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BREAKING NEWS: 
„RĂMÂNE CUM AM STABILIT!”
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Drapel
pe redută

respect instituţii, opinii celebre,
Cultiv disciplina şi-s gata de ea,

Sunt om social, dar conserv în vertebreOpinia mea.
Adrian Păunescu

omul e om cât mai are opinii



• Ana-Maria Păunescu

Un pas a trebuit făcut de
la alegerile locale (atât de
contestate și de ridiculizate
de înșiși candidați) până la în-
chiderea (previzibilă, dacă e
să fim cinstiți, ținând cont de
cum au gestionat autoritățile
până acum pandemia) teatre-
lor, restaurantelor și altor spații care ar putea
favoriza răspândirea necontrolată a „noului”
coronavirus. Apropo, până când o să îi zicem
„nou”? Nu ne-am obișnuit cu dumnealui? Un
pas a trebuit făcut, pas de oameni mici și fără
strategie, pentru ca mii, zeci de mii de oa-
meni să ajungă iarăși la limita supraviețuirii.
Și pentru ca actorii, artiștii și oamenii care au
de spus atâtea să treacă iarăși de la lumea
scenei la păcănitul tastelor pe facebook.
Doar-doar îi aude cineva.

Distanțarea socială (încă nu a devenit fi-
zică, așa cum ar fi normal) ține prima pagină
a ghidurilor de prevenție. Măștile se fabrică
pe bandă rulantă și se vând aproape la kilo-
gram, deși pe cele mai multe dintre ele scrie
clar că nu protejează decât împotriva prafu-
lui. Mai sunt unele, ambalate măcar, pentru
care plătim de câteva ori mai mult, cărora li
se spune dispozitiv medical. Trebuie să cre-
dem producătorul și să nu cercetăm. Că, alt-
fel, am putea suferi încă o decepție. Și inimile
noastre nu știu câte tristeți și deznădejdi mai
suportă. În plus, inima nu e urgență COVID. Ca
să ne mai panseze vreo arteră trebuie mai
întâi să ne dovedim negativi.

În alte țări, situația e chiar mai rea. Dar
restricțiile sunt „chiar” mai logice. Unde nu e
panică apar, culmea, ieșiri la suprafață co-
erente din mlaștina care înghite, după ce
mestecă prin dinți lacomi, planeta. 

Curios e cum, la București mai ales, dar
și în restul țării, timp de trei, patru zile, cât
au durat alegerile locale, nici cei de stânga,
nici cei de dreapta nu s-au mai preocupat de
covidenii și alte amănunte. Urnele de vot
erau, brusc, mai curate decât scenele de tea-
tru. Poate doar păcănelele să fi rămas încă
mai inofensive decât cabinele de ștampilare.
Nimic nu a mai contat trei zile. Ca-n basmele
unde prințesa îngheață palatul și, timp de o
lună, un an sau o viață, acolo totul rămâne la
fel. Până și cifrele noilor îmbolnăviți parcă as-
cultau de dresajul delicat și spontan al
păpușarilor! Au apărut apoi acuzații. Că ea l-a
furat pe el, că el a furat-o pe ea. Opinia pu-
blică începuse să fie preocupată de noi tele-
novele cu camere ascunse. Dar stop!

Peste 2000 de cazuri.
Un singur lucru nu se poate lua în râs și

nici nu se poate pune la îndoială: cifra
morților din fiecare zi. Dacă pe ăi pozitivi îi
mai pot învârti din pix, pe cei care pleacă de
pe această lume nu îi poate inventa nimeni.
Că mor sau nu de covid, că e comorbiditate a
unei boli care i-ar fi distrus oricum într-o săp-
tămână, nu mai contează. Ei sunt oameni care
mor. Și devin cifre înspăimântătoare. Bau-baul
celor mari. Abia acum, cu pandemia lui 2020,
vedem că oamenii mor. Avem, abia acum,
această conștiință zilnică. Ferească Dumnezeu
să ne lovim, pe toate ecranele, de cifra reală
a celor care pleacă dincolo la fiecare 24 de
ore. De orice boală sau nenorocire a lumii. 

Da, abia acum înțelegem că oamenii mor.
Să mai lăsăm dramele la o parte. Și manipulă-
rile. Și isteria. Viața chiar e scurtă. Și nesi-
gură. Societatea trebuie să reziste. Și, ca să
reziste, trebuie să respire. Lăsați teatrele în
pace. Lăsați oamenii să muncească. Oamenii –
cifra voastră de mâine.
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S-a închis la
non-stop

• Dan Lupescu

Neliniștit și bântuit de fantasmele
trecutului, Mihai Sultana Vicol alege să
fie NU un Cavaler trac/ Cavaler danu-
bian (ale cărui mărturii arheologice pot
fi întâlnite, cu zecile, în numeroase
muzee din cele trei Europe), ci un tra-
gic, dar deloc nevolnic ori pesimist, Ca-
valer Cruciat. 

Născut în zi de 5 octombrie – în Ca-
pitala Moldovei luminatului Voievod Va-
sile Lupu, dar și a lui Mihai Eminescu,
Ion Creangă, Titu Maiorescu, Garabet
Ibrăileanu, George Lesnea, ori a con-
temporanilor noștri Teofan Savu, Horia
Zilieru, Al. Dobrescu, Cassian Maria Spi-
ridon, Adi Cristi -, Mihai Sultana Vicol
poartă în străfundurile fiirii sale, ca om
și scriitor, chipul tainic al întemeietori-
lor de verb vulcanic din stirpea impe-
rială a lui Adrian Păunescu, logodit cu
spiritul foarte deschis, sociabil, „lipsit
de mistere față de ceilalți”, dar și ma-
iestuos al Irisului (stânjenelului), floa-
rea venerată în Țara Soarelui Răsare,
fiind, totodată, simbol heraldic al sta-
tului samurailor și gheișelor: Japonia.

Locuit de vibrații celest-contradi-
corii – precum frații săi de crug Dante
Alighieri, Mahatma Gandhi, Oscar
Wilde, Friederich Nietzsche, William
Faulkner, George Gershwin sau John
Lennon -, el este permanent răstignit
pe crucea dintre armonie și instabili-
tate, ce poate friza, ca acum,
coșmarurile sinuciderii.   

Don Quijotte al timpurilor noi, în
zarea sa cea mai învolburat neguroasă
și vinovată, asumându-și tranșant păca-
tul de ucigaș, el fu – cu secole în urmă
– temător de moarte. „În rugăciuni am
găsit izbânda” – se destăinuiește în lă-
murirea asupra noului său volum:
Penitența cavalerului cruciat (Editura
OPERA MAGNA, Iași 2020, 100 pagini,
coperta Vasilian Doboș, ISBN 978-606-
9087-04-6).

În Mărturiile cavalerului cruciat
(eronat numite, în Descrierea CIP a Bi-
bliotecii Naționale a României, „cuvânt
înainte” -, care este totdeauna scris de
o altă persoană, critic și istoric literar,
exeget, hermeneut, ci nu de autorul
însuși, care nu poate oferi decât detalii,

într-o notă asupra ediției, lămuriri, NU
judecăți de valoare asupra propriilor
creații!), Mihai Sultana Vicol  creio-
nează o filă de foc, dintr-un jurnal
numai de sine știut, cu virtuți de poem
în proză, crâncen poem în proză, cali-
grafiat viforos, săpat cu penița vieții în
palimpsestul de beznă, deloc voalat, al
morții. 

Pe alocuri, aceste Mărturii… ating
accente bulversante, de clopot mitro-
politan, de catedrală, sau chiar de
(auto)pamflet biciuitor, cu misiune evi-
dentă de autoflagelare.

Începând în ritm domol, ca un ve-
ritabil Bolero de Maurice Ravel, ale
cărui cadențe, gradate, cresc-cresc-
cresc, până ajung la acelea ale caval-
cadei sfidând legile gravitației și
inerției -, Mărturiile cavalerului cru-
ciat sunt dezvoltate pe circa patru pa-
gini de carte.

Ele continuă așa: „Într-o noapte
am văzut chipul morții. Am simțit du-
rerile veșniciei. Spaima mă cuprinsese.
Trebuie să mărturisesc că am făgăduit
tuturor îngerilor credința mea. Am
stropit cu lacrimi Mormântul Sfânt.
Apoi a apărut ispita înfășată în straie
de glorie și am vrut preamărire. Cre-
deam că, dacă sunt purtător de sabie și
scut, sunt erou. Amarnică înșelăciune!
Eram prins în lanțul minciunii și al glo-
riei deșarte. Ucideam și fără de odihnă
îmi era mâna în care țineam sabia.”.

Năruirea (înălțarea?) în confesiune
devine, apoi, aproape devastatoare. 

Transcrise frust, fără menaja-
mente, rafală de lovituri sacadate de
picamer care străpunge temerar stratu-
rile geodezice ale veacurilor -, mărtu-
risirile sună astfel: „Gândurile aruncau
flăcări peste viață. Nebunia mea era
dorința de glorie. Am cutreierat întin-
sul Mediteranei vroind să ajung în Ieru-
salimul prevestit de cei trei magi de la
Răsărit. Nu bănuiam că sub sceptrul
Papei și Regelui voi deveni un ucigaș.
M-am înhăitat cu alți ucigași care-și zi-
ceau, ca și mine, cavaleri cruciați. Am
tăbărât noaptea în Ierusalim ucigând.
(…) Eram ca valurile mării în furtună.
Nimic nu ne anunța că în curând moar-
tea se va abate peste noi drept pe-
deapsă. Da, am ucis!”.

Aceste poeme torențiale,
desfășurate aproape pletoric, dar cu
evidentă rigoare și stăpânire a mijloa-
celor prozastice, ne poartă cu gândul la
poetul francez Lautreamont (pseudoni-
mul lui Isidore Lucien Ducasse), născut
în 1846 la Montevideo, în Uruguay, sta-
bilit din fragedă copilărie în capitala
Franței, unde tatăl său era diplomat mi-
litar. Copilul și adolescentul venit de

peste ocean a fost crescut în spiritul a
trei limbi și culturi (franceză, spaniolă,
engleză). Subit, a trecut în veșnicie,
fulgerat de o boală intempestivă, la
vârsta de numai 24 de ani, la Paris, în
anul 1870.

Hologramă la polul opus a lui Lau-
treamont – din punct de vedere al sta-
turii fizice și al structurii lăuntrice - ,
Mihai Sultana Vicol nu se arată a fi „un
bărbat mare, întunecat, tânăr, fără
barbă” – așa după cum îl descria Leon
Genonceaux pe autorul celebrelor Les
Chants de Maldoror, dar îndrăzneț
fără pereche, mereu spilcuit și harnic a
fost și este dincolo de orice îndoială. 

Volumul Penitența cavalerului
cruciat, tipărit de curând la Iași de zbu-
ciumatul nostru poet-cruciat (crucifi-
cat, concomitent, pe Steaua Zenovia –
Dulcineea și muza sa, menită morții
necruțătoare) debutează cu poemul de
aglutinări aparent calme, însă nestăvi-
lite, lăstărind pe tulpina de elanuri ar-
dente a Măslinilor din Grădina
Ghetsimani ori a celor de tip Gingko Bi-
loba, pe care nici bomba atomică de la
Hiroshima nu l-au putut asasina. Acest
miraculos reprezentant al regnului ve-
getal, consacrat drept arborele pagode-
lor, UNIC în lume, fără părinți vii, este
denumit popular „patru bani”, „caisa
argintie” sau „arborele templier japo-
nez”. Aproape la fel îl putem eticheta/
galona pe Mihai Sultana Vicol, grațios-
năzdrăvanul cruciat-poet-gheișă. 

