroarea revoluţiilor,
şi ea abominabilă, însă, după cum arată
istoria, de neevitat, stă pe acelaşi plan
cu teroarea bazată pe criteriul originii
naţionale şi al culorii pielii, pe agresiu-
nea pentru supunerea “popoarelor
sclave”? Bolşevismul a extins, adevărat,
teroarea dincolo de revoluţie, unde nu
mai existau pericole pentru noua pu-
tere. N-a mai fost vorba de o teroare a
”necesităţii” revoluţionare, ci de una a
doctrinei. La atât aş reduce similitudi-
nile. Se răzgândi. Şi, într-adevăr, să nu
uităm, restricţiile libertăţii individuale.
În ce ne priveşte, aş zice că asta a fost o
trădare a principiilor socialismului (Ion
Iliescu spunea la TVR, în 22 decembrie,
că cei care s-au autointitulat comunişti
“au întinat numai numele Partidului
Comunist Român, au întinat numai me-
moria celor care şi-au dat viaţa pentru
cauza socialismului în această ţară” – n.
şi subl. I.R.), şi nu expresia lor. Datorită
unei anumite primitivităţi a resortului
dictatorial. Asta da, asta se putea
evita… […] Prin urmare, comunismul
voia să stingă un conflict, iar fascismul
să aprindă altul.” (p. 245-246). 

(va urma)

Convorbiri cu Dumitru Popescu (XVII)
(acum pe marginea romanului „Omul zăpezilor”, Editura Ager Economistul, Bucureşti, 2003 – prima parte)

cercetările făcute în ţară şi în 
străinătate au exclus cu desăvârşire
existenţa conturilor secrete ale lui

ceauşescu. 
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„Foto Cioboată”,
con-fratele care m-a
ajutat să rămân în
București
• Dumitru Constantin

În facultate, în anul al IV-lea, am
urmat cursul special de ziaristică și, cum,
la seminar, fiecare dintre noi trebuia să
prezinte un material din care să reiasă
apitudinile sale pentru gazetărie, eu am
ales „cafeaua și eroii ei”, dat fiind că
după 1965 erau în mare vogă cofetăriile
„Albina”, de la intrarea în pasajul care dă
spre Palatul Telefoanelor, și „Tosca”, de
pe Bulevardul „6 Martie”, vizavi de
Operă, frecventate îndeosebi de studente
și studenți. Așa că am împrumutat me-
toda lui nenea Iancu, cea cu masa lui de
observator de la berăria
„Gambrinus”(păstrând proporțiile !) și, în
funcție de cursuri, am frecventat un timp
aceste cafenele. Uneori îmi notam pe loc,
alteori în minte ce observam. M-am apu-
cat de scris, beneficiind de generosul aju-
tor al unei colege de grupă, care mi-a
împrumutat un volum al enciclopediei
„Larousse”, ce avea un articol dedicat ca-
felei care includea și poezia „Le café”
scrisă de Jacques DELILLE. Am început
materialul având ca motto primele ei
patru versuri:„Il est une liqueur, au
poëte plus chère, /Qui manquait à Vir-
gile, et qu’adorait Voltaire./C’est toi,
divin café, dont l’aimable liqueur/ Sans
altérer la tête épanouit le coeur.” A fost
o găselniță de efect, iar articolul l-am
conceput ca o multitudine de scene din
lumea tinerilor, fără dialoguri
existențialiste ori spleen (la modă pe
atunci), fără comentarii ori observații,
dorind să surprind pulsul vieții și gândirii
lor. În seminar au fost dezbateri vii pri-
vind încadrarea sa publicistică, dar și re-
feriri la posibilitatea ca eu să devin
ziarist. Datorită acelui material, dar și
intervențiilor mele din seminarii, pentru
practica de presă din vară, dl. Butoi a
semnat trimiterea mea la „Scânteia”,
unde am fost repartizat la Departamentul
Cultură. Reputatul critic, istoric literar și
editor Valeriu Râpeanu coordona depar-
tamentul, și-l citez aici cu recunoștință
atât pentru competența sa, cât și pentru
că, înțelegând situația noastră, a celor ce
făceam practica pe timpul verii, având
asigurat doar cămin de locuit, nu și car-
telă de masă, pe lângă atenția cu care m-
a primit și mi-a dat multe sfaturi utile,
m-a trimis în documentare (șapte-opt
zile), în care beneficiam și de diurnă. Am
fost la Iași, Brașov și Craiova, de unde am
venit cu materiale pe o temă fixată în
prealabil. Mi s-a dat să recenzez  și o mo-
nografie despre Ion Agârbiceanu, semnată
de istoricul literar Teodor Vârgolici, și un
volum de „Poeme” al Ursulei Șchiopu. Ele
au apărut ulterior în „Scânteia”, și, când,
în toamnă, am venit pentru anul al V-lea,
am primit o sumă consistentă pentru co-
laborări. La terminarea practicii am pri-
mit o caracterizare scrisă despre felul
cum m-am prezentat, ce am făcut în tim-
pul ei. În ea s-a spus expres că „pot face
față unui post într-o redacție”, dar se
adăuga că, întrucât, la începutul lui 1968,
România revine la vechea împărțire admi-
nistrativ teritorială, cea cu județe,
„Scânteia” nu va face noi angajări, pen-
tru că vor fi detașați redactori la noile
ziare înființate în județele în care nu
existau (Pentru alți colegi, practica la
instituții centrale de presă a fost și un
test în perspectiva viitoarei repartizări în
acele locuri). În fine, mi s-a spus ca pe
parcusul anului universitar să mai trec
prin redacție. Așa se face că, in iunie, re-
dactorul șef-adjunct al „Scânteii”, Ion
Cumpănașu, cel care semnase și carateri-
zarea de la finalul practicii, mi-a amintit

că, așa cum mi s-a spus, ziarul nu va face
angajări, dar, pe mine și pe celălalt coleg
de practică ne-a recomandat la „Lumea”,
care voia să ia doi tineri. Cum mi-a  zis să
iau legătura cu redactorul șef Ion Cârje
de la revistă, am fost la „Lumea” pentru
discuții înainte și după examenul de
licență. Acolo, pe holuri, la etajul al trei-
lea al corpului din dreapta, cum privești
fosta Casă a Scânteii, i-am văzut pe tine-
rii care aveau să devină nume de excepție
în comentariile pe probleme externe.Pe
cei mai vârstnici i-am cunoscut mai târ-
ziu. Dintre ei, doamna Felicia Antip a
jucat un rol special în angajarea mea la
„Lumea” și-i rămân veșnic îndatorat:
după o discuție lungă cu mine, redactorul
șef m-a dat în grija dânsei, spre a verifica
dacă sunt apt sau nu pentru revistă. Până
să ajung la discuția cu șeful „Lumii”, tot
stând pe hol i-am cunoscut pe mulți din-
tre tinerii redactori, deschiși, moderni în
gândire și viziune, dornici să te ajute cu
un sfat ori să-ți răspundă la o întrebare.
Așa am aflat, între altele, că și la
„Lumea” lupta dintre generații era o rea-
litate, doamna Antip fiind una dintre pro-
tagoniste. Nu știu când între dânsa și
tineri izbucnise un conflict și de ce fel. Ca
urmare, când au auzit că urma să dau tes-
tul cu doamna Antip, „lupii tineri” m-au
compătimit zgomotos. Cu doamna Felicia
Antip am avut o discuție în care mi-am
ales un subiect despre care  să fac un co-
mentariu. Atunci erau în actualitate
declarațiile noului premier canadian
Pierre-Elliot Trudeau, tatăl actualului
prim-ministru, de evidentă insubordonare
față de „marele licurici”, atât în sânul
NATO, cât și în ansamblul relațiilor
internaționale, unde Canada fusese până
atunci un fel de Bulgaria între statele so-
cialiste, cu obediența sa fățișă față de
Kremlin. A fost de acord, mi-a atras însă
atenția că este o temă dificilă, mai a
făcut câteva recomandări, mi-a dat ter-
men șapte zile și ne-am despărțit. Tre-
când zilnic prin fața Bibliotecii
Municipale, mi-a dat prin minte să intru
și să cer ajutor, pe care o doamnă mi l-a
dat imediat, astfel că zile întregi am răs-
foit ziare străine și românești, m-am do-
cumentat și apoi am scris comentariul. În
ziua stabilită am mers la „Lumea”, apoi
cu textul dactilografiat m-am prezentat
la doamna Antip, care nu l-a citit pe loc,
ci mi-a zis ceva ce m-a descumpănit:
„Lasă-l aici și te chem eu să-ți spun
observațiile!” Am ieșit pe hol și am
așteptat. Fiind joi, zi în care numărul re-
vistei săptămânale apăruse pe piață, era
relaxare, așa încât, pe hol, i-am revăzut
pe mulți dintre redactorii vârstnici sau ti-
neri.Unii mă băgau în seamă, vorbeau cu
mine, dar, pe față ori sugerat, aveau re-
zerve față de o reușită a colaborării mele
cu doamna Antip.Țin minte bine și azi că,
după vreo două ore de așteptare destul
de încordată, ușa biroului doamnei Antip
s-a deschis larg, a țășnit pur și simplu
dânsa, care aproape a strigat: „Dragă, te
felicit! Nu știu cu cine te-ai sfătuit sau
dacă ai făcut-o, dar comentariul este ex-
celent și publicabil imediat în revistă!”
Am crezut că nu aud bine, cei de pe hol
erau mai uimiți ca mine. M-a trezit din
șoc tot dânsa: „Hai la redactorul șef, să-
i prezentăm rezultatele testului!” M-a
luat de mână și am mers la dl. Cârje,
unde a vorbit laudativ despre comentariu,
dar dânsul mi-a tăiat din elan:„Bine,
lăsați-l aici, îl citesc și eu și-ți voi spune
părerea!”. Discuția s-a încheiat, eu ple-
când din redacție, nu înainte de a conveni
cu doamna Antip să mai trec pe la
„Lumea” la începutul săptămânii viitoare.
Așa am făcut și, până la urmă, redactorul
șef mi-a comunicat că va publica articolul
meu și, ce era mai important, m-a
anunțat că, pentru mine și colega mea de
an Liana Enescu, redacția va face cereri
nominale comisiei de repartiții guverna-
mentale. A mai spus că, fiind și lună de
concedii, să trecem mai des prin
redacție. În ce mă privește, am fost acre-
ditat la un seminar cu tema „Studenții și
securitatea europeană”, organizat în

iulie, în București. Atunci l-am cunoscut
pe fotoreporterul Constantin (Relu) Cio-
boată de la „Scânteia tineretului”. După
vreo săptămână, m-am pomenit cu el la
„Lumea”, rugându-mă să identific pe cei
din pozele pe care mi le arăta. Am făcut
imediat tot ce mi-a cerut, i-am dat și alte
detalii privind țara de origine, apoi „Scân-
teia tineretului” a publicat un fotorepor-
taj de două pagini sub semnătura sa. Cu
el m-am mai întâlnit de vreo trei-patru
ori, dar pe drumurile spre redacții. Din
august îmi găsisem gazdă vizavi de Bise-
rica Albă, deasupra bufetului „Intim”,
proprietara fiind singură cu un fiu elev de
liceu. Blocul era din perioada interbelică,
gazda locuia la etajul 1, cămăruța mea
aflându-se la etajul 6. De la 1 septem-
brie, am intrat oficial în redacție, cu
1.100 lei salariu lunar, în mână - 997 lei.
Proprietara mărise chiria la 350 lei, iar la
jumătatea lui septembrie m-a șocat,
anunțându-mă că vrea banii înainte pe
patru luni, întrucât are mare nevoie. Nu
știu dacă, apropiindu-se deschiderea anu-
lui universitar, nu primise vreo ofertă în
sensul ăsta și o tenta o atare sumă
obținută deodată. Mi-a dat termen până
pe 25 septembrie. A început calvarul, nu
dormeam deloc, mă tot întrebam de unde
să împrumut bani, dar să-i dau în cel
puțin două rate. De acasă, mama fiind vă-
duvă și casnică, cu un alt fiu în grijă, cu
pământul luat la CAP, deci neputând
vinde un hectar într-o zonă foarte bună,
cu rude pe care nu le știam cu bani sau,
dacă era așa, nu spuneau, nu era nicio
șansă! În București nu aveam neamuri
care să mă împrumute cu atare sumă, am
încercat să mă angajez la un șantier de
construcții, dar să lucrez doar după masa,
dimineața fiind la redacție, dar nu m-au
acceptat. În final, în preajma datei li-
mită, neavând nicio șansă de a face rost
de bani am decis să plec acasă, în Olte-
nia, deși nu posedam nicio dovadă scrisă
că absolvisem o facultate, diplomele se
dădeau după un an, școlile începuseră, se
rezolvaseră până și catedrele ce trebuiau
suplinite, așa că cel mult poate găseam
un post de arhivar la fabrica „Jiul” din
Balș. Ca urmare, într-o luni, după o
noapte albă totală, m-am decis să anunț
redactorul șef că demisionez și plec acasă
cu coada între picioare. După ce trecu-
sem de fosta statuie a lui Lenin din fosta
Piață a Scânteii, am luat-o pe dreapta,
spre  redacție, și, surprinzător, am dat
nas în nas cu Relu Cioboată. Venea de la
redacția lui aflată în corpul din stânga
Casei Scânteii și o luase pe partea
dreaptă spre stația de troleibuz. De fapt,
Dumnezeu mi l-a scos în cale. L-am salu-
tat, poate a observat că nu arăt bine, m-
a întrebat ce mai fac și i-am spus sec: „Ce
să fac, mă duc să-mi dau demisia, gazda
îmi cere chiria pe patru luni înainte, nu
am de unde împrumuta, apropiindu-ne de
deschiderea anului universitar, camerele
cu chirie s-au ocupat deja, așa că nu am
nicio șansă să rămân în București !”„Bă-
trâne, ești nebun? Pleci din București, din
postul de ziarist la o revistă ca Lumea și
unde te duci? Uite, eu, mâine, iau sala-
riul, să vii la mine la redacție, și te îm-
prumut!” Cuvintele lui m-au șocat, am
crezut că nu le-am înțeles bine și i-am zis:
„Domnu` Relu, nu pot să vă dau banii în-
apoi decât în două rate, așa că gândiți-vă
bine!”„Lasă amănuntele, ne vedem
mâine pe la ora 14,00, la redacție!” Și a
plecat grăbit. La prânz m-am „regalat”,
intrând în banii de tren pe care-i pusesem
deoparte, dar îmi ajungeau de bilet la
trenul personal până în Slatina, și mi-am
cumpărat 100 gr de parizer și o jumătate
de pâine - de regulă luam 50 de gr. și un
sfert de pâine. Dar, din nou, noaptea m-
au copleșit gândurile: dacă Relu se
răzgândește, dacă gazda are, totuși,
vreun șmen, dacă, dacă….A doua zi,
marți, pe la 13,30, eram la „Scânteia ti-
neretului”, în fața secției Foto, așteptând
pe „domnu` Relu”, care, cum mi s-a zis,
„este pe teren, în afara Bucureștiului”.
Pe măsură ce treceau minutele, iar el nu
apărea, deveneam tot agitat.„Domnu`