Ierusalimul învins, primul dintre
cele două cicluri ale volumului,
reunește 33 (vârsta lui Iisus) de poeme.
Plus UNUL. Este o hipnotizantă retros-
pectivă, în desfășurări lirice ample și
isonuri biblice: „Gloria lui Richard
Inimă de Leu/ Era pentru mine un tran-
dafir înflorit/ Vroiam să-l urmez până
acolo unde/ Cei trei magi s-au arătat
pentru a vesti/ Nașterea lui Iisus Hris-
tos. // Eram tânăr de crud și nebun,/
Nu văzusem niciodată marea și o cora-
bie/ Nu știam cum se ține în mână un
scut și o sabie/ Pline îmi erau gândurile
de mândria de a fi cavaler cruciat,/ De
a înfrunta mânia semenilor musulmani/
Eram liber ca o furtună dezlănțuită, ni-
meni/ Nu mă putea opri din
îndrăzneața mea nebunie”.

(va urma)

Într-o ţară
îmbătrânită

• Doina Dabija

Mă simt
obosită într-o
țară obosită. 

Într-o țară
plină de oameni
care încă nu știu
cine sunt ori s-
au scufundat
voit într-o amnezie generală. 

Într-o țară parcă mereu bolnavă,
care nu mai are șanse de vindecare. O
țară săracă de vise și cu inima
sfâșiată, unde s-au prăbușit toate am-
intirile. O țară care nici nu mai știe ce

o doare. Unde virușii din minte sunt
mai periculoși decât cei exteriori.
Unde iubirea pare să fi fost demult
exilată.

Mă simt tristă într-o țară tristă,
care zice că o duce bine, dar parcă nu
mai respiră. O țară care suferă și stă
pe patul de moarte, dar n-o aude ni-
meni.

Mă simt învinsă într-o țară care
se lasă învinsă. Care își lasă destinul
să-i scape printre degetele
tremurânde de-atâtea lanțuri sau de
atâta nepăsare. Și timpul parcă a
rămas pe loc și n-a mai vrut să mai
treacă sau a trecut, dar nu l-a mai ob-
servat nimeni. Pentru că oamenii au
plecat să-l măsoare în alte țări, însă
n-au putut să ia cu ei și casa
părintească sau geamul prin care i-a
privit Dumnezeu.

Mă simt căruntă într-o țară
încărunțită, care a îmbătrânit de
dorul când era o floare de colț. O țară
care încă așteaptă s-o ridicăm de pe
patul de suferință și s-o vindecăm de
uitare. 
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• Nicolae Dabija

Trebuie să recunosc că toate
izbânzile pe care le-am obținut de-a lun-
gul vieții le datorez părinților și profeso-
rilor mei.

De la ei, de la învățătorii mei, care
mi-au rămas învățători pentru o viață, am
deprins nu numai a scrie și a citi, a
număra și a linia, nu numai dulcea noastră
limbă, nu numai istoria zbuciumată a
țării, ci și verticalitatea, bunătatea, cumsecădenia,
curajul.

Tot ei ne-au învățat să deosebim binele de rău,
adevărul de minciună, bărbăția de lașitate.

Majoritatea acestora absolviseră Institutul Peda-
gogic din Tiraspol. 

Ei mi-au rămas modele, cărora am tins mereu să
le seamăn.

Pe când eram elev, Institutul din stânga Nistrului
era considerat cea mai bună instituție pedagogică din
republică. La fel este considerat și azi.

A crescut mai multe generații de intelectuali. 
Un profesor de-al meu îl comparase cu un „cuib”,

sălaș pentru păsări. Adică un loc unde i-au crescut aripi
și unde a deprins Zborul.

Studiile de acolo le numise lărgire de suflet și
adâncire de gând.

Adică devenire de sine. 
Aș adăuga la acestea și demnitatea, care nu se

preda ca obiect în aule, dar pe care profesorii nu uitau
să o cultive. 

Dintre toate instituțiile de învățământ superior,
Universitatea din Tiraspol are, aș zice, cea mai eroică
și mai dramatică istorie. 

Pentru a avea acces la carte, studenții și profe-
sorii de multe ori au plătit cu viața.

În 1937-’38 ea rămăsese aproape fără studenți. 
În auditoriile cu învățăcei s-a tras cu mitraliera.
De-a lungul anilor ‘30 ai secolului al XX-lea Uni-

versitatea a avut zece rectori. În fiecare an – câte
unul. Cinci dintre ei au fost împușcați, alți cinci –
deportați la urșii albi.  Dar Universitatea din Tiraspol
a rezistat. 

La sfârșitul anilor ‘80–începutul anilor ‘90 unicul
tricolor care fâlfâia deasupra orașului Tiraspol era
arborat pe clădirea acestei instituții. Acesta fusese
păzit mai multe luni de zile de către studenți și profe-
sori. 

Cu toate amenințările și
sancționările, apărătorii de drapel
n-au cedat, stârnind admirația în-
tregii republici, dar și a restului
Europei, de unde ajungeau
corespondenți ca să fotografieze

acel steag zdrențuit de gloanțe și dogorât de foc, care
pâlpâia pe sediul pedagogicului tiraspolean ca pe o
redută.

Așa a rămas și va rămâne în conștiința consânge-
nilor noștri de ieri și de azi: ca un drapel pe o redută. 

La cei 90 de ani ai ei Universitatea din Tiraspol e
cea mai tânără instituție de învățământ a republicii.
Aș spune că aceasta e mai mult decât o academie. Ea
e o stare de suflet. Ori de câte ori intru în acest sanc-
tuar al cărții îi descopăr aulele pline de lumină, lumina
izvorând din ochii studenților și ai profesorilor, dar și
din manuale, din conspecte, din formule, din cifre, din
cuvinte… Aici tinerii învață să învețe, să viseze, să fie
ei înșiși. 

Mă bucură cadrele profesorale, în frunte cu rec-
torul Eduard Coropceanu, care cred în puterea ideilor
de a schimba omul, societatea, lumea. Și în aceste
timpuri deloc ușoare, ca și în zilele Celui De-al Doilea
Război Mondial, Universitatea din Tiraspol luptă – pen-
tru omul zilei de mâine, pentru promovarea tehnologi-
ilor noi, pentru prosperarea țării de care aparține. Și
aici cred, așa cum spunea Constantin Stere, că niciun
efort nu este zadarnic. 

Cât mai multe victorii pe care le meriți, Univer-
sitate a noastră! 

La alte multe sute de ani!

• Ana Manole

Spre finalul unui an din care cu
greu am izbutit să înțelegem ceva,
s-au redeschis – semideschis? –
școlile. Dominoul nesiguranței, por-
nind de la cele mai înalte autorități
ale statului, care au lăsat totul nu
pe ultima sută de metri dinaintea
startului, ci pe prima sută de metri
de după el, are ca ultimă piesă,
care se răstoarnă inevitabil, tocmai
interesul pe care cu toții ar trebui
să îl avem în vedere: cel al elevului.
În București, suntem în scenariul hi-
brid – cu excepția claselor primare
și a anilor terminali (clasele a 8-a și
a 12-a), elevii sunt împărțiți în
două, jumătate dintre ei fiind
prezenți în clasă, cealaltă jumătate
urmând să participe online, de
acasă, conform orarului – live. Cu
rocadă la intervale de două săptă-
mâni (în cazurile
înțelepte, care nu pierd
din vedere motivul acestui
haos doar aparent contro-
lat) sau de o săptămână
(în situațiile în care ne temem că nu
înțeleg copiii de acasă cum merge
treaba cu româna, cu matematica,
și vrem să vină fizic la școală cât
mai repede). Pentru că, desigur, ne-
am asumat din start că școala de
acasă nu e școală, că în spatele ca-
merelor închise elevul poate nici să
nu fie, iar în cazurile în care este și
deschide scurt microfonul, pentru a
ne atenționa că nu înțelege ce scrie
pe tablă, ridicăm neputincioși din
umeri: poate o să vă trimită un
coleg o poză.

Iată-ne, așadar, la capătul unei
vacanțe de trei luni – și, mai grav, a
unei întreruperi de șase luni a școlii
așa cum o știam – pe care am irosit-

o parcă sperând că virusul va dispă-
rea brusc la 15 septembrie, lăsând
drum liber elevilor spre clase, cu
noblețea de a nu sta în calea
educației. Ei bine, surpriză (?), nu a
fost așa. Ca întotdeauna, efectele
evidente provenite din cauze
aproape palpabile ne-au prins
nepregătiți, mizând poate pe faptul
că oricum a fost un an în care totul
s-a improvizat mai mult decât orga-
nizat. Nu avem niciun program la
nivel național, fiecare consiliu de
administrație ia propriile decizii la
nivel de școală, iar stânga nu doar
că nu știe ce face dreapta, ci nu știe
nici ce face ea însăși: ne împiedi-
căm de propriile scuze și argumen-
tele care sună valid în mintea
noastră nu stau deloc în picioare
când ni se cer explicații de către
părinți sau elevi. În cazuri concrete,
noi nu cunoaștem pașii următori, la
toate întrebările care încep cu ce se
va întâmpla când.../dacă... răspun-

sul este „vedem atunci”. Suntem,
totuși, atât de pregătiți încât să ne
redresăm pe parcurs după o even-
tuală accidentare? Am mai fost în an
pandemic și știm cum merg lucrurile
în aceste condiții atât de bine încât
să ne permitem să lăsăm totul pe
atunci, fără un plan pus la punct din
timp? Nu. Toată agitația care ar fi
trebuit să caracterizeze lunile pre-
mergătoare începutului de an
școlar, acel continuu du-te-vino, în
ritmul albinelor plecând și întor-
cându-se la stup, al cărei scop ar fi
fost organizarea până în cel mai mic
detaliu a tuturor aspectelor, por-
nind de la tehnologie și încheind cu
regulamentul, bifând pe parcurs

pregătirea cadrelor didactice și în-
tocmirea unui ghid cu răspunsuri la
întrebări esențiale, care ar fi putut
fi cu ușurință anticipate, fie nu a
avut loc niciodată, fie se întâmplă
acum, cu elevii deja în clase. Zum-
zăim întocmai albinelor – deloc în-
tâmplătoare analogia, aceasta este
imaginea – în încercarea de a con-
ecta cabluri, de a prinde unghiul în
care viteza la internet este propice
unui dialog live, de a le explica în
același timp elevilor de ce este
esențial să își țină masca pe nas, la
două zile după ce ei au participat
împreună cu părinții la protestele
#fărăbotniță, #școalăNUpușcărie.

Raportez din banca întâi – ca-
tedra. Mă văd ca în oglindă în pa-
nourile din plexiglas, dincolo de
care elevii aproape că s-au resem-
nat și nici nu se mai străduiesc să
priceapă ceva, și îmi recunosc pro-
pria hibridizare, poli-, ori multi-hi-
bridizare: nu din două, ci din mai

multe specii simt că fac
parte – aș vrea să fiu pentru
ei și profesor, și omul cu
răspunsurile la îndemână
(altele decât cele legate de

materia pe care o predau), și cel cu
o vorbă bună pentru orice, dar sunt
atât de des nevoită să devin tehni-
cian, responsabil cu ordinea, gar-
dian, încât cu greu îmi mai
amintesc care e, cu adevărat, me-
nirea noastră, a celor de la catedră.
Sistemul hibrid ne hibridizează na-
tura, ne desface și împarte câte
puțin din noi în fiecare rol pe care
îl avem de îndeplinit, astfel încât nu
ne mai lasă întregi nicăieri. Noi, ne-
recunoscându-ne, suntem cei în a
căror mână stă drumul elevilor
noștri spre a se recunoaște. Ce
facem, cum îi (mai) ajutăm?

prin e-mail de la Chişinău

în linia banca întâi

D R A p E L  p E  R E D U T ă

anul hibridizării noastre

Colțul spiritual
Mânzul 

nemulţumit
Un cal trăia cu mânzul său plin de viață într-o vale

minunată, cu păşuni verzi, râuri limpezi și umbră răco-
roasă a multor copaci. Dar mânzului îi mergea ca şi oa-
menilor care au de toate: era nemulţumit. Nu făcea
decât ceea ce-i aducea plăcere: dormea, deşi nu era
obosit; era comod şi sătul şi în cele din urmă dispreţuia
valea. 

-Tată, dacă trebuie să mai trăiesc aici, sigur mă voi
îmbolnăvi. Iarba nu-mi mai place, aerul este aşa de su-
focant, râul este murdar. Trebuie să plecăm de aici! 

Aşa că au plecat de aici. S-au urcat pe cărăruşe
abrupte spre coama muntelui. Vântul rece bătea tare şi
aproape că nu mai găseai petic de iarbă. A doua zi, mân-
zul părea epuizat şi fără vlagă din cauza foamei. A treia
zi, nu-şi mai putea mişca picioarele. 

-Este timpul să ne întoarcem, spuse tatăl şi-l con-
duse pe fiul său în vale pe un alt drum. Sosiră acolo abia
noaptea. Abia simţi sub picioarele sale iarba fragedă şi
proaspătă şi mânzul necheză cu bucurie: 

-Tată, rămânem aici. Niciodată nu am mâncat o
iarbă aşa de gustoasă și aşa de frumos mirositoare! 

În acel moment se înălţau zorii dimineţii, iar mân-
zul observă că tocmai în această vale au trăit şi mai în-
ainte. De ruşine, nu mai îndrăznea să privească la tatăl
său.

Părintele Gheorghe Nicolae
Șincan, 
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• Tudor Nedelcea
2020 a fost declarat de către Pa-

triarhia Română anul comemorativ al
filantropilor ortodocși români de pe tot
cuprinsul înaltului for bisericesc orto-
dox român. A fost/este o inițiativă lău-
dabilă de dreapta cinstire a
filontropilor români din toate timpurile
(mai puțin din timpurile noastre) care,
în spiritul creștinismului, au făcut pen-
tru semenii lor fapte bune îndrăgite de Domnul.

Între aceștia, Emanuil Gojdu este un nume ce tre-
buie rostit cu pioșenie pentru întreaga sa activitate și
mai ales pentru mecenatul său, așa cum a fost evocat
în ziarul „Lumina” de preot academician Mircea Păcu-
raru și alți condeieri. El face parte din marea familie a
aromânilor, despre care Petre Țuțea spunea că ei nu-s
români, ci superromâni, aromâna sau macedoromâna
fiind un dialect al limbii române. Familia Gojdu își are
sorgintea în vestitul oraș sud-dunărean Moscopole, care
a emigrat spre sfârșitul secolului 1l 18-lea spre Polonia,
o ramură a neamului Gojdu stabilindu-se în părțile bi-
horene.

Emanuil Gojdu s-a născut la Oradea, la 9/21 februa-
rie 1802, din părinți: Ana, născută Poinar și negustorul
Atanasie Popovici Gojdu, alături de alți cinci frați. În
Oradea și-a petrecut copilăria, a urmat cursurile școlii
primare ortodoxe românești, gimnaziul și primul an al
Academiei de Drept din Oradea (1820-1821), continuată
la Bratislava, pe care o absolvă în 1824, la 22 de ani.
Tânăr avocat, se angajează la biroul avocatului sârb din
Pesta, Mihai Vitcovici. Este perioada când îl cunoaște pe
studentul în drept Anastasie Șaguna (viitorul celebru mi-
tropolit Andrei Șaguna) în casa unchiului acestuia, Anas-
tasie Grabovschi, unde se întâlneau scriitori români din
orașul dunărean. Tânărul Gojdu debutează în 1829 în re-
vista de la Buda, „Biblioteca românească, editată de Za-
haria Carcalechi, cu o Cuvântare de rugăciune a nației
românești” („nu este mai mare mângâiere (și) mai ade-
vărată îndestulare decât simțirea fericirii și a măririi
neamului”). Îl sprijină financiar pe învățătorul Ștefan P.
Neagoe să tipărească Calendarul românesc în 1830, gân-
dindu-se deja la „o fundație pentru veșnica tipărire a
calendarului”.

Terminându-și stagiatura, Emanuil Gojdu își des-
chide propriul său cabinet de avocatură, fiind și un
„notar cambial”, devenind curând nu numai unul dintre
cei mai străluciți avocați ai vremii, ci și unul înstărit prin
forțe proprii (a cumpărat case în centrul Budapestei,
moșii, terenuri intravilane, avea acțiuni și cărți de va-
loare). În 1932, se căsătorește cu Anastasia Pometa, au
doar o fiică care n-a trăit decât un an. (N-a avut copii
nici de la cea de-a doua soție, aromânca Melania Dum-
cea). Este un temei ca întreaga sa dragoste să se în-
drepte spre studenții români, oaspeți ai meselor festive
ai familiei Gojdu, pentru care a și înființat o fundație.
Pr. acad. Mircea Păcurariu avansează ideea că moartea
părinților săi, dar mai ales a mamei, când el avea doar
14 ani, l-a afectat, pentru mamă nutrind un sentiment
mai profund ceea ce se reflectă și în testamentul său în
care stipula dispoziții numai cu privire la descendenții
materni („mama sa a avut un rol hotărâtor în formarea
caracterului religios-moral al celui care avea să devină
unul dintre cei mai mari binefăcători ai neamului și ai
Bisericii sale”).

Cu o carieră profesională strălucită, Emanuil Gojdu
intră și în politică, în administrația Imperiului habsburgic
de fapt, fiind prefect al jud. Caraș, membru de drept în
Casa Magnaților (Senat) din Pesta, remarcându-se prin
discursuri parlamentare cu ecou în rândul conaționalilor.
Spre a stabili tactica și strategia de luptă a românilor
pentru obținerea de drepturi elementare, el se infor-
mează de la intelectualii români din Transilvania, pre-
cum Andrei Șaguna sau G. Barițiu. Andrei Șaguna îl
sfătuiește să convoace un „congres național, care să for-
muleze modul și chipul egalei îndreptățiri a nației și
limbii române” și de a cere autorităților habsburgice
„egalitatea, libertatea și frățietatea individuală, civilă,
națională și confesională”.

Bazat pe aceste doleanțe, Emanuil Gojdu ține un
memorabil discurs, la 19 iunie 1861, în Casa Magnaților,
prin care demonstrează că românii nu pot accepta uni-
rea Tansilvaniei cu Ungaria, pentru că aceștia „doresc
viața națională, conservată de o mie de ani printr-atâ-
tea nenorociri, pe care voiesc a și-o păstra, cultiva și
lăți și-n viitor, iar pe fiii săi, aplicându-i în toate ramu-
rile guvernării, voiște a-i pregăti pentru un viitor
mare”. Discursul a deranjat cercurile politice maghiare,
astfel încât el demisionează ca prefect de Caraș și se-
nator, fiind ulterior ales în Adunarea Deputaților (Dieta)
din Pesta (1865-1868). În 1869 se retrage din politică,
fiind numit „septemvir”, adică consilier la Curtea de
Casație, funcție îndeplinită până la moartea sa (22 ia-
nuarie/3februarie 1870). 

Emanuil Gojdu a intrat în istoria neamului său prin
celebrul său Testament din 4 noiembrie 1869, publicat
în „Telegraful român” (nr. 9 și urm. din 1870 și în „Ana-
lele Fundației Gojdu, tomul 1, 1870- 1883 (Budapesta,
1886, p. 1-9). Recent, a fost republicat în vol. Testa-
mente (1599-1917). Antologie și cuvânt introductiv de
Georgeta Filitti (București, Edit. Notarom, 2007, p. 257-
266). În esență, întreaga sa avere, rămasă după solvirea
datoriilor sale, a dărilor și a cheltuielilor de înmormân-
tare, „o las în întregul ei acelei părți a națiunei române
din Ungaria și Transilvania care se ține de legea răsări-
teană ortodoxă”, administrată de o „fundațiune perma-
nentă, care va purta numele «Fundațiunea lui
Gozsdu»”.

Pentru administrarea averii acestei Fundații. Gojdu
stipulează 18 dispoziții, din care spicuim:

„d) pentru administrarea fundațiunei mele, din
națiunea orientală ortodoxă română împuternicesc ur-
mătoarea representată: aa) pe mitropolitul său arhie-
piscopul oriental ortodox român; bb ) pe toți episcopii
orientali orodoxi români din Ungaria și Transilvania; cc)
tot atâți, și afară de aceștia încă trei bărbați laici au-
toritativi, cunoscuți pentru onorabilitatea lor, și pentru
trezvia [spiritul viu] lor, împreunată cu sentimente de
devotați români orientali ortodoxi...”.

Pragmantismul, patriotismul și profesionismul juri-
dic al lui Emanuil Gojdu reiese, cu claritate, din limpe-
zimea articolelor testamentare. Astfel, timp de 50 de
ani, 2/3 din veniturile fundației să se capituleze, iar res-
tul de 1/3 să se acorde burse „acelor tineri români de
religiune răsăriteană ortodoxă, distinși prin purtare
bună și prin talent, ai căror părinți nu sunt în stare, cu
averea lor proprie, să ducă la deplinire creșterea și cul-
tivarea copiiilor lor”. După expirarea acelor cinci dece-
nii, se vor capitaliza 3/5 din veniturile anuale, iar un
procent de 2/5 să se împartă ca burse studenților, dar
și altor tineri „care voiesc a se califica pentru cariera
artistică, preoțească și învățătorească”. Urma să fie
renumerați și „preoți și învățători săraci, cu însușiri
eminente, familie numeroasă și îmbătrâniți”. După 150
de ani, înceta capitalizarea și urma formarea unui fond
de rezervă din 1/10 din veniturile anuale, restul fiind
destinat „pentru orice alte scopuri religionare ale ro-
mânilor de religiune ortodoxă răsăriteană”, totul pen-
tru „prosperitatea și înflorirea patriei, a Bisericii
răsăritene ortodoxe și a nației române”.

Reprezentanța menționată în Testament pentru ad-
ministrarea Fundației sale era formată din mitropolitul
ortodox al Ardealului (președinte, din episcopii săi su-
fragani (din Arad și Caransebeș) și ca membrii mireni (ca
și în Statutul lui Andrei Șaguna) 1/3 clerici și 2/3 mireni,
statut rămas în vigoare în B.O.R. până în 2007. Membrii
Reprezentaței reuniți în două sesiuni anuale, activau
„fără vreo remunerare materială, simțindu-se
remunerați prin conștiința că au ajutat și ei la prelu-
crarea materiei date de mine spre înflorirea iubitei
națiuni”.