Relu” a venit pe la 15,30, eram stors de
așteptare, s-a dus la casierie, după care
mi-a zis că mergem în centru, eu ur-
mându-l sfios. Am tras direct la grădina
restaurantului „Cina”, în care eu nu in-
trasem niciodată. Lui îi era și sete și
foame, în timp ce eu, de emoție, temu-
ram de -adevăratelea. Când m-a întrebat
ce vreau să comand, nu știu ce am bălmă-
jit, dar el m-a liniștit:„Bătrâne, stai
liniștit, ești invitatul meu.” Cred că a fost
ultima oară când mi s-a adresat cu acel
apelativ. În final mi-a dat banii, i-am
mulțumit cu nu mai știu ce vorbe și ne-
am despărțit. I-am returnat suma în rate,
iar în februarie am plecat în cele șase luni
de armată. Gazda mi-a păstrat camera,
în care am revenit în septembrie. Cu
„domnu` Relu”, cel ce făcuse un gest de
care poate doar un frate bun la suflet ar
fi fost capabil, m-am împrietenit la cata-
ramă. I-am cunoscut părinții, oameni
simpli admirabili, foarte primitori, am
dormit de nenumărate ori în casa lor pe
pământ din Băneasa, am făcut chefuri  și
revelioane împreună, ne-am serbat ono-
masticile, am fost la munte. Când el s-a
transferat la revista „Săptămâna”, în vara
lui 1971 mi l-a prezentat, tot la grădina
„Cina”, pe poetul Dan Mutașcu, un tânăr
foarte cultivat. Ulterior, Dan Mutașcu m-
a prezentat d-lui Eugen Barbu, redactorul
șef al „Săptămânii”, care, surprinzător,
citea toată presa română, încât nu mică
mi-a fost mirarea să-mi spună că mă știe
din pagnile revistei „Lumea”. După un
timp, domnul Barbu m-a pus să fac cu
Mutașcu Săptămâna pe scurt semnată
Argus II, apoi mi-a încredințat comenta-
riul politic, Toate nu ar fi fost posibile
fără același „domnu` Relu”, cu care am
trăit împreună toate marile momente din
viața noastră: căsătorii, nașteri de copii,
botezuri ale lor, etc.Vorbind despre acea
perioadă nu pot trece peste faptul că el
a făcut o extraordinară expoziție foto,
una dintre foarte puținele manifestări de
acest gen, în pliantul căreie marele scrii-
tor Fănuș Neagu a semnat un text antolo-
gic - „Foto Cioboată”- din care se inspiră
și titlul meu.Trec peste ani și mă opresc
la o zi după anul 2.000, în care, ca ziarist
la „Adevărul”, mă duceam la „Agerpres”
să iau poze externe. Prin fața clădirii am
dat nas în nas cu Relu. Avea fața întune-
cată și nu am apucat să-l întreb ce mai
face că mi-a spus că tocmai fusese res-
tructurat de la „Jurnalul Național”, aflat
în mare criză financiară. N-am mai discu-
tat prea multe, nici nu cred că aveam ce.
Ne-am despărțit sec. Intrând în „Ager-
pres”, am mers direct la biroul directoru-
lui general Ioan Mihai Roșca, pe care îl
știam dinainte de 1989; fusese redactor
la Redacția pentru Străinătate a agenției,
era un excelent ziarist, iar ca șef al
„Agerpres” se dovedise un foarte bun or-
ganizator și conducător. I-am vorbit ime-
diat despre fotoreporterul Relu Cioboată,
i-am spus că tocmai aflasem de la el că a
fost restructurat. Roșca nu m-a lăsat să
continui și, până să-l întreb dacă nu are
un loc liber la redacția Foto, mi-a zis că
de a doua zi îl angajează. I-am mulțumit,
am comandat apoi telefotourile pentru
pagina extrenă a „Adevărului” și m-am în-
tors în redacție, de unde, peste un timp,
l-am sunat pe Relu, să-i spun să se ducă a
doua zi la „Agerpres”. Nu ajunsese încă
acasă, dar, într-un târziu am dat de el,
era contrariat că se rezolva așa de re-
pede, iar de a doua zi trebuie să se pre-
zinte la noul loc de muncă.Așa fost, de la
„Agerpres”, el avea să se pensioneze.
Acum, aici, încerc să-mi imaginez ce ce
s-ar fi întâmplat dacă în acea dimineață
de luni, din septembrie 1968, Dumnezeu
nu mi l-ar fi scos în cale pe „domnu`
Relu” și dacă, în acea zi, la prânz, Cel de
Sus nu i-ar fi faciliat întâlnirea lui cu
mine, sigur, în primul caz proporția eve-
nimentului fiind copleșitoare. Într-o
vreme în care egoismul face ravagii, de-
venind un soi de principiu de viață, mi-am
permis să fac public un caz uluitor de ge-
nerozitate, mărinimie și frumusețe mo-
rală, ce poate deveni legendar… 
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Revista 
„Mesager 
bucovinean”

• Kolea Kureliuk
Tradiția existentă în activitatea

Societății pentru Cultura și Literatura Ro-
mână în Bucovina de-a edita revista „Me-
sager bucovinean”, cu subtitlul de
„Revista de cultură pentru bucovinenii de
pretutindeni” s-a păstrat, e drept, cu
eforturi, și-n anul de grație 2020.

Revista, tipărită, de regulă în patru
numere/an, corespunzătoare celor patru
trimestre ale acestuia, a ajuns la cea ce-
a XVII-a ediție ( serie nouă), adică 68 de
numere, în medie cu 120 de pagini fie-
care. Dar anul 2020 a adus și o noutate,
parțial neplăcută, în sensul că n-a mai fost
tipărită în patru numere, ci numai în
două. Explicația este destul de simplă :
fondurile pentru tipărire au fost dimi-
nuate, în pas cu vremea.

Revista este  editată de Societatea
pentru Cultura și Literatura Română în Bu-
covina în parteneriat cu Centrul Cultural
Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din
Cernăuți și Asociația Social- Culturală „Bu-
covina” din Chișinău.

Revista este tipărită cu sprijinul fi-
nanciar al Secretariatului General al Gu-
vernului României, Departamentul pentru
Românii de Pretutindeni. Demn de semna-
lat este nota de pe coperta revistei:
conținutul acestei reviste nu reprezintă
poziția oficială a finanțatorului.

Cele două numere ale revistei de
care facem vorbire au tematici diferite: în
primul număr (65-66) articolele sunt în-
mănuncheate sub două teme: „Comunita-
tea românească din Ucraina:
asociaționism și implicare civică” și „Apu-
sul răzășiilor în nordul Bucovinei”, o lecție
de istorie.”

Articolele sunt foarte bine docu-
mentate, unde este necesar bibliografia
este bogată. Dacă-n paginile ei articolele
sunt semnate de personalități bucovinene
, și nu numai, acest lucru este datorat
prof. Ștefan Hostiuc, neobositul și talen-
tatul redactor-șef al acestei reviste. Și co-
lectivul de redacție este compus din 17
personalități: profesori, ingineri, medici,
avocați, jurnaliști. Deci persoane „ cu
greutate” în peisajul cultural și istoric ac-
tual.

Primul număr este deschis cu edito-
rialul „Societatea civilă și mass-media ro-
mânească din Ucraina, în fața unui dur
examen de rezistență”, semnat de redac-
torul-șef, urmat de o masă rotundă pe
această problemă, moderator fiind Ștefan
Hostiuc, participanți Marin Gherman, Ion
Huzău, Mihai Mecineanu, Nicolae Moșu,
Eugen Patraș, Maria Toacă și Nicolae
Șapcă.

O radiografie a situației din microra-
ionul Cernăuți, în legătură cu comunitatea
românească o face  Eugen Patraș într-un
amplu articol, iar Nicolae Moșu averti-
zează că„ nu vom obține mare lucru dacă
nu vom fi uniți.” Ziarista Maria Toacă face
amara constatare că „mulți români nici
astăzi nu cred că ziarul„Zorile Bucovinei”,
un ziar cu o tradiție de peste o jumătate
de secol, nu le va intra din nou într-o bună
zi în case”.-

In Huzău face îmbucurătoare consta-
tare :„ În prezent comunitatea româ-
nească din Ucraina are de câștigat de pe
urma burselor pentru elevi, a proiectelor
culturale și altor forme de sprijin financiar
din partea țării înrudite. Totodată, în pa-
ralel, ea are mare nevoie de un sprijin pu-
ternic și constant la nivel diplomatic.”
Această constatare o face în cadrul unei
mese rotunde desfășurate cu
personalitățile menționate mai sus.

Pe baza unui amplu material biblio-
grafic, domnul Constantin Ungureanu face
o pertinentă analiză a activităților cultu-
rale desfășurate în cadrul Societății pe pe-
rioada  cuprinsă între 1862 și 1944. Cred
că acum ar trebui ca altcineva să facă o
asemenea analiză pe perioada 1944 și
până la zi.

Domnul Constantin Petre, pe baza
documentelor vremii păstrate în arhive,
arată care a fost efectul naționalizării pa-
trimoniului Societății ca urmare a ocupării
vremelnice a teritoriului din partea de
nord a Bucovinei istorice de către regimul
sovietic. Păcat că autoritățile ucrainene
n-au ținut cont de faptul că urmașa de
drept a Societății înființată în anul 1862
este actuala Societate pentru Cultura și
Literatura Română în Bucovina, după cum
s-a înregistrat în acte la reactivarea ei în
anul 1990.

Doamna Zinaida Pintileac se ridică în
apărarea limbii române, cu argumente is-
torice, domnul Ștefan Hostiuc  ne prezintă
„Adevărul despre românii din Ucraina;
între fake news și realitate”, iar Marin
Gherman ne prezintă „Lupta pentru
școala românească. Cazul Herța”.

Un mare cărturar și cercetător
științific , Alis Niculică, evocă personali-
tatea celui care a fost gazetarul, patriotul
și românul de excepție, Mircea Motrici.
Cercetătorul Petru Grior ne reamintește
de ziua neagră de 28 iunie 1940 pentru bu-
covinenii din Ucraina, doamna Antoaneta
Lucașciuc evocă  trecerea celor 80 de ani
de la înființarea regiunii Cernăuți,
doamna Margareta Curtescu pe cea a lui
„Gheorghe Calamanciuc- îndrăgostitul de
neam și de cuvânt”, iar Mihai Nicolae se
întreabă pe drept cuvânt: „Dreptul forței
sau  forța dreptului?” referitor la distinsul
avocat internațional Eugen Patraș, căruia,
efectiv, fără un motiv plauzibil, i s-a in-
terzis accesul pe teritoriul statelor CSI de
către autoritățile moldovene și s-a luptat
pentru români.

Sub titlul generic de „Apusul
răzășiilor: o lecție de istorie” cercetătorii
Gheorghe Pitei, Dan Camer și Ovid Țopa
încearcă să găsească motivele dispariției
din istorie a răzășiilor românești.

Cercetătoarea Antoaneta Lucașciuc
evocă figura celui care a fost distinsul
medic Gheorghe E. Cuciureanu, medic cu
origini bucovinene, născut la 13 aprilie
1813, iar Vasile Corlașciuc ne prezintă dia-
logul pe care l-a purtat cu Dmytro Stepo-
vyk, doctor în teologie și studiul artelor,
profesor la Academia Teologică din Kiev.

La capitolul „Noutăți editoriale” se
înscriu cărțile „ Din toată inima, pentru
Voroneț” a distinsei doamne Doina Cer-
nica; Destinul bisericii românești din nor-
dul Bucovinei în perioada sovietică” a
distinsei doamne Natalia- Camelia Luchi-
niuc-Proțiuc”, iar Vasile Barbuță ne pre-
zintă volumul „Forța destinului sau
fereastra prin care privești cerul” a lui Ilie
Luceac. Gina Puică ne prezintă cartea
„Țara de Sus, de mai sus” a scriitoarei și
publiciste bucovinene Doina Cernica.
Domnul Stoina Lascu contribuie la reacti-
varea colecției Hurmuzaki, prezentând lu-
crarea „Documente pentru istoria
românilor”.

Doamna Alexandra Lozinschi ne pre-
zintă Liceul „Elena Doamna ” din
Cernăuți, iar distinsul patriot și cercetător
bucovinean Dragoș Olaru ne prezintă „So-
lidaritate bucovineană în ani de grea cum-
pănă”.

Volumul se încheie cu prezentarea
Imnului aromânilor, atât în aromână, cât
și  în limba română, scris de Constantin
Belimache în anul 1888. Spicuiesc din el:
„Blestem mari s-aibă-n casă/Cari din
limba lui s-alasă.”

Volumul al II-lea, ( 67-68) este dedi-
cat, aproape în totalitate, „Centenarului
Paul Celan  și multiculturalismului bucovi-
nean”, iar domnul redactor-șef publică
editorialul revistei cu același nume.

Universitarul Andrei Corbea ne pre-
zintă „Celan și Rezzori: o neînțelegere”,
iar Petro Ryhlo articolul „Paul Celan în
cercul  poeților germanofoni din Buco-
vina”. Se continuă cu articolul :„Măcinând
la morile lui Dumnezeu: Immanuel Weiss-
glas și Paul Celan”.

Traducerea poeziei „Fuga morții”  a
lui Paul Celan este făcută în limbile ger-
mană (Margarete și  Sulamith Haar ), în
limba română ( Mircea Țuglea), ucrai-
neană ( Vasilia  Stuka), poloneză ( Stani-
slawa Jerzego Leca) și limba rusă 

( Annas Glazovoi). Iar Arcadie Suce-
veanu  publică poeziile „ Lebăda neagră
Paul Celan”, „O viziune pe podul Mira-
beau” și „Epifanie”.

Doamna Laura Cheie scrie de poezia
lui Celan în articolul „Vocile lui Celan”,
domnul Grigore Crigan în „Dimensiunea
cernăuțeană a unui trist poet de limbă
teutonă”, iar cercetătorul Ștefan Hostiuc
de „Meridianul, un exercițiu de herme-
neutică și fenomenologie a actului poe-
tic”, bineînțeles despre „Meridianul ” lui
Paul Celan. Doamna Antoaneta Lucasciuc
prezintă „Reflecții pe marginea unui co-
mics american cu subiect bucovinean”,
urmând cinci poezii ale lui Celan în tradu-
cerea lui George State. Scriitorul  Emilian
Galaicu-Păun ne prezintă câteva pagini
din romanul „Personne Nage”, urmând câ-
teva date din biografia acestuia.

Un studiu foarte interesant ne pre-
zintă  Grigore Grigan intitulat
„Despărțirea de Bucovina sovietică”, care
este un fragment din nuvela „ Iarba ochi-
lor tăi” sau „De ce  ne iubesc femeile”,
încheindu-se cu câteva frânturi din biogra-
fia sa.

Scriitorul G. Petre ne prezintă Strada
Domnească din Cernăuții vechi, care în
perioada interbelică s-a numit Iancu Flon-
dor, apoi a fost înlocuit cu numele de Olga
Kobileanskaia. Prozatoarea Doina Cernica
prezintă câteva considerații pe marginea
romanului  „Ce vină are săracu Stalin” al
lui Ștefan Bucevschi, roman de sertar,
considerat de autoare un „roman
senzațional.” El a fost scos la lumină de
domnii  Aurel Buzincu și Mircea Irimescu,
având un desen de maestrul Radu Bercea.

Nicolae Costaș prezintă „ O frescă de
mare valoare descoperită recent pe unul
din pereții fostei Reședințe Mitropolitane
din Cernăuți”.  Se precizează în subsolul
acestui articol, într-o notă a redacției, că
autorul lui a fost primul care, îndepărtând
vopseaua veche de pre sticla care acope-
rea  fresca, i-a stabilit identitatea. Iar
doamna Clementina Timuș face un căldu-
ros apel „la toleranță și iubire  pentru se-
menii noștri de altă etnie.” Pleacă de la
amintirile sale de pe vremea școlii în le-
gătură cu această problemă și apoi trece
la problema Holocaustului. Conchide că „
nu vrajba, ci armonia oferă lumii o șansă
sigură de existență”.