Din statistica pr. acad. Mircea Păcurariu, Fundația
Gojdu a a vut peste 3000 de bursieri, unii deveniți
reputați savanți în varii domenii de activitate, în științe:
Victor Babeș, Traian Vuia, Iuliu Prodan, istorie: I. Lupaș,
Silviu Dragomir, Ilie Minea, Vasile Stoica, Aurel C. Popo-
vici, C. Daicoviciu, Andrei Oțetea, I. Scurtu, etnografie:
Romulus Vuia, literatură: O. Goga, Valeriu Braniște, Aron
Cotruș, pedagogie: Ștefan Velovan, Liviu Blaga (fratele
filosofului), muzică: Zeno Vancea, teologie: Miron Cris-
tea, D. Stăniloae etc.

Toți au studiat în universități din Austro-Ungaria și
Germania, în alte țări putând studia doar cu aprobarea
guvernului. „Mulți dintre ei au avut un rol hotărâtor în
pregătirea marelui act al Unirii Transilvaniei cu Româ-
nia de la 1 Decembrie 1918” (Mircea Păcurariu).
Fundația și-a îndeplinit misiunea timp de o jumătate de
veac, până în anul școlar 1919/1920, când s-a destrămat
Imperiul austro-ungar, iar casele din Budapesta, și
acțiunile în bănci rămânând în Ungaria. Reprezentața
Fundației și-a continuat activitatea la Sibiu, condusă de
mitropolitul Nicolae Bălan (1920-1955), care a intreprins
numeroase acțiuni pentru respectarea testamentară. A
fost evaluată averea lui Gojdu: în 1923, erau patru clă-
diri în str. Kiroly, trei clădiri în str. Dob și o clădire în str.
Hollo. 

În 1927, la București s-a semnat un acord între Ro-
mânia și Ungaria pentru reglementarea Testamentului
Gojdu, dar partea maghiară a tergiversat rezolvarea,
blocând, chiar conturile fundației. Un nou acord între
cele două țări se semnează în 1930, la Paris, prin care
guvernul maghiar se angajează să înceapă negocieri cu
partea română. Abia la 27 octombrie 1937, după lungi
negocieri, partea maghiară se angaja să pună, în termen
de 30 de zile, la dispoziția Fundației Gojdu, întregul pa-
trimoniu din Ungaria, acord ratificat prin Decretul regal
din mai 1938 (publicat în „Monitorul Oficial” din 13 mai
1938), ratificat și de Parlamentul maghiar în 1940. A
fost, astfel, recunoscut oficial, de către statul maghiar
dreptul de proprietate al averii Fundației Gojdu din Bu-
dapesta.

A urmat Diktatul de la Viena din 30 august 1940, al
Doilea Război Mondial, bolșevirea Ungariei și
naționalizarea prin Decretul-lege nr. 4/1952.

După evenimentele din 1989, s-au reluat discuțiile
dintre cele două țări. La 30 septembrie 1996, s-a
reînființat la Sibiu Fundația Gojdu (Sentința civilă nr.

608/9 octombrie
1996, Tribunalul
Sibiu), sub con-
ducerea acad.
Ioan-Aurel Pop
( a c t u a l u l
președinte al
Academiei Ro-
mâne); din 6 de-
cembrie 2015,
p r e ș e d i n t e l e
Fundației a deve-
nit IPS Laurențiu
Streza, Arhiepis-
copul  Sibiului și
Mitropolitul Ar-
dealului, iar
membrii de drept
sunt toți episco-
pii români
ortodocși din
Tr a n s i l v a n i a ,
Banat și Ungaria (Sentința civilă 608/1996).

Dar, Satana nu doarme, ci activează, de data
aceasta sub haina politicului. La 25 octombrie 2005, se
semnează Acordul guvernelor Republicii Ungaria și Ro-
mâniei asupra înființării Fundației Publice Ungaro-Ro-
mâne Gojdu, competența și funcționarea ei revenind
Ungariei. Acordul a fost semnat de ministrul român de
Externe, Mihai Răzvan Ungureanu și de secretarul de
stat maghiar Andras Barsonyi, Președinte al României:
Traian Băsescu.

Cum era normal și cum mai procedaseră anterior
(dar atunci fiind sub ocupație străină), înalții ierarhi
ortodocși ai Ardealului au reacționat prompt și cu
vehemență, solicitând Parlamentului neratificarea Acor-
dului. Aceeași solicitare și din partea Academiei Ro-
mâne, condusă atunci de Eugen Simion.

Teologul, scriitorul și omul de mare curaj, Bartolo-
meu Anania, Arhiepiscopul Clujului (ulterior și Mitropolit
al Clujului, Maramureșului și Sălajului) se adresează Par-
lamentului României, în numele mitropoliților ortodocși
Laurențiu al Ardealului, Nicolae al Banatului, arhiepis-
copului Andrei al Albei Iulia, episcopilor Timotei al Ar-
dealului, Lucian al Caransebeșului, Ioan al Oradei,
Justinian al Maramureșului, Ioan al Covasnei și Harghita
și Sofronie al românilor din Ungaria cu întrebarea fi-
rească: „Sunteți convinși că Acordul româno-ungar din
20 octombrie 2005 îi aduce României vreun folos?” Se
cere, de fapt, vot împotriva Ordonanței de Urgență al
Guvernului privitoare la Acordul româno-ungar de
înființare a Fundației Publice Ungaro-Române „Gojdu”,
Bartolomeu Anania amintindu-le parlamentarilor ro-
mâni, în stilul său caracteristic „că sunt aleșii noștri și
că principalul atribut al unui om politic este patriotis-
mul”. Apoi, veșnicul de pomenire Bartolomeu Anania
face următoarele „observații puctuale”: 1) „Se pretinde
că Acordul nu desființează Fundația Gojdu din Sibiu. În
realitate, noua Fundație Publică nu o desființează, ci
preferă să și-o anexeze”; 2) „Acordul ungaro-român din
octombrie 2005 îl anulează pe cel din 1937, ratificat de
parlamentele ambelor țări și încă valabil”; 3) „Se pre-
tinde că Fundația Publică nu are ca obiect moștenirea
Gojdu, dar își propune să obțină o seamă de clădiri din
complexul budapestean al «Curților Gojdu»; 4)
„Fundația Publică își propune să ridice o statuie marelui
filantrop, «dar uită că Gojdu are deja o gigantică sta-
tuie morală»; 5) „Se pretinde că Fundația Publică are
la bază «principiul parității»”, dar înaltul prelat Anania
citează din stenograma ședinței Parlamentului maghiar
din 21 noiembrie 2005 când s-a ratificat acest acord, „cu
voioșie, în numai un sfert de oră, cu 107 voturi pentru,
două voturi împotrivă și șapte abțineri”. Acest acord,
se menționează în stenograma maghiară, „pune punct
discuției prelungite de mulți ani. Esența acestei pro-
bleme este că România renunță la revendicările bunu-
rilor materiale pe care a formulat-o în 1998”.

În ciuda opoziției Bisericii Ortodoxe Române, ca
fiind singura executoare testamentară îndreptățită, a
Academiei Române și a opiniei multor români (nu și a
„societății civile”), acordul s-a perfectat, iar artizanul
acestui acord, Mihai Răzvan Ungureanu a fost răsplătit
cu un titlu de „doctor honoris causa” al unei universități
maghiare.

Prin unii „intelectuali” ai săi, România mai pierde
unul din drepturile sale legale, printr-o monstruoasă tră-
dare, mulțumindu-se doar că imaginea marelui „cititor
și binefăcător” al semenilor săi, care „va fi veșnic în
mijlocul poporului său”.

„Pentru că dispozițiunile acestea testamentare,
scrie marele român Emanuil Gojdu, sub decursul timpu-
lui să nu se dea uitarei, dispun ca testamentul acesta
să se cetească în toate bisericile parohiale române ră-
săritene”, încheind cu „ ceea ce mai am încă la inimă”,
adică cu urarea creștinească: „Dumnezeu cu voi iubită
patrie și națiune, iubită soție și neamuri! Dumnezeu cu
voi, iubiți amici!”.

Odihniți-vă și Dv. întru Domnul, bunule creștin Ema-
nuil Gojdu și iertați-i (dacă puteți) pe cei care v-au în-
tinat credința, speranța și dragostea de țară. Amin!

Un filantrop și patriot autentic
Emanuil Gojdu
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Bancu 
sau Camora?
• Ovidiu Ioanițoaia

S-a tot zis că amâna-
rea barajului cu Islanda din
martie în iunie și apoi din
iunie în octombrie ar fi în
favoarea "tricolorilor". Da și
nu.

De ce da? Deoarece e
de presupus că, în raport
cu luna martie, una de
iarnă la Reykjavik, terenul
de pe stadionul Laugardalsvöllur (atenție la
pronunție!) va arăta mai bine. Chiar dacă în ca-
pitala Islandei a venit frigul și la ora partidei de
joi temperatura nu va depăși probabil 7-8
grade.

La avantaje să trecem și amănuntul că, în
ciuda unor știri mai vechi, meciul se va disputa
cu porțile închise. Contează și asta, însă nu
prea tare, știind că localnicii, care ar fi putut
asista în jur de 2.000 (conform UEFA, maximum
30% din capacitatea arenei), nu se omoară cu
făcutul galeriei pentru băieții suedezului Erik
Hamren, antrenorul „elfilor”.

În paranteză fie spus, acesta s-a adresat
majoritar jucătorilor care au realizat „minu-
nea” de la Euro 2016, când Islanda a bătut An-
glia cu 2-1! Drept urmare, sugerează presa
insulară, nu-i exclus ca împotriva românilor să
apară în formație veterani ca Saevarsson (35 de
ani) sau R. Sigurdsson (34). Oricum, media de
vârstă a islandezilor se conturează a fi de peste
32 de ani!

Revenind, de ce nu ne-ar avantaja amâna-
rea? Întrucât această întâlnire, cea mai
importantă din 2020, pică într-un moment de-
licat pentru noi. În care Rădoi a rămas fără Fl.
Coman, accidentat, dar și, încă mai neliniștitor,
fără fundașii centrali Chiricheș și Nedelcearu.
Cel dintâi, căpitanul echipei în recentele par-
tide cu Irlanda de Nord și cu Austria, s-a lovit
sâmbătă în tricoul lui Sassuolo. Colac peste
pupăză, selecționerul nu se va putea baza nici
pe Nedelcearu, ex-Ufa. Învoit să meargă la
Atena ca să semneze cu AEK, acesta a ieșit din
calcule deoarece ar fi ratat efectuarea testului
COVID-19, obligatoriu înaintea deplasării în Is-
landa.

Ca atare, Rădoi va trebui să găsească
soluții pentru acoperirea celor două posturi. Să
admitem că una există și se numește D. Gri-
gore, titular pe 7 septembrie la Austria-Româ-
nia 2-3. Mai departe, va avea de ales între A.
Burcă, A. Toșca și, chemat de urgență de pe
lista de rezerve, M. Bălașa. Fiecare dintre ei cu
argumente. Burcă a jucat la Klagenfurt, doar
că fundaș dreapta. Toșca s-a distins constant
sub comanda lui Șumudică la Gaziantep. Bălașa
e în creștere la Craiova, liderul Ligii 1. Să
sperăm că, inspirat, Rădoi va trage cartea
câștigătoare.