Aș putea spune că urmează două ca-
pitole foarte importante: în primul,
doamna  Manuela Nicolae-Posescu  ne pre-
zintă pe toți membrii familiei  Vorobchie-
vici, numindu-i, pe bună dreptate „ mari
cărturari bucovineni”. Cu minuțiozitate
sunt prezentați toți, în păr, cititorul având
astfel posibilitatea să-și dea seama de
importanța pe care-au avut-o aceștia în
viața culturală, politică și cetățenească a
Bucovinei. Regretatul profesor de istorie
Traian Larionescul, eminent genealog și
heraldist, a cărui bunică a fost o Vorob-
chievici, în ultimi săi ani de viață, a întoc-
mit arborele genealogic al acestei familii
pe ultimele 10 generații, începând de pe
la anul   1740.

Al doilea capitol se intitulează „Drep-
tul la existență, câștigat în instanță” ( is-
toria  unei „optimizări” cu năbădăi a trei
școli românești din regiunea Cernăuți),
autor distinsul avocat și om de cultură
Eugen Pătraș, directorul Centrului Cultu-
ral „Eudoxiu Hurmuzachi ” din Cernăuți.

Dânsul a fost acela care a apărat în pro-
cesele pe care le-a intentat administrației
orașului Cernăuți, apărând în toate proce-
sele cauza românilor din Cernăuți. În
amănunțime, distinsul intelectual pre-
zintă în revistă acest caz, menționându-i
pe cei care s-au constituit în comitet de
inițiativă, au acționat administrația ucrai-
neană în judecată s-au prezentat la toate
procesele, până la obținerea unei sentințe
definitive  la 19 decembrie 2016. Este
bine ca toți cititorii să cunoască calvarul
prin care trece comunitatea română din
Cernăuți, și nu numai.

Domnul Petru Grior ne prezintă par-
tea a doua a articolului său „Ziua de 28
iunie 1940 în destinul românilor din ac-
tuala regiune Cernăuți”.Toate afirmațiile
sunt susținute de autor prin date, tabele
și mărturii, acesta, fiind cercetător la ar-
hive, a avut accesul la date la care nu
poate avea acces oricine.

Un articol care, ca și precedentul,
trebuie studiat de orice român.

Domnul Gheorghe Pitei ne prezintă
condițiile în care  partea de nord a Buco-
vinei istorice, respectiv  județele Hotin,
Acherman și Ismail au fost incluse, fără
voința poporului locuitor,  în republica So-
vietică Socialistă Ucraina, spre luarea-
aminte acelor care viețuiesc pe acele me-
leaguri. În aceeași tematică se înscrie ar-
ticolul „ Maramureș și Bucovina, două
provincii cu destin similar” al domnului Io-
nică Vasilaș.  Iar domnul Echim  Vancea
abordează aceeași temă în articolul
„Apșa-un valoros document publicistic  de
informare și de recuperare a istoriei ro-
mânilor din dreapta Tisei”. În aceeași
temă se înscriu articolele „Cartea neamu-
rilor de dincolo de apă”( Gheorghe Pârja)
și „Volohii din Poroșcovo” ( Vasile Ona).

O temă foarte interesantă, actuală și
stringentă o abordează domnul Ștefan Ho-
stiuc în articolul „Dialogul provinciilor prin
reviste de cultură”.  În cadrul acestui ar-
ticol menționează și mesele rotunde și
simpozioanele care au fost organizate în
provinciile românești pe această temă.

Doamnele Antoaneta Marinescu-Lu-
casciuc și Maria-Gabriela  Suliman evocă
personalitatea lui Emanuel V. Costin (Kos-
tin), medic unionist bucovinean, decedat
în 1871. Redactorul-șef al publicației își
face datoria și ne prezintă și scurte note
biografice despre cele două autoare.

Doamna Gina Puică ne prezintă re-
cenzia cărții „Dulce-amar de Bucovina”,
carte scrisă de distinsele doamne Doina
Cernica și Maria Toacă. Prezentarea este
făcută în amănunțime, pe capitole, citi-
torul acestui articol află totul despre
această carte, chiar dacă n-o va citi.

Pentru a ne face cunoștință cu un an-
samblu folcloric renumit, domnul Spiridon
Pralea prezintă Ansamblul „Mara” din Si-
ghetul Marmației în turneul său  prin
Transcarpatia și nordul Bucovinei, de-
monstrând astfel că se ține o legătură cul-
turală între  românii bucovineni trăitori și
pe alte meleaguri.

La aniversări facem cunoștință cu
poetul-academician , de fapt denumit de
autorul  Ștefan Hostiuc poetul-arcaș, cu
Vasile Tărâțeanu la împlinirea a 75 de ani
de viață.

Iar pentru cei trecuți pe plaiul fără
dureri aprind o lumânare pentru Mircea
Lutic ( Arcadie Suceveanu), Gheorghe
Nandriș (Maria Toacă) și Dimitrie -Sandu
Țopa (Ștefan Hostiuc), membri ai
Societății noastre, care au desfășurat o
activitate rodnică și îndelungată în cadrul
acesteia.

Și ,pentru că atunci când ai o
publicație în mână, te uiți și la alte lu-
cruri, afirm cu tărie că această revistă
este realizată în condiții grafice
excepționale, litera la o înălțime bună,
fotografiile realizate sau reproduse co-
rect, încântătoare chiar, structura revistei
fiind realizată cu mare atenție. Toate
acestea, și nu numai, o fac iubită de citi-
torii noștri, cărora le-o recomand cu căl-
dură. Iar colectivului de redacție și autorii
articolelor au muncit cu multă atenție și
responsabilitate, lucru pentru care îi feli-
cit din toată inima.

Prof. GHEORGHE  DOLINSKI
– ARBORE, SuCEAVA
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Pamflet de criză

Vaccinarea
ca un haos!

Motto: „Haosul este o ordine încă
nedescifrată.” 

Jose Saramango
În Omul duplicat

• Ion Predoșanu
Chiar dacă, încă de anul trecut, Preș.

Klaus Werner Iohannis anunța că se
așteaptă vaccinul anti-COVID -19 și, nu-
mindu-l pe Col.dr. Valeriu Ghoerghiță în
fruntea unui organism care să organizeze
„militărește” și cu profesionalism acțiunea
de vaccinare, iată că socotelile de acasă nu
se potrivesc cu cele din târg. Iar prin târg
înțelegem toată țara încă numită România.

Cu siguranță, nici dr.    Valeriu
Gheorghiță nu este deținătorul vreunei ba-
ghete magice, iar sprijinul Armatei și ne-
apărat al Ministerului Sănătății se
impuneau.      Specialistul Valeriu
Gheorghiță e un tânăr destoinic și a pornit
la drum cu mult curaj. A stabilit niște cen-
tre regionale, pe unde există Spitale mili-
tare, iar distribuția dozelor de vaccin

anti-COVID-19 se face organizat spre aces-
tea, de unde ajung la Centrele de vacci-
nare. Restul trebii ar fi fost cazul să revină
Direcțiilor de Sănătate Publică și, implicit,
Ministerului Sănătății.

Ce ne facem cu situația
actuală, când Asociația Municipiilor din Ro-
mânia (AMC) este cmplet nemulțumită de
tratamentul la care-o supune Ministerul
Sănătății. Iar Asociația Municipiilor din Ro-
mânia e condusă de primarul liberal al mu-
nicipiului Cluj-Napoca, Emil Boc. Iar acesta
se eschivează, spunând că el nu are nimic
cu ministrul Sănătății, Vlad
Voiculescu(USR-PLUS), și reprezintă doar
interesele tuturor primarilor de municipii
din România.

Totuși, Emil Boc acuză Ministerul
Sănătății că îi obligă să organizeze și să do-
teze centrele de vaccinare, precum și să
asigure plata personalului medico-sanitar
din aceste centre, fără a le fi alocate și re-
sursele financiare necesare.

„Asociația Municipiilor din România
constatând ignorarea de către Ministerul
Sănătății a principiului potrivit căruia nu se
pot stabili atribuții în sarcina administrației
publice locale fără o alocare financiară co-
respunzătoare, cere Ministerului Sănătății
ca în proiectul de OUG inițiat: #să asigure
resursele financiare aferente pentru orga-
nizarea, tratarea și operaționalizarea cen-
trelor de vaccinare precum și pentru plata
personalului medico-sanitar și auxiliar, care
își desfășoară activitatea în cadrul centru-
lui de vaccinare; #să asigure sursele pentru
plata personalului medico-sanitar”, după

cum se arată într-un comunicat al AMC.
Asociația Municipiilor din România mai

arată faptul că bugetele administrațiilor
publice locale se vor adopta la 45 de zile
de la adoptarea Legii Bugetului de stat
pentru anul 2021(cel mai probabil în mar-
tie, aprilie sau poate chiar în luna mai
2021). 

De asemenea, cheltuielile procesului
de vaccinare transferate fără resursă finan-
ciară în sarcina administrațiilor publice lo-
cale vor împiedica administrațiile locale să
asigure finanțarea corespunzătoare a altor
obligații și servicii legale oferite
cetățenilor.

Ca haosul creat de ministrul Sănătății,
Vlad Voiculescu, să fie și mai mare, acesta
le-a recomandat primarilor de municipii să
se adreseze Ministerului Dezvolătării –
deținut de un reprezentant al UDMR – pen-
tru banii de care au nevoie.

În mediul rural, dezorganizarea, adică
haosul este și mai mare. S-au decis
înființarea unor Centre de vaccinare fără
consultarea medicilor din mediul rural și
nici măcar a primarilor de comune. Care
primari, nici ei nu au resurse financiare
pentru vaccinarea anti-COVID-19. Și în anul
2020, primarii au plătit pentru lupta contra
pandemiei, iar Guvernul LuCOVID nu le-a
mai rambursat cheltu rambursat cheltuie-
lile!

P.S. S-a vaccinat, luni, ca un șef de
stat, dr. Raed Arafat, șeful Departamentu-
lui pentru Situații de Urgență. Urmează
Preș. Klaus Werner Iohannis!

*****
Arta surprinde clipa când suferinţa

începe să  devină cântec.
****

Opera  aleargă după receptor şi  vi-
ceversa, exact ca în frumoasa le-

gendă a androginului.
****

Numai „ oierul” nostru mioritic  a
ştiut să  transforme o tragedie exis-

tenţială într-o nuntă  cosmică.
*****

-Politicianului nu-i place să fie mi-
reasă, ci doar naş.
-Din întreaga armată propun păstra-
rea doar a unui pluton de execuţie.
-S-a inventat maşina pentru orbi.
Acum putem merge liniştiţi la vot. 
-România e o ţară atât de frumoasă
încât, ca să nu se deoache, era şi
normal să aibă roşu în drapel.

țOPELI
POLITICE

de Pompiliu Comșa

AFORISME DE 
VASILE GHICA

silogism modern 
Globalizarea vine de la glob,
Dar nu-i departe de cuvântul gloabă,
Deci, nu e greu să devii rob
Şi-i tot uşor să fii şi roabă.

Reciprocitate
Ştiu că, privindu-mă de sus,
Unii mă văd cam mărunţel,
Dar nu e greu de presupus
Că eu, de jos, îi văd la fel.

Declaraţie de dragoste
Te iubesc peste măsură,
Tot ce faci, tu bine faci,
Bine-i şi când dai din gură,
Dar mai bine-i dacă taci!

DE tOAtE CulORIlE
de Nicolae Dragoș

Între două rele
La spital de ai sosit
Te întreabă dintr-un foc:
Ai Covid - bine-ai venit,
N-ai Covid, nu avem loc!

Sănătate bolnavă
Pacientul constatat
Cu Covid, în mare,
Până să aibă un pat
La ATI, moare!

Epigrame de
GHEORGHE GH. POPESCu

Băncile se prăbușiseu, 
cuvintele se băsiseu • 

Negoceri și vizuni 
iohanniste • Acord a 

băncilor • Membri
secțiilor • statele unite

este • trump și echipele
sale face • se uită să vadă

• VOVID-19 • Începutul 
debutului • sigur că 

probabil • Injecțiile unul
după altul la douăzeci și

unu de zile • Ajutor la 
finalul Maiei sandu • Eu

mi-a trecut prin cap

• Andrei Păunescu

• „Se prăbușiseu băncile-
mamă… Un
acord cu
băncile-mamă
a băncilor
româneș t i . ”
(Traian Băsescu,
România TV, 7
iunie 2020)
Am găsit pe un
colț de hârtie această relicvă
de la începutul verii 2020. Nu
despre fostul președinte e
vorba, chiar dacă domnia sa,
datorită unei concentrații
uriașe de lichide rafinate de
bună calitate pe care le are în
corp, se conservă neașteptat
de bine și după atâția ani. Nu
vorbim aici nici despre
frecventa și ciudata încercare
de resuscitare a personajului,
de către RTV. Ne referim pur și
simplu la două perle ale fostu-
lui Taifun Băs, ajuns briză
fâsâită, dar cu averea
neștirbită și cu situația penală

încă funcțională, în libertate.
Prima greșeală este cunoscutul
său mod de a articula timpul
mai mult ca perfect, cu
desinența „seu”, apărută de nu
se știe unde. A doua este arti-
colul posesiv genitival „a” în
loc de corectul „al”. Dar, la
câte monstruozități a făcut re-
spectivul pentru milioane de
români, aceste mutilări ale lim-
bii par pistoale cu apă. Sau cu
whisky.
• „Între 100-380 de lei pe zi
pentru membri secțiilor.” (pe
ecran, Antena 3, 24 septembrie
2020) Ținând cont de lipsurile
și reducerile din țara noastră și
de incultura mâncătoare de
destine, era inevitabil ca
tăierile să afecteze și vocalele.
Aici, în vremuri normale, nu
austere, s-ar fi pus încă un „i”
la finalul substantivului articu-
lat hotărât membrii.
• „Statele Unite este un
partener strategic.” (Marcel
Ciolacu, Antena 3, 19 august
2020)
Este, cum să nu? Statele Unite
este ce vrea și face ce dorește!
Bine că ne-a lămurit
președintele PSD, că unii încă
mai cred că partenerii noștri
strategici sunt doar Marea
Neagră și Carpații, analizând
implicarea aproape nulă a
americanilor în economia daco-
romană.
• „Interesant de văzut ce face
Trump și echipele sale.”
(Mihai Gâdea, Antena 3, 5
noiembrie 2020)
Păi, dacă Statele Unite este,
atunci hai cu bisul despre
Trump și ai lui, care face!
Auzind acest dezacord între
subiect și predicat, poporul
măcar rămân cu impresia că
între președintele american și
oamenii săi sunt o unitate de
monolit, pe care n-o poate
dezagrega nici așa-zișii
progresiști șoroșiști, care a
penetrat tare de tot America,
nici șoșociștii de aur, care au
penetrat Parlamentul
României. Ehe-he, nici America
nu mai sunt ce-a fost odată

Statele Unite!
• „Toată națiunea stătea să se
uite să vadă.” (Mihai Gâdea,
Antena 3, 5 noiembrie 2020)
Dincolo de formula
pleonastică, mai grav este că
mulți se uită și nu văd, alții se
uită să nu vadă, iar cei mai
disperați văd ca să uite.
• „Deputată PSD infectată cu
VOVID-19.” (pe ecran, Antena
3, 8 noiembrie 2020)
Numele nenorocitei boli a fost
transcris greșit într-un fel care
o face să pară titlu de revistă
pentru adolescenți, cremă de
înviorare sau rubrică muzicală
la MTV.
• „Fugarul acuzat de furt, era
încătușat când a fugit.” (pe
ecran, Antena 3, 8 noiembrie
2020)
Era chiar mult mai simplu fără
acea virgulă între subiect și
predicat. Evident, era și
corect.
• „Această boală este perfidă,
evoluează cu acalmie la în-
ceputul debutului.” (Radu
Țincu, Digi 24 TV, 22 noiembrie
2020)
Reputatul medic a emis un
pleonasm nemuritor. Toate
pandemiile trec, toate
virusurile își găsesc antidotul,
până la urmă, dar greșelile de
exprimare nu vor putea fi
niciodată eradicate.
• „Negocerile sunt negoceri,
sunt vizuni diferite.” (Klaus
Werner Iohannis, Realitatea
Plus TV, 16 decembrie 2020)
Fructele proaspete și perlele
prezidențiale nu trebuie să
lipsească niciodată din rutina
noastră. Aici, am cules din
plopul leneș de la Cotroceni
două cuvinte prost (dar con-
secvent) pronunțate, care au
dat trei greșeli. În fapt, totul se
bazează pe neputința lui Klaus
Iohannis de a articula cum tre-
buie sau măcar de a rosti
cumva vocala „i”, pe care o
persecută mai ceva decât pe
PSD. Situațea nu mai este
deloc speceală, ne-am obișnuit
cu vorbirea prezidențeală.

• „Sigur că probabil...” (Lu-
dovic Orban, Antena 3, 22 de-
cembrie 2020)
La formarea redutabilului Gu-
vern Câțu, fostul premier
Orban a simțit nevoia să mai
împărtășească public aburul
unei pilde de prețiozitate,
valoroasă ca un balon de vechi
și ieftin săpun ceaușist Cămila,
spart în nasul unui bețâvan. Și
i-a ieșit o contradicție în ter-
meni, care, stilistic, se poate
numi și oximoron, dacă termi-
nologia aceasta nu adâncește
mahmureala.

„Vaccinul va avea două
injecții administrate la două-
zeci și unu de zile unul de
altul.” (Observator, Antena 1,
25 decembrie 2020)
Iată un dublu dezacord
înlănțuit și dezlănțuit: mai
întâi, trebuia spus douăzeci și
una (că de zile era vorba), apoi
era corect una de alta
(injecțiile erau în discuție, nu
v a c c i n u l ) .
„Președintele Iohannis a efec-
tuat o vizită oficială la
Chișinău, la invitația Maiei
Sandu, la finalul căreia a
anunțat că România va acorda
Republicii Moldova două sute
de mii de doze de vaccin anti-
Covid, medicamente, echipa-
mente medicale și de
protecție și șase mii de tone
de motorină pentru agricul-
tori.” (biziday.ro, 29 decem-
brie 2020)
Din această formulare confuză
cu topică defectuoasă rezultă
că ajutorul românesc va fi dat
fie la finalul doamnei
președinte al Moldovei
(Doamne, ferește!, așa de scurt
să fie mandatul politicienei de
la Chișinău sau așa scurtă însăși
viața sa?), fie la finalul
invitației (gest protocolar deja
depășit, din moment ce Iohan-
nis era deja în Basarabia). Nici-
decum nu se înțelege că
promisiunea s-a făcut la finalul
vizitei.
• „Eu mi-a trecut prin cap aia
cu orezul.” (Mircea Badea, 
Antena 3, 29 decembrie 2020)
Anacolut, anacolut, / Ce multă
vreme a trecut / De când nu
ne-ai mai dat un șut / Prin
dezacordul absolut!

EMIsIuNIlE tRECE, PERlElE RăMâNE

Din puţul fără fund, 
dar cu telecomandă (433)
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Eminescu să ne judece!
-interviu cu scriitorul V.Ghica

-S-ar bucura distinsul lampagiu, dacă l-ar întâlni pe Emi-
nescu ?
-Evident, pentru că el este solul unic al unui popor, dar și
al literaturii noastre din toate timpurile. Este un spirit uni-
versal.
-De ce îl invită Grigore Vieru, alt sol ales, pe Eminescu
să ne judece ?
-Este, de fapt, o odă dedicată genialului poet, transpusă
și interpretată admirabil pe muzică  de regretații soți
Doina și Ion Aldea Teodorovici. Aș asculta zilnic această
melodie. Eminescu este instanța supremă, o ființă astrală,
un dar divin. 
-Ce nemulțumiri ar avea Eminescu ? Se referă la detrac-
torii lui ?
-Nu. Pe ei i-a încondeiat poetul cu disprețul cuvenit. Cei
din zilele noastre au căzut în capcana imbecilei corectitu-
dini politice. Chiar și unii exegeți inteligenți.
-Te referi la Horia Roman Patapievici?
-Da. El și ai lui. Grav e că  onorabilii, în loc să-și toarne
țărână în cap și să-și vadă de treaba lor, se plâng de
persecuții, ură etc.
-Ce ne-ar mai reproșa poetul ?
-Că nu-l citim.
-Cum? Orice român știe: - Tu ești Mircea? -Da- mpărate !
-Din păcate, cam cu atât au rămas mulți dintre noi. Ar tre-
bui să-l citim mai des. Poate chiar zilnic. Pe noptiera fie-
cărui român ar trebui să existe permanent două cărți:
Biblia și Poezii de Eminescu.

-De ce Biblia ?
-Pentru că este Cartea Cărților, marea busolă a omenirii,
pe care o desconsiderăm din ce în ce mai mult. Într-o lume
amețită de patima înavuțirii și de beția puterii, Biblia ne
reamintește că drumul salvării înseamnă iubirea aproape-
lui.
-Dar îl omagiem și îl aniversăm pe poet în fiecare an.
-Cum ? Învelindu-l în vorbe goale, exegeze, unele sterile,
vorbește câte-un mititel etc. Este ziua Lui ? Măcar atunci
să-l citim. Cu smerenie și în profunzime.
-Totuși pe lângă formule uzate există și prezentări ilus-
tre. Să ne amintim cum încheie G.Călinescu capitolul de-
dicat lui Eminescu în celebra lui Istorie literară: “Astfel
se stinse în al optulea lustru de viață cel mai mare poet
pe care l-a ivit si-l va ivi vreodată, poate, pamântul româ-
nesc. Ape vor seca în albie, si peste locul îngropării sale
va răsări pădure sau cetate, si câte o stea va vesteji pe
cer în depărtări, până când acest pământ să-si strângă
toate sevele și să le ridice în țeava subțire a altui crin de
tăria parfumurilor sale.”
-Și Arghezi a fost destul de inspirat: “Intr-un fel, Eminescu
e sfântul preacurat al ghiersului românesc. Din tumultul
dramatic al vieții lui s-a ales un Crucificat. Pentru pietatea
noastră depăsită, dimensiunile lui trec peste noi, sus și
peste văzduhuri. Fiind foarte român, Eminescu e univer-
sal.” Frumos, dar nu se cuvine să folosim aceste aprecieri
în exces. Introducând în teza de la Bacalaureat un aseme-
nea citat, elevul știe că va primi o notă de trecere, fără
să cunoască esența artistică a creației eminesciene.
-Importantă rămâne lectura operei, dar nu oricine poate
să realizeze o interpretare expresivă care ar asigura, spun
specialiștii, cam 50% din receptarea textului.
- Această lectură s-ar cuveni să fie realizată de profesor.
Dacă nu reușește, poate să apeleze la înregistrări celebre.

Internetul ne oferă orice : Sadoveanu, Ludovic Antal, Ion
Caramitru, Ovidiu Iuliu Moldovan, Victor Rebengiuc etc.
Este necesară puțină voință și respect față de elevi. Ei vor
simți, în felul acesta, imboldul de a continua audițiile
acasă.
-Pentru îndemnul la lectură ce-ai ales ?
-O bijuterie. Un strop de eternitate.

Peste vârfuri
Peste vârfuri trece lună,
Codru-și bate frunza lin.
Dintre ramuri de arin
Melacolic cornul sună.

Mai departe, mai departe,
Mai încet, tot mai încet,
Sufletu-mi nemângâiet
Îndulcind cu dor de moarte.

De ce taci, când fermecată
Inima-mi spre tine-ntorc ?
Mai suna-vei dulce corn,
Pentru mine vreodată ?

-Ultimile două  versuri  întruchipează un adevărat tratat
de filosofie.
-Ce minunății avem la îndemână, iar copiii și nepoții noștri
își distrug cerebelul cu produse electronice utilizate abe-
rant. Nimeni nu-i poate convinge că demența digitală, care
începe să-și arate gheruțele, nu va avea leac.

Dorel Vidrașcu

Istorie netrucată
Sibiul a fost fieful hit-
leristilor

• Mihai Sultana Vicol
Klaus Werner Iohannis este

moștenitorul unei negre perioade a isto-
riei omenirii. Ca fost lider al Forumului
German Român, însușindu-și averea foru-
muri continuă să fie adeptul naziștilor. Să
nu fi știut primarul Sibiului când a preluat
Forumul German Român că acesta a fost
condamnat la Nurenberg ca organizație
nazistă și că Sibiul a fost în perioada in-
terbelică fieful hitleriştilor din România?
Dacă nu știe îi vom aminti aici faptele pe-
trecute în acea perioadă. Nu este pentru
prima dată când presa interbelică sem-
nala că la Sibiu aveau loc brutale încăie-
rări între hitleriştii uneia sau alteia
facţiuni naziste.

În ziarul „Dimineața” din anul 1935
din ziua de 14 octombrie găsim un articol
intitulat „Încăierare între hitleristi la
Sibiu”. Redăm pentru cititorii noștri pa-
saje din respectivul articol: „Asta seară a
avut loc în sala de întruniri «Unicum»,
din strada Tribunei, o întrunire a
național-socialiștilor de sub conducerea
dlui Waldemar Gust, cunoscut agitator și
conducător al dizidenței de extremă
dreaptă. La această întrunire au asistat
numeroși hitleristi din Bucovina, Brașov,
Mediaș și alte orașe din Ardeal. Domnul
Waldemar a dat imediat semn gărzii sale
de 40 de persoane de sub conducerea lui
Scheiner din Brașov, iar acesta, împreună
cu toată echipa, a început un asalt împo-
triva adversarilor, adică a aderentilor
domnului Fabricius (fostul ambasador a
lui Hitler în România, n.n.). După o dis-
pută verbală s-a produs o încăierare care
a durat mai multe minute. Această încă-
ierare s-a soldat cu 30 de răniți, printre
care și multe femei. Printre cei mai grav
răniți cităm pe domnii: Bruckner, Vlasser,
dr. Regent, dr. Szanta Wilhelm. Ei au fost
transportați la diferite sanatorii de la
Sibiu unde au fost pansaţi, iar cei mai
gravi răniți au fost internați acolo”. De
fapt, aceste încăierări erau frecvente
între oponenții celor doi adversari. După
anul 1934, SS-ul acționa pe teritoriul Ro-
mâniei. Imediat după venirea lui Hitler la
putere în Germania s-au înființat școli de
spionaj și propagandă hitleristă. Mulți

dintre etnicii germani din România au
urmat cursurile acestor școli. 

Klaus Werner Iohannis, deși nu a pus
mâna pe nicio carte de istorie a hitleris-
mului și neștiind ce a însemnat nazismul
în lume, el se comportă întocmai. Sur-
prinde faptul că l-am auzit și-l auzim tot
mai des spunând: „guvernul meu”, „par-
tidul meu”, „dușmanii țării PSD”.
Președintele României este în fapt nu
președintele țării românești ci al Partidu-
lui Național Liberal. Nu PSD-ul este cel
mai mare dușman al României, el este în
fapt dușmanul României și trebuie să răs-
pundă în fața instanțelor de judecată
pentru preluarea abuzivă a Forumului
German din România și de guvernare a
României ca „cancelar”. Ce are de spus
despre aceste realități nazisto-hitleriste
președintele unei țări întrate în Uniunea
Europeană? 

Renașterea neomarxismului și neohit-
lerismului, dezastrul ordinii în lume

Tulburările subversive care se petrec
pe teritoriul Uniunii Europene și SUA ur-
măresc în fapt instaurarea unui guvern
mondial și al unui imperiu universal care
are ca scop desființarea proprietății sta-
tului. Cei din umbră sunt distrugătorii
păcii și merg pe principiul că nimic nu
este veșnic. Ca țel imediat ei au pus de-
asupra tuturor principiilor interesul per-
sonal, amestecându-se în destinul
tuturora pentru a distruge lumea noastră
naturală și idealurile noastre. Neomarxis-
toizii de extremă stânga și neofascistii vor
face ravagii în lume, știut fiind faptul că
ei sunt intruși împinși de Marea finanță în
acțiuni subversive. Prin mișcările lor de
stradă vor distruge ordinea fiecărui stat.
Evenimente majore se petrec sub ochii
noștri și noi nu vrem să înțelegem că ne
aflăm în fața unei catastrofe iminente.
Previziunile unui neomarxism și neofas-
cism cum nu a mai fost în istorie va
prinde deoarece atât extrema dreaptă și
cea stângă vor demitizarea ființei umane.
Un nazism fără precedent și un neomar-
xism au întrat violent în viața de zi cu zi
a prezentului. Grupuri huliganice neomar-
xiste și neofasciste își etalează forța în
marile capitale europene. 

Cine sunt cei care provoacă aceste
mișcări de stradă și violenteaza scena po-
litică mondială? Marxistoizii și neohitleri-
stii atacă violent viața pașnică a oricărui
european. Acte de o violență fără prece-
dent cu implicații profunde, cu atacuri
împotriva religiei, se petrec sub ochii

noștri. Imagini terifiante
care șochează sunt arătate
pe sticlă televizorului, nu ca
un avertisment, ci ca un în-

demn la violență. Timp de ani buni,
populația de pe întreg teritoriul Uniunii
Europene a asistat cu entuziasm și
însuflețire, ca niște inconștienți, la promo-
varea neomarxismului și neofascismului. 

Complicitatea Marii finanțe este mai
evidentă ca oricând. Un nume care apare
tot mai des în mișcările de stradă ne-
omarxiste și neofasciste este cel al ban-
cherului Soros, responsabil și de multe
mișcări de stradă din SUA, iar acum își
face prezența pe continentul european.
Acesta are ca provocare Holocaustul și
Drepturile omului. Crimele săvârșite în
numele Drepturilor omului nu au nicio
importanță pentru el. Soros urmărește în
fapt ca omul să între în turmă pentru a fi
condus mai ușor. 

Karl Marx teoreticianul comunismului
viza direct supremația unei singure rase.

Acesta, ca și nazismul, avansa ideea fi-
nală exterminarea Creștinismului. Nu
știm ce ne rezerv[ viitorul, mai ales că,
în perioada comunistă, marxismul obliga
ca bisericile să fie dărâmate, transfor-
mate în grajduri sau în spitale de nebuni,
scoaterea curcilor de pe catedrale și bi-
serici. Cunosc din spusele unui martor
ocular că, la Chișinău, a fost smulsă cru-
cea de pe catedrală din fața Parcului
Ștefan cel Mare și Sfânt. Printre neomar-
xiste și neofascistii se află și adepții
soluției finale. Ne întrebăm cât va mai
dura liniștea socială? Marxistoizii și
fasciștii se vor încăiera între ei pentru
supremație. 