Afirmație valabilă și în privința fundașului
stânga. Care va fi Bancu sau Camora, după ce
căpitanul Craiovei, convingător în Bănie, n-a
strălucit în Austria, iar Camora, proaspăt natu-
ralizat, cunoașteți subiectul, a fost convocat în
premieră la lot. Și visează, firește, să debuteze
în națională. Dovedind personalitate și curaj
atunci când a ignorat protestele xenofobe ale
unor ultrași, Rădoi va trebui să continue pe
aceeași linie sau să facă pasul înapoi. Intuiesc
că va risca, îndemnat și de opțiunea publicului.
Care s-a pronunțat net pentru titularizarea clu-
jeanului în sondajul GSP, 82%!

În rest, de la mijloc în sus ar exista
rezolvări. De anticipat că Maxim, N. Stanciu,
Mitriță și Pușcaș nu vor lipsi din garnitura de
start într-un meci în care așteptăm de la „tri-
colori” aceeași atitudine ca și la victoria de
referință din Austria. Implicare, ambiție, risipă
de energie. Hai, România!

SSPPOORRTT
Sursa text și foto: blogsport.gsp.ro

Amprenta unui gând 
Bibliotecile
cântate ale
românilor

• Ion Andreiţă

Nu știu dacă la sugestia savantului
Dimitrie Gusti – cel ce crease echipele
de cercetare sociologică în satele Ro-
mâniei Mari, în mod deosebit în părțile
revenite la pieptul țării-mamă: Transil-
vania, Bucovina, Basarabia (chiar până
spre Bug, și dincolo, unde existau
așezări de români: unde cercetase
Anton Golopenția și publicase volumul
„Românii de la Est de Bug”, pentru
care a murit în pușcăria comunistă
Văcărești, la vârsta de 42 de ani) – sau
la însăși inițiativa ministrului
Învățământului de la acea vreme,
adevăr este că, în acea perioadă,
învățătorii satelor care voiau să obțină
gradul didactic I trebuiau să
scrie/întocmească și să susțină, ca
probă de examen, monografia satului
respectiv. Așa s-au umplut arhivele țării
cu date și informații valoroase, culese
de la fața locului; așa s-a îmbogățit is-
toria patriei cu nuanțe pilduitoare pe
care, în graba ei generalizatoare, nu le
reține. 

Într-o astfel de lucrare am desco-
perit sintagma ce face obiectul acestor
rânduri: „Monografia culturală și
educativă a satului Islaz-Romanați
(1939)”, realizată de învățătorul Ata-
nasie Bâldescu, descoperită de mine în
revista „Memoria Oltului și
Romanaților”, mai/2020 (mulțumesc
Ion Tîlvănoiu, împătimitule de istoria
plaiurilor natale). În această monogra-
fie, bravul învățător folosește – și
justifică – noțiunea biblioteci cântate.
„Se zice în timpul nostru – aprecia
învățătorul de țară Atanasie Bâldescu,
acum 80 și ceva de ani – că un popor
cult este acela care are mai multe bi-
blioteci… Poporului nostru… căruia
până la 1877 i s-a negat dreptul de a
pretinde un petec de pământ în Eu-
ropa, deși îl moștenise cu mari sacrifi-
cii, Cel de Sus i-a hărăzit altfel de
biblioteci: Biblioteci Cântate. Vi se va
părea o curiozitate, dar este un adevăr.
Cântecele noastre cu aleanul lor… au

format cea mai puternică bibliotecă
din lume, bibliotecă ce-a oțelit în așa
fel neamul nostru, încât a putut să se
apere pe el însuși și pe întreaga Europă
de pacostea năvălirilor barbare”. 

Câtă dreptate are înțeleptul
dascăl! Am dat o raita prin bibliotecile
lumii. Nu insist neapărat asupra fai-
moasei Biblioteci din Alexandria,
înființată de marele cuceritor al
antichității, Alexandru Macedon. pe la
anul 300 î. Chr. și dispărută o sută de
ani mai târziu. Nici asupra Bibliotecii
din Assurganipal (Egiptul de azi)
ființând cu trei secole mai devreme
decât cea din Alexandria – și-n care se
păstra „Epopeea lui Ghilgameș”. Ori Bi-
blioteca de la Catedrala Hereford (An-
glia) – din Evul Mediu – în care cărțile,
rare și scumpe, erau legate cu lanțuri.
Și nici asupra Bibliotecii Universității
Sorbonna, datând de pe la 1280 – în
pandant cu mai tânăra Bibliotecă
Națională a Franței, apărută inițial la
Luvru, ca o Colecție Regală, în anul
1368. Un popas s-ar cuveni, totuși,
făcut în Renaștere, la Biblioteca
Laurentină din Florența, amenajată de
Michelangelo Buonarroti. Ca și la Bi-
blioteca Apostolică de la Vatican
(1475) care, împreună cu Arhivele Se-
crete ale Vaticanului, conservă docu-
mente istorice încă necunoscute de
lume. Bibliotecă în care, cu vechi urice
vaticane, unele inedite, a fost
organizată o expoziție despre istoria
noastră – ”Monumenta Romaniae Vati-
cana” („Mărturii Românești la Vati-
can”) între 19 ianuarie și 30 aprilie
1996 (patru luni! cordială concesie din
partea Papei Ioan Paul II) la vernisarea
căreia, singurul ziarist român prezent
(pe speze proprii) a fost subsemnatul
(spun asta nu ca laudă, ci spre a se ști
și a nu se uita dezinteresul manifestat
de autorităților românești). 

În ceea ce privește soarta cărții
românești, suntem departe de Europa;
mult în urmă, adică. Cea mai veche
instituție de profil pare a fi Biblioteca
Universitară din Iași, având izvorul în
fondurile de carte ale Academiilor
Domnești, în mod deosebit Academia
Vasiliană de la Mânăstirea Trei Ierarhi –
1640. Stabilă și cu continuitate devine
abia în anul 1835, ființând drept
Bibliotecă a Academiei Mihăilene. Bi-
blioteca Națională din București își are
sorgintea în vechea Bibliotecă a Cole-
giului Sfântul Sava – 1838. Se cuvine
amintită și Biblioteca Județeană „Di-
nicu Golescu” din Pitești, datând din
anul 1880. 

Avea, așadar, dreptate,
învățătorul Atanasie Bâldescu din Isla-

zul Romanaților când spunea, cu vor-
bele lui frumoase, simple și cuminți, că
în vremea când Europa își făcea biblio-
teci și școli înalte, noi, românii,
făceam zid în calea năvălirilor barbare,
sacrificându-ne – și ușurându-le lor
efortul creator. Dar, cum tot el zice,
Dumnezeu nu ne-a uitat: ne-a dat cân-
tecul – implicit, bibliotecile cântate.
Tot folclorul nostru – de la doină la
baladă, de la cântec de dragoste la
bocet, de la orație de nuntă la cântec
de cătănie, de la descântecul de deo-
chi la blestem – o fabuloasă bibliotecă
vie, creată, păstrată, îmbunătățită,
dezvoltată și transmisă din generație în
generație. Fiecare sat românesc – cu
biblioteca lui cântată. Țara – o uriașă
orchestră de biblioteci. Spuneți-mi, în
ce limbă și sub care temei se mai
găsesc asemenea biblioteci?

…Aș fi putut aduce, în încheierea
acestor modeste rânduri, câteva exem-
ple/citate din înălțătoare doine și neîn-
trecute balade, adunate de-acum în
paginile numeroaselor cărți tipărite și
păstrate în bibliotecile noastre ac-
tuale. Dar n-o voi face, din prețuire și
respect pentru învățătorul de țară Ata-
nasie Bâldescu. Voi reproduce, însă,
două texte din biblioteca lui cântată: o
orație de nuntă și o Jienească – ambele
culese cu 60 de ani înaintea scrierii
monografiei:

Plângeți ochi și lăcrimați
Că voi sunteți vinovați
Ce vedeți nu mai uitați
De părinți vă-ndepărtați.
Înfloriți floricelelor
Da v-ar doica relelor
Când erați de înfloreală
Vă făceați neagră cerneală
Înfloriți și stați ca macul
Că mie mi-a trecut vacul. 

Busuioc cu foaia lată
Cine te-a sădit pe baltă?
Jianca când era fată.
Jianca s-a logodit
Busuiocul s-a pălit
Jianca s-a măritat
Busuiocul s-a uscat
Ce Jiancă-afurisită
Cum se plimbă prin răchită 
Și prin rugi și pălămidă. 

…Și, totuși, n-aș pune punct, fără
a recita câteva versuri dintr-o poezie
de Adrian Păunescu, care închide fru-
mos acolada noastră de veșnicie:

Eu sunt din țara lui Foaie-Verde
Eu sunt din neamul lui Făt-Frumos,
Urmele mele nu se pot șterge
C-am străbătut veșnicia pe jos.  

9 octombrie 1954: se năștea Adrian Pintea, 
actor și scriitor român (d. 2007)

10 octombrie 1866: se năștea Nicolae Vermont, 
pictor român (d. 1932)

10 octombrie 1872: se năștea Paul Angelescu, general 
român, comandant al Diviziei a XV-a, “Divizia de 
Oțel”, în luptele de la Mărășești din Primul 
Război Mondial (d. 1949)

10 octombrie 1914: se stingea Carol I al României, 
domnitor al Principatelor Unite (1866-1881), 
rege al României (1881-1914), (n. 1839)

10 octombrie 1964: La cea de–a XVIII–a ediție a Jocurilor 
Olimpice de Vară de la Tokyo, Iolanda Balaș și
Mihaela Peneș cuceresc medaliile de aur. În total
România a obținut 11 medalii.

10 octombrie 1967: se năștea Laura Stoica, interpretă 
română de pop-rock (d. 2006)

11 octombrie 1593: Mihai Viteazul intră în București și 
urcă pe tronul Țării Românești, după acceptarea
sa de către Poarta Otomană.

11 octombrie 1875: se năștea Ștefan Octavian Iosif, 
poet român (d. 1913)

11 octombrie 1929: se năștea Olga Tudorache, actriță 
română de teatru și film (d. 2017)

12 octombrie 1894: se năștea Elisabeta a României, 
fiica Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria 
(d. 1956)

13 octombrie 1858: se năștea Take Ionescu, 
politician român, prim-ministru al României (d. 1922)

13 octombrie 1954: se năștea Alexandru Andrieș, 
cantautor român

14 octombrie 1853: se năștea Ciprian Porumbescu, 
compozitor român (d. 1883)

14 octombrie 1998: se stingea Leopoldina Bălănuță, 
actriță română de teatru și film (n. 1934)

15 octombrie 1922: La Alba Iulia, are loc încoronarea 
Regelui Ferdinand I al României și a Reginei 
Maria a României.