Omenirea nu va aștepta nimic de la
recrudescenta neofascismului și neomar-
xism. 

o p i n i i  s t r i c t  p e r s o n a l e
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• George V. Grigore

În marele oraș București există un muzeu care ne
poartă într-o cu totul altă lume, diferită total de urbea
de pe malurile Dâmboviței: lumea satului românesc.
Acesta este Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”,
aflat pe Șoseaua Kiseleff, nr. 28-30, în sector 1 al
Bucureștiului, aflat pe malul lacului Herăstrău. Denu-
mirea actuală a fost atribuită în anul 2003 instituției ce
purta anterior numele de „Muzeul Satului” și fiind o
creație a folcloristului și sociologului Dimitrie Gusti.
Ideea unui muzeu în aer liber în România se înfiripă încă
din cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În
1867 Alexandru Odobescu, eminent om de cultură, prop-
une prezentarea, în cadrul Expoziţiei Universale de la
Paris, într-un pavilion special amenajat, a unor monu-
mente de arhitectură populară. Ceva mai târziu, savan-
tul Alexandru Ţzigara Samurcaş avea sa preconizeze
aducerea în Muzeul Etnografic, de Artă Naţională, Artă
Decorativă şi Artă Industrială din Bucureşti, înfiinţat de
el în 1906, a unor „gospodării autentice şi complete din
toate regiunile mai însemnate locuite de români”,
proiectul concretizându-se în 1909, prin expunerea în
acest muzeu a unei case ţărăneşti din judeţul Gorj. În
anii `30 ai secolului XX, în Europa, existau doar două
muzee în aer liber: Muzeul Skansen din Stockholm (Sue-
dia, 1891) şi Muzeul Bygdøy din Lillehamer (Norvegia).
În ţara noastră, la vremea respectivă, îşi avea deschise
porţile, pentru public, Muzeul Etnografic al Transilvaniei
din Parcul „Hoia”, de la Cluj, fondat în 1929 de către
profesorul Romulus Vuia, cu specific regional şi Muzeul
Satului Românesc (astăzi Muzeul Naţional al Satului
„Dimitrie Gusti”) din Bucureşti, din 1936, cu caracter
naţional. Crearea Muzeului Satului este rodul unor
cercetări intense şi susţinute, teoretice şi de teren, a
unor experimente muzeografice, de peste un deceniu,
coordonate de profesorul Dimitrie Gusti, întemeietor al
Şcolii Sociologice din Bucureşti. Ca şef al catedrei de so-
ciologie din cadrul Universităţii Bucureşti, Gusti
organizează între 1925-1935, cu specialişti din diverse
domenii (sociologi, etnografi, folclorişti, geografi, sta-
tisticieni, medici) şi cu studenţii săi, campanii de
cercetări monografice, cu caracter interdisciplinar, într-
un număr relativ mare de sate (Fundu Moldovei – jud.
Suceava, Nereju – jud. Vrancea, Drăguş – jud. Braşov,
Dragomireşti – jud. Maramureş, Clopotiva – jud. Hune-
doara, Runcu – jud. Gorj , Ruşeţu – jud. Buzău etc.). Pe
baza acestor experienţe, a unei munci asidue de
concepţie şi a sprijinului moral şi material al Fundaţiei
Regale „Principele Carol”, din martie 1936, în numai
două luni, s-a putut clădi o opera muzeografică de
excepţie. În acest scurt interval de timp, echipele de
specialişti şi studenţi (aceiaşi care participaseră la cam-
panile de teren), conduse de profesorii D. Gusti şi H. H.
Stahl, au achiziţionat din satele cercetate construcţii
ţărăneşti (case, anexe gospodăreşti, biserici, instalaţii

tehnice) şi obiecte de interior (mobilier, ceramica,
ţesături, unelte etc.), considerate ca reprezentative
pentru locurile lor de origine. În conformitate cu cri-
teriul autenticităţii, al respectării tradiţiilor locale de
construcţie, în vigoare şi astăzi, la remontarea
construcţiilor în muzeu au lucrat, sub supravegherea
atentă a specialiştilor, în primul rând a lui Henry H. Stahl
şi Victor Ion Popa, meşteri aduşi din satele de
provenienţă a monumentelor . Deschiderea oficială a
Muzeului Satului a avut loc la 10 mai 1936, în prezenţa
regelui Carol al II-lea, iar pentru public, cu o săptămâna
mai târziu, 17 mai 1936. În etapa sa de început, respec-
tiv între 1936-1940, Muzeul Satului dispunea de 4.5 ha
de teren. Pe acest teren au fast amplasate 33 de com-
plexe autentice, transferate din satele cercetate: case
cu anexe gospodăreşti, o biserică (din Dragomireşti, jud.
Maramureş), troiţe, instalaţii tehnice, fântâni şi un
scrânciob. Dispunerea lor s-a făcut după un plan elaborat
de dramaturgul şi scenograful V. I. Popa. Concepând
Muzeul Satului Românesc ca un muzeu sociologic, profe-
sorul D. Gusti şi colaboratorii săi au considerat că misi-
unea acestuia era de a înfăţişa vizitatorilor realitatea,
viaţa satului, aşa cum era ea trăită de ţăranul român.
De aceea, periodic, vor locui, în casele din muzeu,
familii de ţărani din satele de origine a monumentelor,
la început chiar pe foştii proprietari. Aceşti „locuitori”
au venit la Bucureşti cu tot ceea ce era necesar traiului,
inclusiv cu pasări şi animale. Marile merite ale Şcolii So-
ciologice condusă de savantul Dimitrie Gusti nu vor
putea fi vreodată contestate, dar tot aşa de adevărate
sunt situaţiile care au dus la degradarea monumentelor
şi a obiectelor muzeale, prin utilizarea lor intensă în
condiţiile în care, la vremea respectivă, nu existau
tratamente corespunzătoare de conservare şi restaurare
a patrimoniului. În 1940, ca urmare a înglobării Basara-
biei, a unei părţi a Bucovinei şi Ţinutului Herţa în Uni-
unea Sovietică, municipalitatea Bucureştiului a hotărât
ca în unele gospodarii din muzeu să fie găzduite familii
de refugiaţi bucovineni şi basarabeni. Faptul că, ulterior,
nu au putut fi găsite alte soluţii, a făcut ca aceştia să
rămână în muzeu până în 1948. În aceste condiţii,
muzeul a fost pus în situaţia de a nu-şi mai putea con-
tinua activitatea. În plus, utilizarea improprie a monu-

mentelor, prin locuirea lor, a dus la distrugerea unui
număr însemnat de inventar de uz casnic. La capitolul
pierderi trebuie menţionate şi monumentele dezafec-
tate în 1937 (şase mori de vânt din Basarabia, o casă de
macedoneni, o locuinţă din Caliacra, o moară plutitoare
şi o cherhana), ca urmare a deschiderii şantierului pen-
tru ridicarea Palatului Elisabeta. Anul 1948, când Muzeul
Satului îşi redeschide porţile pentru public, iar la con-
ducerea sa este numit Gheorghe Focşa, fost student al
profesorului D. Gusti şi membru al echipelor de
monografişti, marchează începutul unei a doua etape în
evoluţia instituţiei. Prima sarcină pe care Gheorghe
Focşa şi-a asumat-o, la începutul directoratului său, a
fost de a-i evacua pe locatarii care mai rămăseseră în
muzeu, pentru a stopa procesul de degradare a patrimo-
niului. În acelaşi timp, eforturile sale  s-au îndreptat şi
în direcţia dotării muzeului cu o schemă proprie de
specialişti, înainte de război instituţia având ca angajat
numai un administrator. Dincolo de vicisitudinile proprii
regimului comunist, prin care ţara noastră a trecut şi pe
care muzeul le-a resimţit din plin, datorită capacitaţii
profesionale a directorului Gheorghe Focşa şi a refuzului
său de a face concesii constrângerilor şi presiunilor
vechiului regim, muzeul a reuşit nu numai să
supravieţuiască, ci şi să înregistreze realizări impor-
tante. Au fost fundamentate direcţiile de dezvoltare a
muzeului, pe baza unor criterii  multiple:
istoric (reprezentarea habitatului tradiţional – şi implicit
a culturii populare – în dezvoltarea sa spaţială, între sec-
olele XVII – XX), social (astăzi discutabil, datorită modu-
lui în care a fast abordat, preconizându-se ca expoziţia
să reflecte şi situaţia ţăranului exploatat), geographic
(gruparea monumentelor pe provincii istorice) – acest
plan, care în buna măsura este valabil şi astăzi, tinde sa
reproducă harta României, prin gruparea monumentelor
de arhitectură şi de tehnică populară după criteriul
vecinătăţii geografice a localităţilor de provenienţa, în
sectoare reprezentând marile provincii istorice ale
ţării,  economic  (tipologia gospodăriei în funcţie de
ocupaţii şi meşteşuguri), artistic (prezenta esteticului ca
valoare implicită sau explicită),
al autenticităţii şi tipicităţii. →

Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din
București: un minunat sat adus la oraș
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Pe baza acestor criterii, care au dus
implicit şi la efectuarea unor campanii
sistematice de cercetare şi de achiziţii, şi
prin eliminarea componentei sociologice,
a prezenţei ţăranului, alături de ex-
ponatele – obiecte, expoziţia în aer liber
îşi schimbă profilul, transformându-se din
„rezervaţie sociologică”, în muzeu etno-
grafic. Prin expoziţia sa de arhitectură şi
tehnică populară, şi implicit, prin inven-
tarul specific de obiecte etnografice, pre-
cum şi prin noua concepţie muzeografică
de organizare, muzeul reuşeşte să prez-
inte publicului, într-un mod mai sistem-
atic decât în trecut, imaginea unui sat –
sinteză a României, în originalitatea,
reprezentativitatea, unitatea şi diversi-
tatea sa. Totodată, respectarea şi apli-
carea cu consecvenţă a principiului
unităţii în diversitate, a permis să fie sur-
prinse şi diferenţierile de ordin etnic pre-
cum şi interferenţele dintre cultura
populară românească şi a altor
naţionalităţi din România, în muzeu fiind
transferate o gospodărie de secui din
Bancu, jud. Harghita, şi o alta de ruşi-
lipoveni din Jurilovca, jud. Tulcea. Elab-
orarea unor noi strategii de dezvoltare a
patrimoniului, coroborată cu necesitatea
măririi spaţiului de expunere a muzeului,
a dus la extinderea suprafeţei destinată
prezentării monumentelor, de la 4.5 ha,
cât deţinea în 1936, la 9 ha, la creşterea
şi diversificarea colecţiilor. Patrimoniul
din expoziţia în aer liber se îmbogăţeşte,
ajungând la un număr de 62 de complexe
de arhitectură populară (faţă de cele 33
din 1936), cu 223 de construcţii (40 de
case, 165 de anexe gospodăreşti, 3 bis-
erici, 15 instalaţii tehnice şi ateliere
meşteşugăreşti), însumând un inventar de
17.000 obiecte. Între monumentele
achiziţionate din teren se număra
gospodării şi case din zonele Suceava,
Vaslui, Vâlcea, Constanţa, Alba, Hune-
doara, Maramureş etc. Alte obiective, pe
care specialiştii muzeului şi le-au asumat
în această perioadă, au vizat diversifi-
carea activităţilor instituţiei, valorifi-
carea ştiinţifică a patrimoniului şi a
rezultatelor cercetărilor (de teren şi în
colecţii), precum şi a experimentelor
muzeografice, concretizată prin editarea
unor publicaţii cu caracter periodic, ca şi
cea cultural – formativă, axată pe dia-
logul cu diferite categorii de vizitatori
(expoziţii temporare, spectacole şi festi-
valuri folclorice, prezentări de costume
tradiţionale, cenacluri, cataloage, pli-
ante, ghiduri, cărţi poştale, diapozitive,
etc.). Îmbătrânirea monumentelor, prob-
lemele de conservare şi restaurare, rezul-
tate din atacurile microbiene şi
degradările naturale inerente, au deter-
minat constituirea unui serviciu special-
izat în tratarea bunurilor de patrimoniu:
„Laboratorul de conservare-restaurare”.
În anul 1978, Muzeul Satului fuzionează
cu Muzeul de Artă Populară al R.S.R., sub
titulatura de  Muzeul Satului şi de Artă
Populară. El va funcţiona ca atare până în
martie 1990. În perioada de până la
Revoluţia din 1989, muzeul a fost de mai

multe ori ameninţat cu strămutarea pe un
alt amplasament, în afara Bucureştiului,
pe locul sau fiind preconizată extinderea
zonei rezidenţiale a conducerii comu-
niste. El scapă de acest dezastru, dar, la
fel ca toate celelalte muzee, va avea de
suportat, în special la finele celui de al 8-
lea deceniu, consecinţele nefaste ale lip-
sei de fonduri pentru cercetare, achiziţii
şi restaurări de monumente, şi ale
aplicării politicii de „autofinanţare”. În
pofida acestor condiţii vitrege,
specialiştii muzeului au reuşit să găsească
„linii” de finanţare din contractele de
cercetare etnografică realizate în
parteneriat cu diverse instituţii cultural
ştiinţifice din ţară. Odată cu Revoluţia din
decembrie 1989, Muzeul Satului îşi
recapătă individualitatea, prin separarea
de muzeul cu care fuzionase, actualul
Muzeu al Ţăranului Român. Sunt regân-
dite şi reconfigurate toate activităţile
muzeului. În acest sens, a fost elaborat
un program sistematic de priorităţi legate
atât de dezvoltarea patrimoniului şi
acoperirea unor segmente tematice
nereprezentate în expoziţia permanentă
în aer liber şi în colecţii cât şi de o nouă
orientare şi fundamentare a cercetării,
care să asigure o bază ştiinţifică tuturor
celorlalte activităţi ale muzeului, de
iniţierea şi aplicarea unor proiecte coer-
ente de pedagogie muzeală şi a unor
forme interactive de comunicare cu pub-
licul. Exigenţele impuse de revigorarea
imaginii muzeului şi de redarea unor as-
pecte neilustrate în expoziţia
permanentă că şi imposibilitatea
dezvoltării acesteia în spaţiul existent, au
stat la baza solicitărilor muzeului de
obţinere, de la municipalitate, a terenu-
lui situat între Arcul de Triumf şi Palatul
Elisabeta, teren aflat în prezent în curs
de amenajare. În vederea organizării lui
expoziţionale a fost elaborat un plan
tematic şi au fost transferate din teren
primele monumente. Aceste monumente,
alături de alte construcţii, în curs de
achiziţionare, vor permite amenajarea pe
acest nou teren, de 3,5 ha, a unui centru
civic de sat şi a „aleii” minorităţilor
naţionale din România, ce va întregi pat-
rimoniul de acest gen ilustrat în sectorul
vechi al muzeului. Totodată, în acest nou
sector se vor realiza spaţii pentru
activităţile cu publicul şi pentru
recreerea activă a acestuia. Campaniile
de cercetare şi achiziţii din ultimii ani au
dus la creşterea patrimoniului din
expoziţia în aer liber şi din colecţii. În
prezent, expoziţia permanentă cuprinde
123 de complexe distincte, totalizând 363
de monumente, iar patrimoniul mobil
însumează peste 50.000 obiecte. Aceasta
a însemnat nu numai o creştere a patri-
moniului, ci şi o diversificare a lui. Între
monumentele recent transferate în
muzeu, respectiv la începutul anului
2003, se afla biserica din Timişeni (jud.
Gorj): monument de o deosebită valoare
pentru arhitectura rurală religioasă veche
(1773) şi pentru arta execuţiei picturii. O
altă achiziţie, ce merită menţionată, este