15 octombrie 2019: se stingea Tamara Buciuceanu-Botez,
actriță română de teatru și film (n. 1929)

Sursă: wikipedia.org 
Selecție: CB

Măcar în CALENDAR
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• Cristiana Crăciun
De vreo săptămână încoace, o zisă nu ne mai dă

pace, toți și-n dungă o utilizează, chiar dacă, sunt con-
vinsă, nu au habar ce citează! E o replică dintr-un banc:
Bulă student, înjură profesorul prea exigent; enervat,
dascălul dă fuga la decanat și-l reclamă pe insolent; de-
canul sosește urgent și-l pune să repete ce a zis mai de-
vreme... Dar să vă atrag atenția nu are rost: Bulă era
obraznic, nu prost!, așa că, la solicitarea de a reitera
injuria, răspunde cu fraza „rămâne cum am stabilit!”,
și dascălul pică de tâmpit! Așa și acum: odată închisă
gogoșeria electorală, flegma oportuniștilor pe obraz s-
a uscat, „mortul de la groapă n-a mai înviat”!, cum zice
o cimilitură de copii, geaba unii și alții au protestat, să
afle adevărul au încercat... Rezultatul prestabilit, ma-
nevrele și furăciunile rămân neclintite, așa cum s-a
anunțat că „a ieșit”, sper că nu a crezut în rezultate
„revizuite”! Nu ia nimeni în seamă evidențele, pro-
bele, furilor un fir de păr nu li se clintește, de vreme
ce s-a stabilit și ca birourile electorale să lase toate ne-
lămuririle s-aungă în „justiție”, care e, după cum se
știe... o mare manțocărie, unde se poartă plicurile gal-
bene, unde sunt băieții care trag sforile, unde sunt im-
portante „culoarele”...   Deci se va face dreptate la
anu, când o înflori bostanu și o să curgă pe țeavă apa
caldă – adică... niciodată!

Dar hei, dintre pământeni suntem cei mai fericiți,
avem aleșii cei mai... insoliți. Zău așa, de-un „par
examplu”, Clocotilda... doamna Aguadalupei, încunu-
nează munca echipei! La Iași Chirica... e ceva la care ni-
meni nu putea spera... doar ce-a schimbat stânga cu
dreapta și și-a dobândit brusc, peste noapete onest ave-
rea... La Suceava, Ion Mandachi, cel care nu mai suporta
ce făcea cu banii guvernarea lui „Dragniea” și a con-
struit el un metru de autostradă, de model!, a dat lovi-
tura... Ion Lungu a câștigat cel de-al cincilea mandat!...
Pe zurbagiu’ de mediu l-a pătruns liniștea, e foarte
mulțumit: nu se va construi drumul visat niciodat’,
nici orașul nu va fi mai bine administrat, dar, e altceva
cu dreapta!... acum nu mai e necesară nici autostrada,
la fel cum în Capitală nu ne mai trebuie brusc apă caldă!
Avem Nicușor Dan, trăiască ELSA!!! Cum nu știți cine e
aia?!?... O să încerc eu a vă lumina, dar mai bine ca mine
ar face-o Talpeș, Mărgineanu și Ardeleanu, zis Vulpea:
e organizația studenților la drept din fostele comuniste
state, înființată prin 85-87, care a avut continuitate în
activitate, la noi apărând chiar prin 89 - 90, în anii în
care schimbarea era dictată de, ați ghicit!, securi-
tate!!! Bravo, până aici aveți o bilă roșie... ăăă... albă
(Dumnezeu să aleagă, că nici eu nu mai știu ce culoare

e bună.) Organizația a fost condusă prin 96 pe bune de
Cristian Seidler, dar în CV el vicepreședinte apare, în
timp ce Dan Barn e trecut președinte, după ce nu mai
era studinte(?!?) – sincer, nu mă așteptam la o astfel de
răsturnare, nu credeam că și între ei e loc de mistifi-
care... Dar, marionetele, bine strunite din sforicele,
au pregătit cu temeinicie și răbdare „schimbările”! Au
făcut nu doar ca mulți dintre românii cu joburi în stră-
inătate, plătiți cu parale bune!, să lăse slujbele de
peste hotare, euroii, familiile și, ca la un semnal, s-au
întors în țară, să... Salvați Bucureștiul, lângă Nicușor
Dan și mai apoi România, alături de Dan Barna – că, între
timp acesta a reușit „expulzarea” fondatorului de ONG
și s-a pus el la conducere, după ce în prealabil a trsnfos-
rmat un for civic în partid!, ajutat de Roxana Wring, de
toate celelalte cârtițe infiltrate, acum declarate „con-
serve” expirate și repudiate, ci, mai ales au manipulat
tinerii frumoși și liberi să creadă în ele!!! Apoi a apărut
geaca roșie pe spinare de Președinte și restul e po-
veste!... Deci, ai priceput, drag popor de ce populația
a fost așa de simplu de influențat, încât i-a votat?!?
Pentru că aici nu amatorii, ca pe la alte partide, ci
profesioniștii au lucrat! (Felicitări, dom Coldea, v-a
reușit figura! Dâncu... la loc comanda, mai mare
rușinea, că a fost ultravizibilă manevra!)... Sigur, doar
pentru că definitiv luptele între STS, SRI și SIE nu s-au
încheiat, imaginile care au oripilat o lume în media au
scăpat, dar și să nu și-o ia USRăii în cap! E și un fel, bine
chibzuit, de a ni se spune... prin semne: „na, v-am
(scuzați) tras-o, rămâne cum am stabilit!”. Ca să nu ne
mai dăm de ceasul morții și să zbierăm ca fraierii„ noap-
tea ca hoții!”... În viața asta ei pot face tot ce doresc,
nu cred că este cazul, suplimentar, să vă lămuresc!

Acum, că alegerile s-au încheiat, și, chit se „aran-
jează” pe față voturile, rezultatele s-au adjudecat...
haștagreziștii nu mai ies în piețe, deși datoria pe cap
de român crește...(nici n-are cum să scadă, la ce fel
Câțu se împrumută, astfel încât fiecare nou născut e o
comoară – din... start 5000 de euro valorează/dao-
rează), se devalorizează leul cu grăbire... e România
toată o fericire! Mi-e și teamă să deschid robinetul de
apă caldă, pe care o să curgă lapte și miere, așa cum în
stație la Eroilor s-au deschis dușurile la prima lucrare
doi în unu – aquapark și metrou! E tare bine!!! Să vedeți
la iarnă ce bucurie o să fie cu ales bulesul Capitalei,
prea adoratul mahalalei, măritul și prea cinstitul de in-
terlopi susținut, dar și de „mut”!, domnul matematician
Dan, cel mai mare constructor de bile din mucii extrași
din narine, lovește: după ce a dat din gura domniei sale
apă caldă și șosele, dă... moale! Nu are cum să asigure
apa caldă, nici o atmosferă mai puțin poluată, pentru
că își preia mandatul după izolare, în jur de 20 octom-

brie, dată după care Firea și PSD trimit iarna, se știe!
Traficul va fi la fel de aglomerat din cauza ciumei roșii
de... condamnat, moștenirea grea din primărie, toate,
piedici mari în calea succesului constituie. Din ianuarie
mai ținem nițel de pandemie, după aceea dă PSD ploile,
apoi căldurile... (sunt vinovați pe vecie pentru ce n-a
fost să fie) Patru ani trec repede! Mai nasol e ce o să
fie după ce nu mai poți face audit în primărie, iar
nenorociții care una ca asta vor cere sunt agenți PSD sub
acoperire, ca să se știe... Hai, că am și eu o viziune...
De cap să-mi fie! Dar, zău, ne așteaptă numai lucruri
pozitive, începând cu testele și terminând cu „proviziile
de avarie”, indiferent ce drac or însemna ele: fie că
face stoc de ceva țevi sparte, s-avem acolo, la nevoie,
fie că va ține apa cladă în gură și-n burtă gazele, ca să
le slobozească la nevoie, suntem asigurați pe următorul
ciclu electoral de acest element empatic și moral! Cin-
ste ție, Bucureștiule, orașul de unde soarele românilor
răsare!

Nu știu dacă va fi fost întrebat, pe când era doar
un candidat, de-i place ori nu fotbalul, dar, surpriză!,
primarul, alesul orașului simbol al revoluției, Timișoara
– vă mai amintiți, vă mai spune cava: „Azi în
Timișoara/Mâine-n toată țara”?!? – răspunde post fac-
tum la provocarea presei, că, dacă ar avea loc un meci
între România și Germania, el ar ține, firește, cu cei
mai slabi, cu noi, cei mai corupți, mai leneși, mai bol-
navi!... Spuneți și dumneavoastră, după acest pumn
încasat în față, dacă ai cum să nu-l iubești pe Fritz,
ajuns edilul la... nu, rima nu e bună, timișorenii au
văzut deschiderea, oportunitatea de a crea breșa către
neo-ocupația germană, pe care o intuise însăși țara,
doar că nu avusese un autentic la însemâna sa, drept
care a ales un „etnic german”, ca să nu zicem un „sas”,
ca un bolovan... adică tare ca piatra, iute ca săgeata...
în mâna indianului mort, ținut la vrăjeală  în cort! Mi-
nunat acest Dominic, m-a străfulgerat până la buric
sentimentul acela de mândrie adânc patriotică, pe
care probabil că tot natul îl încearcă! Alles (bulles)
Gutte! Doamne, ce bucurie să văd că cineva ne des/dis
prețuiește! că dorește să pună bănățenii la treabă, iar
el ca vătaful pe claie să șadă: are capul plin de proiecte,
bine, ele nu sunt încă așa de concrete..., dar le va trans-
pune pe toate în practică împreună cu comunitatea lo-
cală: el stă, proștii lucrează! Felicitări, dragii noștri
buni români de pe Bega, cei mai pregătiți dintre noi
să vă ia benga, curajoșii și vizionarii care ați luptat din
greu să vă întoarceți înapoi, în imperiu, acolo unde
erați acum un mileniu! FELICITĂRI, POPOR IUBIT:
RĂMÂNE CUM AM STABILIT!

„RĂMÂNE CUM AM STABILIT!”

Un senior al țarinei
• Ovidiu Marian

Pe la sfârșitul veacului trecut în ultimii ani ai aces-
tuia, când pășisem deja cu pași timizi și haotici în origi-
nala noastră democrație, un inginer chimist cu mare
experiență în fabricarea produselor clorosodice se în-
treba și nu reușea să înțeleagă, cum de înainte de anii
‘90 puteau să funcționeze cu rezultate notabile toate
fabricile românești, toate unitățile agricole iar acum, pe
zi ce trece devin falimentare închizându-si porțile. Cred
că, în anii care au urmat, distinsul chimist( astăzi un
apreciat crescător de vaci de lapte) a găsit răspunsul la
întrebarea care l-a frământat atâta vreme.