din anul 2010, o gospodărie cu ocol întărit
specifică huţulilor din Bucovina. Pe lângă
patrimoniul din expoziţia în aer liber şi
din colecţii, muzeul deţine şi un bogat
fond documentar de o inestimabilă val-
oare istorico-etnografică. Acest fond este
alcătuit din colecţii de manuscrise,
studii, schiţe, desene, relevee, planşe,
clişee pe sticlă, filme, negative alb-negru
şi color, fotografii, ce provin atât din
cercetările pe teren ale echipelor de
monografişti care au contribuit la fon-
darea Muzeului Satului cât şi din
investigaţiile ulterioare. O clădire
multifuncţională, inaugurată în luna
noiembrie 2002, a constituit soluţia pen-
tru rezolvarea, în mod corespunzător, a
problemei spaţiilor destinate adăpostirii
colecţiilor de obiecte de patrimoniu, a
bibliotecii, a fondurilor documentare şi
desfăşurării activităţilor specifice muzeu-
lui. Au fost create spaţii, cu dotări mod-
erne, pentru laboratoarele de
conservare-restaurare şi cele pentru
activităţile cultural-formative: expoziţii
tematice şi diverse forme de „animare”
a patrimoniului sau de utilizare a tezau-
relor vii ale satului românesc. Cerinţele
actuale legate de dezvoltarea colecţiilor,
de acoperirea unor segmente patrimoni-
ale insuficient sau nesistematic tratate,
de problemele create de schimbările ce
au loc în societatea rurală contemporană,
de necesitatea investigării tradiţiilor din
perspectivă unei abordări identitare, de
stabilire a asemănărilor şi diferenţelor la
nivel regional, naţional, european ca şi al
zonelor de coabitare etnică,
interconfesională etc., au impus noi
direcţii în cercetare şi au dus la reevalu-
area obiectivelor etnologiei de urgentă.
De aici, programele de cercetare con-
sacrate studiului relaţiilor interetnice din
zonele în care comunităţile rurale
româneşti coabitează cu alte etnii (în
cadrul arealului ţării şi înafara lui), al
spaţiilor de interculturalitate etc. Un
număr însemnat de proiecte de cercetare
s-au finalizat sau sunt în curs de
desfăşurare în cadrul unor finanţări sau
parteneriate cu instituţii de profil sau
ministere. Anual, Muzeul Naţional al Sat-
ului „Dimitrie Gusti” editează publicaţii
cu caracter ştiinţific. Activitatea
editorială a muzeului s-a îndreptat în
direcţia publicării unor cărţi de speciali-
tate şi a fondurilor de arhivă ale
instituţiei. Programele de pedagogie
muzeală şi toate activităţile cu publicul
certifică împlinirea şi exercitarea
vocaţiei Muzeului Naţional al Satului
„Dimitrie Gusti” de „museum vivum”, de
muzeu ce valorifică într-o manieră
dinamică tot ceea ce este autentic şi
reprezentativ în cultura noastră
populară. Intrate în tradiţia muzeului,
Târgul meşterilor populari, Tabăra de
creaţie „Vara pe uliţă”, Festivalul obi-
ceiurilor de iarnă „Florile dalbe”, Zilele
zonelor etnografice, a Zilelor Culturii
diferitelor popoare, susţinute de Am-
basadele ţărilor respective etc. atrag un

număr mare de vizitatori şi contribuie, cu
fiecare an, la creşterea publicului Muzeu-
lui Naţional al Satului. Printr-o diversitate
de publicaţii, difuzate prin librăria
muzeului: ghiduri, pliante, albume, cărţi
poştale, diapozitive, CD-uri, casete video
şi audio etc., publicul este invitat să de-
scopere muzeul şi valorile sale şi, im-
plicit, pe cele ale creaţiei populare, să le
cunoască şi să le preţuiască. Obiectele de
artă populară, creaţii ale meşterilor con-
temporani, puse la dispoziţia vizitatorilor
prin magazinul muzeului, au nu numai
semnificaţia de obiecte-amintiri, ci şi
rolul de a contribui la educarea publicului
pe linia bunului gust, a discernerii valo-
rilor, de non-valori, a ceea ce este auten-
tic de ceea ce este kitsch. Mai puţin
prezent înainte de 1989 în viaţa ştiinţifică
şi muzeală internaţională, muzeul a
reuşit, în ultimii ani, să fie un partener
activ în relaţia cu diferite instituţii cu
vocaţie similară cu a sa, din Europa şi din
alte colţuri ale lumii. Dovadă o constituie
atât prezența specialiştilor străini la
colocviile cu caracter internaţional orga-
nizate de Muzeul Naţional al Satului
„Dimitrie Gusti”, la sesiunile Asociaţiei
Muzeelor în Aer Liber, cât şi participarea
cercetătorilor şi muzeografilor instituţiei
la manifestările ştiinţifice realizate de
instituţiile de profil din alte ţări, ca şi
colaborările pe linie de cercetare cu
diferiţi parteneri europeni. De asemenea,
nu putem trece cu vederea nici faptul că,
de-a lungul anilor, Muzeul Naţional al Sat-
ului „Dimitrie Gusti” a acordat sprijin
pentru organizarea unor noi muzee şi
secţii de etnografie din ţară (Secţia de
etnografie a Muzeului din Alexandria, a
Muzeului Unirii din Alba Iulia etc.). El a
avut un rol fundamental şi în dezvoltarea
reţelei muzeelor în aer liber din România
precum şi în realizarea primului muzeu
de acelaşi profil din Republica Moldova
(Chişinău). Din păcate, istoria recentă a
muzeului a înregistrat şi două evenimente
dramatice: incendiile din 5 septembrie
1997 (sectorul Transilvania) şi 20 febru-
arie 2002 (sectorul Moldova şi Dobrogea),
care au afectat o serie de monumente şi
obiecte de inventar aferente. Prin efor-
turile întregului colectiv al muzeului, prin
sprijinul unor muzee din ţară şi prin
susţinerea financiară a Ministerului Cul-
turii şi Patrimoniului Naţional, precum şi
a unor sponsori, lucrările de restaurare,
efectuate la construcţiile care au avut de
suferit de pe urma dezastrului, au fost fi-
nalizate într-un termen relativ scurt, iar
monumente au fost redate circuitului de
vizitare. Recentele schimbări în structura
organizatorică a Muzeului Naţional al Sat-
ului „Dimitrie Gusti”, prin crearea unor
noi direcţii şi compartimente, asigură un
echilibru între toate activităţile
instituţiei şi o eficientizare a acestora.

Marți, 29 septembrie 2020, în cadrul
unei ceremonii solemne desfășurată în
curtea Palatului Elisabeta, Muzeului
Național al Satului „Dimitrie Gusti” i-a
fost acordat Înaltul Patronaj Regal al
Majestății Sale Margareta, Custodele Co-
roanei Române. Înaltul Patronaj a fost
acordat muzeului pentru păstrarea și pro-
movarea valorilor tradiționale românești,
cât și pentru programele și proiectele
desfășurate de-a lungul anilor. Astfel se
acordă atenția necesară acestui gen de
proiecte muzeale prin care tradițiile,
meșteșugurile și zestrea noastră arhitec-
turală rurală pot merge mai departe în
timp, bucurând ochii celor tineri ce des-

coperă modul în care au trăit
străbunii noștri timp de sute
și mii de ani!  

Surse: wikipedia.org;
ecdl.ro; madr.ro; cultura.ro;
muzeul-satului.ro; primariaa-
fumati.ro; radioromaniacul-
tural.ro; tripadvisor.com;
ghidulmuzeelor.cimec.ro;
zilesinopti.ro; infoghidroma-
nia.com; outdooractive.com;
videoguide.ro, travelguidero-
mania.com; labucuresti.ro;
europeanyouthcard.ro; ager-
pres.ro; ambafrance.org; am-
f o s t a c o l o . r o ;
nuntatraditionala.ro; muzeul-
s a t u l u i - d i m i t r i e -
gusti.blogspot.com 
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PARADIS-NDEPăRTAT

Pe-acelaşi ram mă vei afla
Tu, pasăre albastră din genune!
Floare mică-nu căuta!
Ci floare albă, ce nu are nume.

Făr’ de petale pe tulpină,
Firav grăunte copt în frig,
În zile ce n-au lumină…
Ciugule şi restul! Nu-i nimic:
Zbura-vei în altă grădină!

Tănase Grosu

săRut DE O ZI ȘI O NOAPtE

Tu sărutai a ziuă, eu sărutam a noapte
ne alinta chiar vraja apusului din mări
ce surzi eram în faţa miilor de şoapte
şi cum ne iroseam biletele prin gări!

Tu sărutai a ziuă, eu sărutam a noapte
ne întâlneam sporadic, doar în apus şi zori
Iubirea că e vie? Ne-nchipuiam că poate...
Ipocrizia ne-o ascundeam zadarnic printre nori.

Tu sărutai a ziuă, eu sărutam a noapte
şi ne uram şăgalnic pe sute de cărări
ne promiteam absurd iubire peste moarte
ne-nchipuiam pulverizaţi prin zări.

Tu sărutai a ziuă, eu sărutam a noapte
ne alinta chiar vraja apusului din mări...

Daniel Grosu

Feminitate
Deșiră-ți zâmbetul, femeie, nu-i vămui a lui candoare,
Când totu-i gri, tu dă-i culoare și-mbracă ceru-n curcubeie,
Înflăcărează-a ta scânteie, clătește-ți buzele-n izvoare,  
Să radieze cu ardoare și bolta stelelor mereie. 

Pictează-ți pleoapele-n gutuie și păru-n cojile castanei,
S-ascunzi capriciile toamnei sub coviltirul cu alune,
Ascultă magicele strune, închină-ți sufletul icoanei,
Așază crinii-n fața stranei și patimile vor apune.

Ești focul viu ce arde veșnic și când pământul a-nnoptat,
La pieptu-ți pruncii-ai alăptat uitând de tine și de ornic,
N-ai arvunit să-ți fie vornic Luceafărul ades cântat,
Nici luna ce te-a alintat fiindu-ți tainicul ibovnic.

Gingașă fire, blândă zee, presară stropi din ochii tăi,
Și-aruncă lacrima în văi, valsând din șold ca o maree,
Pornește lunga odisee și scapă lumea de văpăi, 
De lupi sălbatici și călăi și fii lucină de-azalee.

Sibiana Mirela Antoche

Urări de ANUL NOU
Oooo, Tu ”ANULE NOU”, să nu fi doar un ecou,
Să ne aduci demnitate
Și să aduci dreptate, acestui popor erou,
Care acum 100 ani
A pus pe fugă mulți dușmani,
Sacrificându-se pe sine,
Îți poate spune oricine.
Cum în Basarabia, la ”Țicanga” au luptat
Căzând ” bărbat lângă bărbat”
Puțini sunt cei care au scăpat.
Purtând însemnele ce l-a lăsat,
Acel război încrâncenat.
De-atunci și până azi, vezi bine
Nu s-a mai născut la noi
Acel bărbat, ce în lupte să se fi aruncat
Să aducă Basarabia la noi
Nu cu război, 
Cu ”Pace și Înțelepciune”
Să aducă, să aducă ”Frați lângă Frați”
Și acei bărbați să lupte umăr lângă umăr,
Să treacă pe ”Podul cu flori”
Și mână`n mână să ne dee
Doar din condiee,
Ce ne dorim cu toții, Frate
Acea ”Dreptate”, ce`o așteptăm de zeci de
ani,
Să ne legăm din nou ca Frați
Nu ca dușmani.

De aceea „Anul Nou” acum
Să vină cu tot ce-i mai bun: ”lumină, cu sănă-
tate” că-i mai bună decât toate,
Înțelepciune și dreptate, pentru a noastră
Țară Sfântă.
Și fiecare în țara lor, 
Să lupte pentru al său popor,
Să nu se uite la vecini
Că au grădina fără spini,
Să fim sănătoși, voioși, 
Fiecare să aibă grijă de grădina lor,
Și s`o crească mai cu spor
Și atunci, ”Anule Nou” rămâne
Să ne aduci,
Ce ne aduci de mii de ani ”Sănătate multă as-
tăzi și 
LA MULȚI ANI!”
Fără de`încrâncenare,
La Mulți Ani și 
La mai mare
Stăpân să fie în țara lor, orice popor, 
Să scăpăm de Pandemie,
Nu dorim nici la cei răi să fie.
Să luptăm, sănătoși să fim
Mai mult să ne prețuim,
Să ne iubim și să respectăm cu toții
Bunicii, vecinii, nepoții,
”Mulți Ani Să Trăiască  ”
Scumpa noatsră ”ȚARA ROMÂNEASCĂ”

Petrica BADIu-JELEBOGLu

Continuaţi să trimiteţi poeme spre publicare:
adrianpaunescuro@yahoo.com

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

poeziile se întorc spre Flacără

GâNDuRIlE CARE-MI 
FuRă sOMNul
de Nicolae Nicoară

●
„Judecata” neghioabă
din Palatele domnilor
Johannis şi Orban, bine
încălzite, nu se potri-
veşte cu gerul şi zăpada
de pe trotuoarele din
afara pieţelor acope-
rite...

Ştiţi ce fac oltenii când
n-au ce face? Se dez-
bracă şi-şi păzesc hai-
nele...
●
Cei care îi ascultă pe
proşti şi execută supuşi,
fără să crâcnească inep-
ţiile pe care ei le co-
mandă    sunt mai proşti
decât proştii! 
Ce părere aveţi de che-
stia asta, o adoptăm!?

●

ce iarnă a căzut pe bucureşti
ce iarnă a căzut pe bucureşti
e plin de nea pe case şi trotuare
poeţii au ieşit din hibernare
şi-aruncă-n foi cuvintele gerești
ce iarnă a căzut pe bucureşti

şi oamenii se pierd în labirinturi
conduşi de sufletele îngheţate
îşi duc greimea vieţii mai departe
cu zidurile de zăpezi alături
şi oamenii se pierd în labirinturi

la noi pe bulevardul timişoara
se pierd salvări cu chip de-autobuze
să strângă zâmbete-nghețate-n buze
şi să dea jos de pe mustăţi povara
la noi pe bulevardul timişoara
…
ce iarnă a trecut de bucureşti
povara vieţii a rămas în spate
şi-i plin de suflete-nghețațe
şi parcă nu-ţi mai vine să zâmbeşti
ce iarnă-n suflete de bucureşti

Cătălin Leontie

lnvitaţie
Hai, dezbracă-te de robă,
Zvârle coasa-n mărăcini,
Fă-ți un duș și din franchețe
Hai în curte la vecini!

Despletește-ți neagra claie
Cu mirosu-i de pelin...
Hai...și vino-n fundul curții...
Aduc eu sticla cu vin!

Știu că ești o mincinoasă
Și că-n loc de oase moarte,
Pe sub roba veșniciei,
Sânii-ți tremură-n păcate!

Nu te teme, nu-ți voi răul,
Ci doar sânul să ți-l mușc,
Să-mi confirm că nu e cazul
Prea devreme să mă-mpușc!

Hai, te rog, nu-ți fie frică,
Știu deja că ești holteie!
Zvârle coasa aia-n iarbă...
Moarte, tu îmi ești...femeie!

Remus Stoian

ÎNtR-uN  sAlON  DE  sPItAl
În fața oglinzii
cu mască medicală
nu mă mai recunosc

Sună telefonul
duc receptorul la ureche…
good news? bad news?

La consultație
ghicesc în ochii doctorului               
cât de bolnav sunt

Mă rog în gând
ca zarul să fie norocos
și pentru mine

Oprește-te, doctore!
de data asta sonda
a atins și sufletul

Ceață în salon
aburii denși ai ceaiului
medicinal

În miez de noapte
o candelă abia mai pâlpâie
la căpătâi de pat

Vindecată de covid
fiica mea se simte de parcă
s-ar fi născut din nou

Prin geamul deschis     
ciripit de păsări, bâzâit de
albine …
chemarea vieții

Vreme de pandemie…
şi totuși, crizantemele
au înflorit la timp

Vasile MOLDOVAN

Ninge iar
Ninge iar în calendar,
Ne îngroapă iar nămeții,
Stau încremenite-n var,
Cumpenele dimineții.
Nu mai mișcă fără voie,
Nici măcar țâțâna sorții,
Rar mai râde d-l Goe,
Dintre paginile cărții.
Ne e dor de-o îmbrățișare,
De-o cafea aristocrată,
Dar nu-i nimeni pe cărare,
Lacăte atârnă-n poartă.
Peste lumile-n schimbare,
Bate-un viscol de la Nord,
Un nimic devine mare,
Băgând spaima în norod.
Psihologii ne dau sfaturi,
Preoții înalță rugi,
În spitale nu sunt paturi,
Suntem orbi, ologi și ciungi.
De atâta jale-n jur,
Ni s-a întristat colindul,
Lupul dacic urlă dur,
Se cutremură pământul...
Ninge iar în calendar.

MARIA ȘERBAN SILIVAȘ
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Vremea haosului
• Dumitru Avram

În cuprinzătorul, atât de intere-
santul şi de controversatul jurnal al lui
Alexandru Marghiloman, erau notate
următoarele pentru ziua de 5 septem-
brie 1915: „În Dobrogea, a avut loc un
grav accident de automobil, a cărui
victimă a fost Radovici, ministrul
comerţului. Trăsura lui urma trăsura lui
Duca, care la rândul ei urma trăsura
Regelui şi, într-un canivel, el a fost aruncat afară din au-
tomobil. Ţin de la fratele său şi de la comandorul Coandă
că Regele îşi conducea singur automobilul cu o iuţeală
de 90 de km pe oră. Greu îmi închipuiesc un Rege făcând
pe şoferul într-un turneu oficial!” Dincolo de savoarea
relatării, incidentul atrăgea cu atât mai mult atenţia, cu
cât se producea la numai câteva zile după moartea fiului
lui George Coşbuc, undeva în apropierea oraşului Târgu
Jiu. Când le-a vorbit soţilor Ceauşescu despre întâm-
plarea din Gorj, Ştefan Andrei a fost pus la punct de
Elena, în sensul că pe atunci nu existau automobile în
România. Avea dreptate şi ea în felul său pentru că
maşina în care-şi pierduse viaţa copilul poetului
ţărănimii era cam singura care circula prin zonă şi
aparţinea unui pricopsit din părţile Teleormanului. Nu l-
am văzut pe Nicolae Ceauşescu decât o singură dată con-
ducând maşina în trecerile lui repetate, prin faţa casei
noastre, către Snagov. Maurer avea această pasiune şi
de aici i s-a tras accidentul în urmă caruia a avut atâta
de pătimit. 

De ceva timp, mare parte a Bucureştilor suferă de
lipsa căldurii şi a apei calde. Este luni, 11 ianuarie, şi
cei răspunzători anunţă că situaţia a fost remediată pen-
tru moment. Pun mâna pe calorifer şi constat că aici, în
buza Oborului şi în vecinătatea impozantei clădiri a
primăriei, gheţăria continuă.

Pe de altă parte, YouTube România a închis contul
„maestrului” şi e mare supărare prin televiziunile care
îi sunt prietene. Acum, când useriştii ameninţă cu schim-
barea conducerii Televiziunii publice, supăraţi pe pro-
gramul de Revelion, îmi amintesc că pe o listă cu aceia
alimentaţi cu bani buni din strada Pangratti se afla şi

năpăstuitul nostru de astăzi. Adevărul este că, în ultimii
30 de ani, Radioul şi Televiziunea au fost conduse cam
de aceleaşi partide aflate la putere sau reprezentând
partea consistentă a Opoziţiei, aşa explicându-se şi
longevitatea pe funcţii a unor persoane. Mi-aduc aminte
cum, în Parlament, un important lider al PSD-ului, acum
falit politic, mă lămurea să susţinem candidatura la şefia
uneia dintre instituţiile respective a unei propuneri care
venea din partea adversă. Două doamne purtând haine
politice diferite îşi doreau, după cum se comenta la acea
vreme, să-şi pună soţii în principalele funcţii de conduc-
ere. Eu nu discut despre prestaţia artiştilor, dar nu pot
să uit cum, pentru patru emisiuni sleite pe care le făcea
cu un veteran al privilegiilor Radioului, un guraliv de la
o televiziune privată câştiga cam cât primul-ministru al
ţării, evident cu aproximaţiile corespunzătoare. În

schimb, la posturile comerciale fiecare face ce vrea, dar
tendinţa de manelizare a unora dintre acestea mi se
pare mai mult decât supărătoare. Academia Română l-a
omagiat solemn pe Alexandru Ioan Cuza, câţiva dintre
nemuritori au rostit cuvinte memorabile la adresa dom-
nitorului Unirii, iar comercialii nu au scos o vorbă. Îmi
stau pe limbă câteva nume de abonaţi ai micului ecran,
pe care când îi văd, îmi vine să-mi iau câmpii. Ăştia nu
numai că şi-au epuizat de mult resursele de dialog cu
telespectatorii, dar suferă cumplit de un deficit cultural,
imposibil de recuperat la această vârstă. Unii continuă
să nu aibă loc de marele tenisman Ilie Năstase şi, din
păcate, nici măcar rezerviştii nu simt nevoia să vină în
apărarea aceluia pe care nişte miliţieni şi nişte gazetari
rătăciţi îl numesc, în dispreţ, general. Mai este şi cazul
Cumpănaşu, dilatat la maximum. Nevasta celui luat
acum în vizor laudă anumite performanţe ale lui
bărbată-său. Vorba aceea, tot fierarul îşi laudă ciocanul.
Omul care poartă numele harnicei unelte zâmbeşte su-
perior, dar parcă nu e zâmbetul lui. Cam astea sunt lu-
crurile care ne ocupă nouă tot timpul, dar uite că apare
şi o rază de lumină. Petre Roman, curtat asiduu de una
din televiziuni, va fi trimis special al secretarului general
al ONU în Sahara Occidentală. Fostul premier are vârsta
lui George Bush junior şi a lui Bill Clinton. El să fie
sănătos. E o mândrie pentru România, s-a grăbit să-l
gratuleze omul de la Madrid. Noi, cei mai amărâţi, ne
mulţumim să facem schimb de medicamente şi numai la
cărţi de vizită nu ne stă mintea. 

Atacul asupra Capitoliului nu avea cum să scape
puzderiei de analişti de pe la noi. Nici măcar Joe Biden
nu s-a exprimat în termeni atât de duri la adresa lui Don-
ald Trump cum au făcut-o micuţii oportunişti de pe
malurile Dâmboviţei. Lipsiţi de simţul nuanţei, ei sunt
incapabili să observe că acolo lucrurile sunt mult mai
complicate, că susţinătorii preşedintelui în funcţie îi
denunţau pe cei care spărgeau geamurile simbolicei
clădiri a democraţiei americane. Ei, cei care până mai
ieri îl lăudau că doreşte să dreneze mlaştina, să-i pună
la punct pe miliardarii care vor să conducă lumea. Acel
Donald Trump despre care s-a spus că era legat printr-o
relaţie de prietenie de fiul celui mai îndrăgit preşedinte
al Americii, dispărut în urmă cu peste 20 de ani într-un
misterios accident aviatic: John Fitzgerald Kennedy jr…

Cât priveşte năravurile de pe la noi, vorba unui om
de spirit din vremea lui Marghiloman: „Să te ferească
Dumnezeu de boier scăpătat şi de ţigan îngherocat!” 

Însemnări dintr-un lan de grâu
Devenire

Motto:
„Am înţeles că un om poate avea totul

neavând nimic şi nimic având totul.”
(Mihai Eminescu)

• Petru Mărculescu
La începutul anilor ’50, când lumea încerca să se tre-

zească din ororile celui de al doilea război mondial, copil
fiind, cutreieram străzile când mă întorceam de la şcoală,
cu gândurile destul de împrăştiate în multe direcţii, ne-
uitând să intru la cinematograful pe care locuitorii din
cartier îl pomeneau în discuţiile lor, sub numele de a lu’
Donescu, fostul proprietar, deşi în acea perioadă statul a
desfiinţat după modelul câştigătorului beligeraţiunilor
crude şi mai mult ca sigur nedrepte de-a valma, tot ce
nu era al lui! Aşa se face că acum se numea Cinemato-
graful Unic. Partea bună era că fostul proprietar dotase
clădirea şi cu o grădină de vară, o oază a propagării cul-
turii şi în timpul verii, când orice mică adiere a vântului
parcă împrospăta nu numai trupul, ci şi sufletul specta-
torilor, prin faptul că reuşea perfect să combine arta ci-
nematografică, cu împrospătarea fizică a celor ce veneau
să se descarce de grijile existenţei, provocate de lipsurile
momentului, şi să plece în jurul orei 22:30 cu speranţa în
mai bine!

De neuitat, iată, au rămas pentru mine astfel filmele
despre război, în care fusese implicat şi tatăl meu şi mai
toate rudele mele care îmbrăţişaseră cariera militară.
Printre ele amintesc „Bătălia Stalingradului”, „Căderea
Berlinului”, Sevastopol kilometru patru” şi multe altele,
care au reuşit să-mi lămurească mintea pentru tot-
deauna, că războiul nu are ce căuta la niciun popor, ca şi
cuvânt, el putând de altfel după părerea mea să se nu-
mească, criminalul omenirii.

Încet, încet pe măsură ce timpul îşi vărsa zilele când
pe altarul primăverii şi al verii, când pe altarul toamnei
şi al iernii, creşterea şi dezvoltarea mea de la copil la
elev, apoi la student şi apoi la inginer, secretele vieţii par-
ticipante la logica existenţei umane au început să-mi facă
cunoştinţă cu fel şi fel de evoluţii sau involuţii, dorite sau
nu, care însumate au mobilat termenul de existenţă, în
care un rol important a fost jucat nu numai de raţiune,
ci şi de factorul întâmplare, factor determinant de multe
ori în acest atotcuprinzător cuvânt VIAŢĂ!

Astfel, întorcându-mă la întreaga mea activitate, în
poate cea mai frumoasă şi grea meserie pe care am prac-
ticat-o, aceea de inginer agronom în Bărăganul României,
pot spune că am descoperit după peste cincizeci de ani
de muncă în această zonă a ţării care cuprinde de la vest
la est aproape tot sudul ţării, pot spune că am cunoscut
mii şi mii de oameni, pentru care timpul nu a contat atât
de mult, pentru că fără hrană, indiferent de regnul din
care provenim, nu putem exista!

De altfel, sunt sigur că de la apariţia vieţii pe pă-
mânt, printre primele meserii ale omului, a fost cea de
agricultor, pentru că fără hrană nu poate exista viaţă!

Interdependenţa tuturor factorilor care contribuie la
existenţa umană este vizibilă şi evidentă. Încercând să
privesc în urmă, ca timp, îmi amintesc de o serie de lu-
crători în domeniul meu de activitate, care nu au ştiut
altceva decât să se lupte cu natura, pentru a-şi îndeplini
misiunea, de a fi cei ce produc hrană pentru oameni şi
animale. Pentru ţăranul român, nu a contat nimic al-
tceva, decât să muncească din zori şi până-n noapte, pe
vânt, pe viscol, pe zăpadă, pe ploaie, în orice condiţii, în
speranţa că vor smulge pământului cât mai multă hrană
pentru oameni şi animale. De remarcat că nu prea există
oameni ai câmpului, să poarte ceasuri, pentru că agricul-
tura înseamnă zi lumină. Acest lucru a intrat în conştiinţa
tuturor celor ce au înţeles, că responsabilitatea traiului
lor, este dată încă din copilărie de bunici sau părinţi, pen-
tru a stabili cu precizie rolul lor în sânul societăţii care-i
aparţin. Şi acest lucru se petrece de secole, indiferent
de modul în care a fost transformată societatea căreia-i
aparţin, de progresele tehnice ale diferitelor perioade de
timp sau de orice alte situaţii, sau evenimente!

De-a lungul anilor, îmi amintesc de povestea unui
asemenea om, într-o zonă a Bărăganului, cre a ajuns cu
timpul, pornind de la meseria de clăcaş, în agricultură,
după ce făcuse cele patru clase primare, ca sfătuit de
mine după foarte multe discuţii despre devenirea mea ca
specialist în agricultură, să înveţe şi să termine cele 7
clase la şcoala din sat.

De altfel am observat de câte ori mergeam în ferma
în care lucra, că venea la mine să-i explic ce trebuie să
urmărească la modul cum se reglează o semănătoare pen-
tru realizarea densităţii la speciile de plante cultivate,
să-i arăt cum se repară diverse defecţiuni pe parcursul
lucrării de semănat şi mă rog, alte şi alte probleme teh-
nice greu accesibile unui om cu pregătirea lui.

Ca de obicei timpul a trecut repede şi într-o zi a
venit la mine să mă întrebe dacă ar putea să facă liceul
agricol. Bineînţeles că i-am răspuns pozitiv şi peste o săp-
tămână era deja înscris la liceul agricol din Călăraşi. Aşa

se face că a devenit un tehnician agricol de valoare, ca-
pabil de acum să conducă orice proces tehnologic.

Timpul a trecut şi m-am trezit invitat într-o zi la o
unitate agricolă, unde acest om devenise conducător. Pe
drumul spre el, pentru întâlnire, mi-am reamintit cu plă-
cere de dorinţa lui de a se pregăti, încă din perioada când
avea doar 4 clase primare. Parcursul îi albise şi lui părul
şi acum se legitima cu o unitate modernă din punct de
vedere tehnic, complexă după cum prezenta el în cadrul
aniversării de patru ani de funcţionare, timp în care şi-a
făcut şi un mic sector zootehnic şi ce m-a impresionat cel
mai mult, a fost constatarea mea, că rămăsese acelaşi
om modest şi când l-am lăudat după aniversare, pentru
comportamentului lui faţă de oameni, mi-a spus că are
în vedere să facă şi el la rândul lui, ceea ce am făcut eu
cu el, când era un simplu muncitor agricol, de altfel aşa
cum îi numeam eu, şi-i consideram pe cei care mânuiau
mai bine sapa sau alte unelte şi chiar dacă ploua sau ful-
gera, dacă viscolea iarna, nu dădeau înapoi până nu-şi fă-
ceau treaba cu responsabilitate.

– Domnule inginer şef, mă scuzaţi că eu mă adresez
la nivelul anilor când m-aţi pus să învăţ şi să vă iau locul
cândva, ţin să vă mulţumesc pentru răbdarea pe care aţi
avut-o cu mine şi să vă asigur că până m-or ţine puterile,
am să lucrez aşa cum munceam pe câmp ca simplu mun-
citor agricol, până am să trimit şi eu şi pe alţii harnici, să
ajungă tehnicieni, pentru că eu am observat acum că fără
pregătire nu se mai poate face nimic în agricultura tot
mai complexă de azi.

De când datorită dumneavoastră dintr-un om simplu,
care nu avea mai nimic, acum şi datorită poziţiei şi acti-
vităţii mele pot să zic că am totul.

Încă odată… vă mulţumesc!
– Dragă Vasile şi cum te vezi, cum te consideri acum

înconjurat de colegii tăi de muncă dar şi de câştig?
– Domnule inginer şef, speranţa mea în mai bine,

este strict legată de faptul că în orice zi a anului de când
conduc această asociaţie, dacă nu am totul, n-am făcut
mai nimic. Aşa că vă promit că voi munci împreună cu
membrii asociaţiei, zi de zi, ca şi când n-am avea nimic,
nicio realizare!