Ca redactor de specialitate la ziarul de suflet Scân-
teia Tineretului am bătut țara în lung și în lat poposind
în toate județele pentru a reflecta munca dintr-un do-
meniu atât de vast și cu oameni atât de generoși – agri-
cultura. Ce-i drept despre cultivarea pământului în
localitățile județului Alba am relatat mai sporadic decât
din cele aflate în zone sudice sau vestice ale țării. Apoi
mai trebuie să  amintesc și faptul că în județele Hune-
doara și Alba, ziarul de tineret îl avea  corespondent pe
remarcabilul ziarist Alexandru Belgrădean care, prin ta-
lentul său acoperea toate domeniile de activitate din
această parte de țară. Totuși, în decursul anilor, am
reușit să cunosc o parte dintre oamenii locului pasionați
de agricultură, de prosperitatea satului românesc. Prin-
tre aceștia la loc de frunte țin să-l amintesc acum și aici
pe Ioan Giosan, inginerul agronom care, ani la rând a
condus Direcția Agricolă a județului Alba în calitate de
director general. De la domnia sa am aflat că după pri-
mii ani lucrați în regiunea Hunedoara unde, printre al-
tele a pus bazele înființării stațiunii experimentale

agricole din Geoagiu, o dată cu noua împărțire adminis-
trativ-teritorială, în anul 1968, se întoarce acasă în
județul Alba, devenind adjunct, apoi director general al
Direcției Agricole. În această înaltă funcție deținută, nu
o dată am beneficiat de bunăvoința domniei sale spriji-
nindu-mă în îndeplinirea sarcinilor redacționale printr-
o documentare vastă și la obiect. Pentru noi, ziariștii
agrarieni cea mai mare dificultate o întâmpinam atunci
când, la nivel de județ, nu găseam un mijloc de trans-
port adecvat pentru o documentare cât mai amănunțită
și consistentă în același timp. Pot spune că în județul
Alba, am găsit mereu înțelegere la Direcția Agricolă, la
șeful acesteia, Ioan Giosan. Ba mai mult, într-o docu-
mentare aflând că sunt din Ocna-Mureș m-a condus până
acasă, unde s-a întreținut cu părinții mei, ceapiști în
acele vremuri. Pot spune că, în anii petrecuți de mine
la ziarul de tineret am cunoscut  și cimentat relații ami-
cale, cu mai mulți conducători de unități agricole locale
și județene. Printre cei din prima linie se află și agrono-
mul Ioan Giosan căruia îi port un mare respect pentru
anii trudiți în slujba agriculturii românești. Se întâmpla
și nu o dată ca după o teleconferință ținută de șeful sta-
tului cu primii secretari județeni de partid în care erau
abordate și probleme din domeniul agriculturii (efectua-
rea arăturilor, însămânțarea culturilor sau strângerea re-
coltei) , ziarele trebuiau să prezinte în paginile lor de a
doua zi articole în care să se regăsească cerințele șefului
statului. În asemenea situații, redactorul șef adjunct ce
răspundea și de probleme economice îmi punea la
dispoziție biroul său cu întreaga aparatură de
comunicații, iar eu luam legătura cu diferiți conducători
ai agriculturii județene care, la rugămintea mea îmi pu-
neau la dispoziție datele cerute în vederea întocmirii ar-
ticolului. De câte ori am apelat la inginerul Ioan Giosan,
domnia sa ne-a prezentat situația reală a mersului lu-
crărilor agricole din județul păstorit. La o consfătuire
națională a agricultorilor desfășurată la Sala Palatului,
Ioan Giosan îmi spunea cu părere de rău că are câțiva
tineri agronomi repartizați în județul Olt și nu știe cum
să-i aducă acasă subliniind că pe un ardelean cu greu
poți să-l faci oltean. Apoi că, nu poate apela la omologul

său din Olt pentru că județul este condus de Vasile Băr-
bulescu, rudă a șefului statului etc, etc. Fără nici o pro-
misiune, îl caut pe directorul general al agriculturii
județului Olt, Doru Rădulescu, un specialist de marcă
dar, mai întâi de toate, un om deosebit cu suflet nobil
și, de cum dau de el îl și prezint omologului său, Ioan
Giosan, spunându-i în treacăt de acei tineri ardeleni
rătăciți. După o scurtă discuție legată de tematica con-
sfătuirii, Doru Rădulescu ii spune agronomului din fața
sa că la rându-i are pe birou două sau trei cereri ale unor
tineri absolvenți de agronomie repartizați în județul Alba
și care doresc să se întoarcă în județul de baștină.
Schimbările de specialiști s-au făcut pe loc fiind antrenat
în acest demers și directorul general din cadrul Ministe-
rului Agriculturii, omul care răspundea de învățământ și
de personalul instituției. De fapt Ioan Giosan avea darul
de a urmării tinerii agronomi originari din județul Alba
în ce localitate din țară au ajuns să profeseze după ter-
minarea studiilor superioare și se preocupa îndeaproape
pentru a-i aduce în județul în care s-au născut. Așa a
reușit Ioan Giosan să adune în jurul său sute de
specialiști care au pus umărul la dezvoltarea agriculturii
din această zonă centrală a Transilvaniei, prin punerea
în practică a rezultatelor cercetării ( introducerea în
cultură a unor soiuri de plante- grâu, porumb, floarea-
soarelui, sfeclă de zahăr- cu o productivitate sporită și
rezistente la intemperii, a programelor legate de viti-
cultură, pomicultură, legumicultură, zootehnie, pisci-
cultură, mecanizare, chimizare, irigații).

Totuși, specialistul, omul Ioan Giosan nu înțelege de
ce s-a distrus tot ce era mai bun pentru locuitorii
județului Alba cheltuindu-se sume importante din banii
de investiții, obiective necesare producerii, prelucrării
și păstrării produselor agricole. 

La bătrânețe Ioan Giosan se mândrește cu realiză-
rile sale profesionale, dar cel mai mult se mândrește
cu cei patru nepoți ai săi de care se bucură în fiecare
zi. Totuși, când vorbește de agricultura de astăzi a
județului Alba spune că simte o durere în suflet care
nu are leac.
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• Nicolae Dan Fruntelată

Se dedică acest text celor care au preluat, prin voia
sorţii, un partid de stânga, singurul care, după părerea
mea, putea conduce acest popor de stânga – că, normal,
noi am venit în istoria contemporană din stânga, aceea
a celor mulţi şi săraci, noi n-am beneficiat de lecţia
democraţiilor spălate în mirajul capitalist, noi am fost
definiţi de glasul genialului nostru poet sărac, acela care
ne-a cerut să ne apărăm „sărăcia şi nevoile şi neamul”.

Pe urmă au venit revoluţiile momentului şi am
schimbat istoria. Războiul rece a fost înlocuit de războiul
manipulaţilor, de noua ordine a celor care au ţinut să
cucerească lumea fără a trage gloanţe decât în ţintele
încăpăţânate (Kosovo, Afganistan, ţările Orientului
Mijlociu).

Încolo, a mers ca-n brânză. Estul a fost mişculat în
formula Soros, sunt şi ţări unde s-au născut politicieni
cu cojones, scuzaţi termenul, ca Polonia, Ungaria,
Grecia, Serbia, ţări care-şi urmează drumul lor, nu şi
România, noi, nu, niciodată, noi, nu.

Noi, românaşii, că romunculi mi-e ruşine să zic
(încă), am aplicat proverbul nenorocit „Capul ce se
pleacă/ sabia nu-l taie”, fără să citim şi finalul acestuia.

Aici suntem. Am ales edilii localităţilor, în multe
locuri am aşezat oameni pe principiul: „N-a făcut nimic
în viaţa lui, deci e bun”. Acesta pare a fi principiul de

bază al noului partid de tipar bolşevic, acea stângă
progresistă, democrată până-n prăsele, liberă de orice
prejudecăţi sexuale, creştineşti, omeneşti.

În contrapartidă, au venit cei care clamează cauza
stângii adevărate, cei din partidul pe care eu îl numesc
PMSD, adică Partidul Mamelucilor Social-Democraţi. E un
partid condus de un triumvirat pe care nu ştiu cine l-a
ales, dar bănuiesc cine l-a impus, având drept eminenţă
cenuşie, până la gri total, pe un domn profesor de la
Cluj, politician fără nicio performanţă politică.

Să laşi ţara pe mâna unor veleitari, a unor amatori
ţâfnoşi ca Vlad Voiculescu şi Clotilde Armand, e o mare
vină de ordin naţional.

Mamelucii au realizat asta. Ei erau, în istorie,
cavalerii egipteni care s-au opus asaltului lui Napoleon.
Fără nicio victorie împotriva împăratului, numele lor a
ajuns să fie folosit ca un sinonim al eşecului. Aşa că
preiau şi eu termenul ca să calific rezultatul obţinut la
alegerile locale de partidul condus de tripleta „de aur”
Ciolacu-Grindeanu-Dâncu.

Să ai oameni de stânga, prin convingere şi pregătire
politică, de talia unor senatori, a unor primari, a unor
analişti politici chiar, şi să mergi, ca un orbete politic,
exclusiv pe tripleta de care vă aminteam, nu e doar o

greşeală. Mă întreb dacă nu e ceva mai mult şi mai grav.
Mamelucii au pierdut câteva poziţii esenţiale. Şi

mamelucii din celălalt mare partid, PNL, şi-au pierdut
fără drept de apel din credibilitate. Dar au pierdut din
cauze clare, făcând gafe, conducând prost, aruncând
ţara în marasm. Ceilalţi au pierdut fără motiv, ceea ce e
mult mai penibil.

Au câştigat cei care n-au făcut nimic până acum. Se
pare că, în România contemporană, cel mai profitabil
lucru e să nu faci nimic. Nu munceşti, nu greşeşti. Lumea
îţi oferă o şansă, şansa viitoarei ratări, şansa nimicului.

Asta dovedeşte nivelul politic al noii societăţi
româneşti. Opţiunea: ori votăm pentru mameluci, ori
votăm pentru nimic. Vă aşteptăm la urne în noiembrie,
în decembrie sau de Paştele viitor.

Deocamdată, numărăm infectaţii, internaţii,
deputaţii.

Îmi place să mă întorc în amintire la vremea
fanarioţilor. La vremea când erau de toate şi se făceau
de toate. Era ciuma lui Caragea? Era! Se fura în Codrii
Vlăsiei ca-n codru? Se fura! Păi, ce, azi nu e la fel? Avem
pandemia lui Iohannis? Avem! Se fură la alegeri (cu
mânuşi fhranţuzeşti şi cu saci userişti)? Se fură! 

Şi când îi prinzi cu raţa-n gură, tot ei te înjură. Pe
lângă blocurile izolate, cîte-un copil fugit de la şcoala
online cântă: „Vine Werner de la baltă/ Cu codiţa
ridicată/ C-a făcut un ouşor/ Să i-l dea lui Nicuşor”.
Şlagăr, nu alta!

Este vremea bucuriei în Republica Vlăsiei, ca să
terminăm, vorba lui Brunhilde La Maire, en fanfare.

Mamelucii tac, ascultă şi înghit...

Mamelucii şi Codrul Vlăsiei

OAMENI DEVENIȚI LEGENDE

Cecilia Cuțescu-Storck
(o viață închinată artei)

• Dimitrie Sorin Pană

Se naște la 14 martie 1879, în familia lui Ion și a
Nataliei Brăneanu, în satul Râul Vadului (comuna Câi-
neni), unde - până la 1 Decembrie 1918 - a funcționat
unul dintre punctele vamale prin care se făcea legătura
cu Transilvania, regiune istorică aflată (în acea pe-
rioadă) sub stăpânirea austro-ungară. Localitatea - pe
al cărei teritoriu a existat o așezare atribuită epocii
bronzului și un castru roman („Pons Vetus“) din secolul
al II-lea - a fost atestată documentar la 1415, într-un act
de danie semnat de către domnitorul Mircea cel Bătrân,
care o atribuia spre administrare Mănăstirii Cozia, lucru
întărit după aproape un secol (1505) de către voievodul
Radu cel Mare. Castrul „Pons Vetus“ - în traducere „Pun-
tea Veche“, este pomenit în scrierile unui cunoscut geo-
graf din Ravenna, ca făcând parte din „Limes Alutanus“
- linie de fortificație cu rol de apărare a Daciei, con-
struită de către romani de-a lungul albiei Oltului. Nu de-
parte de aici, în urma celebrei bătălii de la Posada
(localizată în aria comunei Titești), Basarab I semna, la
1330, actul de naștere al Țării Românești, care însemna
totodată şi impunerea religiei ortodoxe în fața celei ca-
tolice. Ca o curiozitate, pe aceste locuri care încă mai
poartă urmele dominației austriece (fortul „Arxavia“ ri-
dicat la începutul secolului al XVIII-lea), se găsesc și sin-
gurele biserici din Muntenia, construite și pictate după
modelul celor din Moldova de Sus.  