Pe drumul înapoi spre Bucureşti, unde-mi mănânc
pensia, am asociat imediat povestea din inima Bărăganu-
lui, unde sunt foarte multe asociaţii în aceeaşi situaţie
ca cea în care Vasile trăieşte şi munceşte cu multă dra-
goste şi modestie, mi-am amintit de o cugetare emines-
ciană în care acest mare poet român spune: 

„Am înţeles că un om poate avea totul neavând
nimic şi nimic având totul.”



O viață. Pagini dintr-o 
epopee efemeră

• Flaviu Predescu

Gabriel Chifu a publicat anul trecut la editura Juni-
mea din Iași cartea: O viață. Pagini dintr-o epopee efe-
meră. Ce a stat la baza  volumului ne spune chiar
autorul: „Am scris această carte stăpânit de un senti-
ment puternic și foarte clar conturat: era ca și cum,
scriind, viața s-ar fi mutat din trup în textul ce tocmai
se năștea. Trăiam scriind. Capacitatea de a rămâne viu,
de a-mi păstra o anume tinerețe, de a-mi manifesta
creativitatea și participarea la lume astfel se proba,
transferându-se în pagina scrisă.”(România literară, nr.
41/ 2020). Chifu este de altfel unul dintre cei mai proli-
fici scriitori contemporani. În ultimii ani el a publicat
atât volume de poezie: Însemnări din ținutul misterios
(2011), Papirus (2015), Elegia timpului (2018), cât și ro-
mane: Punct și de la capăt (2014), Ploaia de trei sute
de zile (2017) sau În drum spre Ikaria (2019). Toate, fără
nici un fel de tăgadă, s-au bucurat de o considerabilă
apreciere fiind recenzate și comentate în revistele de
specialitate. În cronica dedicată acestei cărți, Nicolae
Manolescu scrie: „Există câteva teme constante în poe-
zia lui Gabriel Chifu, de la Însemnări din ținutul miste-
rios încoace, pe care le regăsim și în O viață. Pagini
dintr-o epopee efemeră (Editura Junimea, 2020), cel
mai recent volum al său: dragostea, degradarea fizică
legată de vârstă, cu alte cuvinte, metamorfoza ființei
umane trăită ca inevitabilă experiență intimă, revizita-
rea copilăriei și a adolescenței. Aceasta din urmă con-
stituie cheagul moral al volumului de față: un număr
important de poezii dezvoltă în variațiuni tema cu pri-
cina. Ele sunt printre cele mai frumoase din carte.”( Ro-
mânia literară, nr. 41/ 2020) Răzvan Voncu adaugă: „O
viață… adâncește despărțirea lui Gabriel Chifu de teh-
nicile optzeciste, în favoarea unei poezii esențializate,
în care emoția turnată în cuvânt și viziunea sunt axele
unui discurs mai simplu (nu simplist!) și mai profund. Nu

este vorba de un abandon al livrescului în favoarea na-
turalului, ci de fuziunea indiscernabilă a celor două,
într-o poezie palimpsestică, egal semnificantă și pe pa-
lierul ei „efemer“, și pe cel înalt, metafizic.”. În același
context, Mircea Mihăieș completează: „Dacă ar fi să gă-
sesc o notă comună textelor volumului, le-aș așeza într-
o categorie născută din paradox. Ele sunt distopii
elegiace, ecouri ale deciziei de a privi în adâncimile pro-
priei minți și de a transpune în pagină, fără complezențe
și eliminând orice fel de calcule, volutele unei gândiri
permeabile îndeobște la dramă, suferință și chin. Ne
aflăm, prin urmare, în fața unui jurnal al minții, înainte
de a vorbi de un jurnal al existenței.”

Lista celor care au scris despre O viață. Pagini dintr-
o epopee efemeră continuă cu Daniel Cristea-Enache,
Ion Holban, Dan Cristea și mulți alții, drept care ar fi
foarte greu să spui ceva suplimentar, care să fie și origi-
nal, despre ultima carte a lui Gabriel Chifu. Voi încerca
astfel să spun ceva personal, așa cum l-am cunoscut și
l-am văzut eu în ultimii zece ani pe acest valoros și sen-
sibil scriitor și om. De ce scrie Gabriel Chifu admirabil?
În primul rând pentru că se dedică scrisului și problemele
celor care scriu au constituit principala sa preocupare.
Respectă cu religiozitate regulile, nu ușoare, care dau
constanță și care alimentează rezervorul cu idei. În ul-
timii ani Gabriel Chifu a alternat publicarea unor volume
de poezie cu romane, demonstrând o capacitate creativă
deosebită. Am citit pe nerăsuflate Punct și de la capăt,
o adevărată lecție de istorie și de psihogenealogie, apoi
Ploaia de trei sute de zile și În drum spre Ikaria memo-
rabile scrieri care oglindesc societatea actuală cu per-
sonajele ei felurite, multe responsabile pentru situația
de incertitudine în care ne aflăm ca țară. De altfel, până
la scrierile lui Chifu nici un romancier contemporan sem-
nificativ nu a avut curajul să ia taurul de coarne creând
personaje din modele de persoane încă puternice și
aflate în funcții publice. Dar Chifu a creat și modele po-
zitive, fără de care o societate s-ar prăbuși cu totul. De
altfel, ca scriitor îl definește, pe lângă sensibilitate și
tenacitate, un simț al echilibrului în scrierile sale. 

Poemele scrise în 100 de zile, care astăzi fac parte
din O viață. Pagini dintr-o epopee efemeră pot fi privite
ca având o putere terapeutică. Gabriel Chifu reactuali-
zează etapele cele mai semnificative ale propriei vieți
și detectează adevărurile simple pe care le transformă
în poezie: „Am ajuns și eu pe marginea prăpastiei,/ Mul-

tora li se întâmplă./Și am călcat în gol/Dar, în loc să
cad,/ am simțit sub picioare pământ,/ parcă înaintam

pe dalele de marmură/ din Bazilica San Pietro. Pavajul
acela numai tu/ Puteai să-l aștern așa, dintr-odată,
acolo,/ în calea mea, numai tu. Îngenuncheat, ție îți
mulțumesc. Da, m-am prăbușit/ și nu m-ai lăsat/ de hău
să fiu înghițit./ Iar când am surzit/ m-ai făcut să aud
muzici. Iar când am amuțit,/ mi-ai picurat pe buze cu-
vinte cu miez./ Iar când mi-a stat inima,/ai trezit-o și
ai înnoit-o/puternică-n piept. Din ce este-n mine oare/
cât e al meu, pământesc, și cât e primit în dar, de la
tine?/ O scânteie din tine, focule mare,/ tu ai pregătită
pentru fiecare: eu știu, o aștept, mi-o trimiți și te laud.
( Psalm) 

E M I N E S C u … 
I L u S T R A T

• Nicolae Nicoară
● Interpretarea plastică a imaginii

poetice pune probleme deosebite, cu
atât mai dificile cu cât acest mod de ex-
presie este mai înaripat de fantezie, mai
bogat în semnificaţii. Este acesta şi
cazul creaţiilor – poezie şi proză – ale
Poetului Naţional, Mihai Eminescu. Dacă
adăugăm la aceasta condiţiile precare şi
dificultăţile perioadelor trecute cu totul
nefavorabile ilustrărilor de carte,
înţelegem de ce puţinele ediţii ilustrate
din opera marelui Poet au fost pe cât de
rare pe atât de nesemnificative, cel
puţin o lungă perioadă după moatea Po-
etului.Toate acestea în pofida faptului
că la vremea respectivă în pictura
românească se afirmaseră artişti de
certă valoare europeană: Nicolae Grig-
orescu,  Ştefan Luchian, Ion Andreescu.
Cu toate acestea ei nu s-au încumetat
să ilustreze creaţiile lui Eminescu. Să nu
fi vibrat ei la fantezia Poetului, să fi fost
dominaţi de teama de a nu putea
pătrunde profunzimea ideilor lui? 

Greu de spus. Iar cei care s-au înc-
umetat să o facă s-au limitat la traduc-
erea ad literam a naraţiunii în plastică.
Spre exemplu, în ediţia bibliofilă a
poeziilor lui Eminescu, apărută în anul
1929 la Editura Naţională Ciornei din
Capitală, cele 12 desene şi acuarele da-
torate lui A. Murnu nu fac altceva decât
să traducă în mod tradiţional, plat, cu-
vintele poetului nu şi ideile. Edifica-
toare este acuarela care ilustrează
poezia “Venere şi madonă”: A.Murnu
alătură pur şi simplu imaginea “Giocon-
dei” lui Leonardo da Vinici celei a lui
Venus din Milo…

● La fel de neinspirat s-a dovedit a
fi şi  A.Bordenache, cel care a ilustrat
ediţia bibliofilă a poeziilor lui Eminescu,
apărută în anul 1944, la Editura “Cartea

Românească”. Spre exemplu, “ilus-
trând” poezia “O, mamă, dulce mamă”
ilustratorul publică pur şi simplu portre-
tul mamei poetului…Mai aproape de
adevăr, printr-o mai mare aprofundare a
spiritului eminescian, s-au dovedit a fi
similigravurile lui Al.Brătescu-Voineşti
tipărite în volumul consacrat poeziei lui
Eminescu, publicat în anul 1930, la Edi-
tura “Ramuri” din Craiova.

Un pas important în
activitatea de ilustrare a poeziilor lui
Eminescu l-a reprezentat volumul oma-
gial publicat la Bucureşti, în anul 1939,
cu ocazia împlinirii a cincizeci de ani de
la moartea Poetului. Printre cei care au
contribuit la realizarea volumului se
numărau, între alţii, Camil Ressu, care
a ilustrat “Luceafărul” şi  
“Făt-Frumos din tei” şi Jean Al. Steriadi
care a transpus plastic poeziile “Pe
aceeaşi ulicioară” şi “Singurătate”. 

● După război, ca urmare a
dezvoltării criticii operei eminesciene,
ilustrarea poeziilor sale nu a mai consti-
tuit un simplu adjuvant al cărţii, ci o
creaţie originală menită să lărgească –
prin culoare şi desen – posibilitatea de
comunicare a textului literar. Cu prilejul
centenarului naşterii Poetului, în anul
1950,  au apărut mai multe culegeri din
poeziile lui Eminescu. Cele mai
reprezentative au fost cele publicate de
către Editura de Stat şi cea apărută la
Editura Tineretului cu titlul “Călin neb-
unul”, ambele ilustrate în culori de
Jules Perahim. Tot la Editura Tineretului
a văzut lumina tiparului şi volumul “Făt-
Frumnos din lacrimă” ilustrat de Florica
Cordescu, soţia potului Eugen Jebe-
leanu. În anul 1958, a apărut o nouă
ediţie a lui “Făt-Furmos din lacrimă”,
care s-a bucurat de ilustraţiile inspirate,
pline de fantezie ale Marcelei Cordescu.

În anii care au urmat, Editura
Tineretului şi-a făcut un titlu de onoare
din a publica volume ilustrate din opera
lui Eminescu. O ediţie a lui “Făt-Frumos
din lacrimă”, din 1953, a fost ilustrată
de către Al. Alexe. În colecţia “Bib-

lioteca şcolarului” a apărut, în anul
1955, un volum din creaţia Poetului,
ilustrat de Maria Constantinescu.

În acelaşi an 1955, Ligia Macovei –
o veche şi pasionată interpretă a poeziei
româneşti – Eminescu, Tudor Arghezi,
Miron Radu Paraschivescu, Geo Bogza,
Nina Cassian - şi a celei universale – Sal-
vatore Quasimodo, Federico Garcia
Lorca, Mihail Lermontov - atinge prin
ilustraţiile sale de o deosebită fineţe şi
putere de evocare la volumul “Som-
noroase păsărele”, o nouă treaptă în
ilustrarea operei lui Eminescu. 
Câţiva ani mai târziu, în 1961, tot la Ed-
itura Tineretului a văzut lumina tiparului
o nouă culegere din creaţia eminesciană
cu titlul “Luceafărul” cu inspirate de-
sene datorate lui Angi Petrescu-
Tipărescu, şi un altul intitulat “Poezii”,
ilustrat de Jules Perahim. 

“Acest din urmă volum (cel datorat
lui Perahim – n.n.) – scrie criticul de artă
Paul Constantin – are o însemnătate
specială în istoria ilustrării operei lui
Eminescu. Realizate în alb-negru şi o cu-
loare, ce diferă în funcţie de conţinut,
imaginile inspirate lui Perahim de poezi-
ile lui Eminescu sunt sintetic concepute,
relevând cu mare putere de evocare
semnificaţia textului. Valoarea
concepţiei artistului stă înainte de
toate, în felul cum adecvează ideea
plastică modernă, poeziei eminesciene.
Fantezia şi îndrăzneala cu care Perahim
exagerează caracteristicile creând într-
o nouă mentalitate polifonia universului
poeziei eminesciene, diferă de la o
operă la alta. Păstrându-şi unitatea
stilisticii personale, pe întregul portativ
eminescian – de la liric la satiric - Per-
ahim izbuteşte să accentueze cele mai
semnificative părţi ale textului. În
ansamblu, cu această serie de ilustraţii,
artistul a încercat o adevărată reconsid-
erare, în arta plastică, a poeziei emine-
sciene în spiritual zilelor noastre.”

(va urma)

Colțul spiritual
O poveste de Crăciun
Era pe vremuri un sat în care nu se ofi-

cia Sfânta Liturghie decât foarte rar. Oa-
menii trebuiau să meargă în parohie, să
străbată pe jos câţiva kilometri. În timpul
Crăciunului erau mulţi care mergeau de la
filie la biserica parohială pentru a participa
la Liturghia de Crăciun. Un tată era foarte
bucuros când a văzut că fiul lui cel mic a
ţinut să-l însoţească. Într-una dintre nopţi
ninsese foarte mult. Zăpada era mare şi era
greu de străbătut drumul până la biserică.
Tatăl mergea în faţă şi fiul călca pe urmele
făcute în zăpadă de tatăl său. “Tată, merg
pe urmele tale”, i-a spus copilul. Tatăl era
mândru, plin de bucurie. Îi plăcea mult
această imagine: fiul călca pe urmele sale
în drumul spre biserică. 

Crăciunul  a trecut şi, cu timpul tatăl
s-a luat cu prietenii şi a uitat de Biserică.
Învăţase acum alte drumuri, în special îi
plăcea unul care ducea în fiecare
dimineaţă la o cârciumă de după colţ. În
iarna următoare mare i-a fost mirarea
când,  într-o dimineaţă,  a auzit în spatele
său un glas cunoscut: “Tată, uite vine pe
urmele lăsate de tine”. Era fiul lui. Dar
drumul nu mai mergea spre Biserică. Şi-a
amintit cât de mândru era cu un an înainte,
iar acum ce învăţa copilul lui.

a decis să părăsească drumul vechi şi
să revină la cel dinainte. (Așa spune pove-
stea!!!)

Vă doresc tuturor, din inimă, ca anul
acesta, de Crăciun, să aveţi pace în suflet,
căldură în familie, împăcare cu ceilalţi şi
privirea spre Dumnezeu. Şi, mai ales, vă
doresc să le aveţi nu doar astăzi, mâine şi
poimâine, ci până la anul pe timpul acesta,
când, dacă vom mai trăi,  vă voi dori
aceleaşi lucruri, dar spuse altfel. Amin.

Preot 
Gheorghe Nicolae

Șincan, 