Adoptată la vârsta de șaisprezece ani de către bu-
nicii din partea mamei, de la care a moștenit numele de
Cuţescu, Cecilia şi-a trăit copilăria aproape de tradiţiile
şi datinile strămoşeşti, apărată fiind de puterea rugă-
ciunii celor care aveau să-i conducă paşii către marea
performanţă. Pasiunea pentru artă - manifestată încă
din perioada copilăriei - avea să și-o dezvolte pe în-
treaga durată a studiilor continuate  la București, în ca-
drul Școlii Centrale de Fete. Ajunge la Munchen, la
recomandarea pictorului polonez Tadeusz Ajdukiewicz -
chemat de către familie să o evalueze, unde studiază
pictura, timp de doi ani, la celebra „Damenakademie“,
cu profesorii Fehr și Schmidt. Urmează perioada fran-
ceză, în timpul căreia își completează tehnica și bagajul
de cunoștințe sub îndrumarea lui Jean Paul Laurens și
Benjamin Constant, doi dintre maeștrii cărora le-a fost
elevă la „Academia Julian“, chiar dacă mare parte din
timp o aloca vizitării celebrelor muzee pariziene. În
1902, la numai douăzeci și trei de ani, una dintre lucrări
(„Nud“) îi este admisă în cadrul Salonului „Champ de
Mars“, considerat unul dintre cele mai severe în privința
selecției, bucuria evenimentului împărțind-o cu bunul
ei prieten, Constantin Brâncuși. Tot în acest an se

căsătorește, la București, cu violonistul Romulus Kunzer,
din a cărei relație se naște Romeo, crescut - după des-
trămarea căsăniciei - împreună cu Frederic Storck, fiul
sculptorului german Karl Storck, stabilit în Țara Româ-
nească, în 1849; acesta avea să fie cunoscut, ulterior,
ca primul profesor de sculptură al „Școlii de Belle Arte“
din București, născută la inițiativa lui Theodor Aman și
Gheorghe Tăttărescu, căruia îi este atribuită și cea din-
tâi sculptură publică din țară, amplasată în curtea spi-
talului Colțea, care îl reprezintă pe spătarul Mihail
Cantacuzino.     

În 1906 își deschide prima expoziție personală, în
cadrul galeriei „Hessele“ din Rue Lafitte, eveniment
marcat prin vocea publicațiilor „La Roumanie“ și „Liber-
tatea“. Tot atunci revine în România, unde, alături de
Frederic, ridică casa din strada Vasile Alecsandri nr. 16,
după planurile lui Alexandre Clavel - arhitect român de
origine franceză, care s-a inspirat din arhitectura de fac-
tură germană. Imobilul s-a dovedit a fi fost un impresio-
nat atelier în care cei doi artiști au continuat să lucreze
cu multă tenacitate până în 1951, când spațiul alocat
creației artistice a fost transformat în muzeu, cunoscut
ulterior sub numele de „Muzeul de Artă Frederick Storck
şi Cecilia Cuţescu-Storck“. Dacă fațada principală poartă
amprenta diverselor motive ornamentale, marca Frede-
ric, interiorul aparține Ceciliei, care a decorat încăpe-
rile cu picturi murale de inspirație simbolistă - din care
nu lipsesc figurile feminine și vegetația luxuriantă. În
1918, în salonul de lucru al artistei - care găzduiește
„Dragostea pământească și dragostea spirituală“, operă
ce încadrează reproducerea ușii de la intrarea în Bise-
rica Colțea (lucrare executată în piatră) - s-au pus ba-
zele mișcării feministe, cunoscută sub numele de
„Asociația pentru Emanciparea Civilă și Politică a Femei-
lor Române“. Frederic Storck a fost unul dintre membrii
fondatori ai „Societății Tinerimea Română“, care a
urmat vocația tatălui său, fiind la fel de pronunțat în
sculptura monumentală cât și în cea de mici dimensiuni. 

Anul 1916 i-a adus Ceciliei cele mai importante rea-
lizări personale, care aveau să deschidă calea îndelun-
gatei sale cariere artistice. După ce, împreună cu Olga
Greceanu și Nina Arbore, pune bazele „Asociației Femei-
lor Pictore și Sculptore“ din România, cunoscută ulterior
sub numele de „Grupul celor trei doamne“ - este numită
(prin concurs, în toamna aceluiași an) profesoară de artă
decorativă și pictură, în cadrul Academiei de Arte Fru-
moase din București - catedră pe care o va ocupa până
în anul 1941 - devenind, astfel, prima femeie profesor
universitar în cadrul unei universități de artă din Europa.
Un cuvânt greu de spus în această numire a aparținut lui
I.G. Duca, din postura de ministru al Cultelor și
Instrucțiunii Publice, funcție în care a ajuns la vârsta de
treizeci și cinci de ani. 

Decorațiunile murale din propria-i casă rămân „vi-
novate“ de comenzile care i-au fost atribuite, consumul
suplimentar de energie impus de trecerea de la șevalet
la arta monumentală neconstituind  un obstacol în calea
afirmării. Așa au luat naștere lucrările „Agricultura, In-
dustria și Comerțul“ din holul Băncii Marmorosch-Blank,

situată pe strada Doamnei și „Istoria Negoțului Româ-
nesc“, din Aula Magna a Academiei de Studii Economice,
lucrare a cărei suprafață ocupă aproximativ o sută de
metri pătrați. Anterior acestora, a realizat și compoziții
de factură simbolistă, apreciate îndeosebi de criticul de
artă Petre Comărnescu. Și-a expus lucrările în multe din-
tre expozițiile de artă deschise în Europa, începând cu
Veneția - unde a reprezentat România, în cadrul biena-
lei, timp de patru ani (1924-1928). Au urmat manifestări
similare la Atena, Barcelona, Amsterdam, Haga, Poznan,
Milano, Belgrad, Roma, Varșovia și Paris, oraș ce a găz-
duit expoziția din 1936. Grație talentului, dar și a prie-
teniei născută din aplecarea spre artă a reginei Maria,
în 1933 pictura murală avea să-și facă loc și în fostul
Palat Regal (actualul Muzeu de Artă al României) prin lu-
crarea „Apologia artelor românești“. De remarcat este
efortul depus în realizarea acestei lucrări (care ocupă
plafonul fostului Palat Regal), date fiind condițiile spe-
ciale de lucru (poziție incomodă, pe o schelă metalică a
cărei înălțime măsura patrusprezece metri). În perioada
interbelică a obținut mai multe premii, la loc de cinste
situându-se Medalia de aur si Marele premiu - obținute
la Expoziția Internațională de la Barcelona (1929), Me-
dalia de aur obținută în cadrul Expoziției Internaționale
de la Paris (1937), titlul de Cavaler al Ordinului Civil
(Spania 1930), Cavaler al Legiunii de Onoare (Franța
1933), precum și Maestru Emerit al Artei pentru întrega
activitate artistică, primit în anul 1957. 

Pe lângă talentul artistic, înclinația către literatură
a îndreptățit-o pe Cecilia Cuțescu-Storck să-și facă pu-
blică viața, adunată (în 1943) între copertele cărții
„Fresca unei vieți“, volum reeditat în 1966 (cu ceva
completări), sub titlul „O viață dedicată artei“. Oma-
giată - de către Uniunea Artiștilor Plastici - la împlinirea
vârstei de nouăzeci de ani, artista - care în același an
avea să urce la ceruri - își încheia discursul în aplauzele
unei audiențe marcată de încărcătura emoțională a
celor de pe urmă cuvinte: „Atunci când știu că am făcut
ceva pentru patria mea, și mulțumirea îmi dă aripi să
încerc mereu alte lucrări“.                                         

Boabe de piper crud

***
blufezi mai bine
cînd îți afunzi mîinile-n coapsele ei
mă privesc holbîndu-mă la voi
obișnuiam să am demoni în privire
să ciugulească ochii-mi
din păcatele tale
cu o poftă de gravidă

Miruna Carp
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• Dumitru Constantin

Cu doi ani în urmă, când  România a pierdut la vot
posibilitatea de a deveni , pentru a 5-a oară după ce a
fost admisă în ONU,  membru nepermanent al Consiliu-
lui de Securitate, m-am gândit mult la acest eveni-
ment neașteptat pentru mine. Spun și subliniez
NEAȘTEPTAT, dat fiind că mă bazam pe marea tradiție
a diplomației noastre și, în pofida oricărei remarci aiu-
rea, pe indubitabilele calități ale diplomaților noștri,
întrucât avusesem privilegiul ca, de-a lungul anilor, ca
gazetar specializat pe probleme externe, să-i cunosc
pe unii dintre ei. 

Uneori, chiar la fața locului, în timpul unor
călătorii de documentare îndeosebi în Orientul Mijlociu
sau Africa, dar și în Europa, alteori, la București, cu
ocazia vizitelor unor înalte personalități politice în
special din state în curs de dezvoltare. De altfel, la un
momentat dat, inspirat de confratele meu, prieten de
lungă durată, prezent și azi în paginile „Flăcării”, am
scris într-un cotidian din Târgu Jiu un elogiu al unor
diplomați de excepție, cu toții gorjeni. 

Am pornit de la citarea vorbei potrivit căreia
„diplomaţii sunt cei ce află azi ceea ce au scris ieri
ziarele”, care, cum se constată, are o vădită nuanţă
peiorativă, adăugând însă că eu cred că ea nu este
adevărată. Ca urmare, am evocat câțiva diplomaţi pe
care i-am cunoscut la post, subliniind că, datorită lor,
pentru mine, butada este caducă.Din punctul meu de
vedere, ei au călcat cu brio pe urmele „părintelui” și
creatorului de facto al marii diplomații românești – Ni-
colae Titulescu – născut, e drept, în „inima” Doljului şi
care a copilărit în Tituleştii Oltului.

Încep cu ambasadorul Constantin Flitan, despre
care am scris recent. Este cel care m-a primit cu
căldură gorjenească (adică aparte şi cordială !), la
Paris, în ianuarie 1972. Descendent al unei familii de
seamă din Novaci, era perceput  în Oraşul Luminii ca
un diplomat strălucit, a stat acolo şapte ani (un
adevărat record!) şi, între altele, a organizat marea
vizită la Bucureşti a preşedintelui Franţei, gen. Charles
de Gaulle, din mai 1968. De fapt, el are o contribuție
de excepție la deschiderea diplomației românești
către marile state occidentale, începând, evident, cu
Franța. 

Totuși, nu pot trece cu vederea un adevăr crud :
anihilarea rețelei române de sponi din Franța, condusă
de Mihai Caraman, operațiune pentru a cărei reușită ar
fi dat un ajutor „tovărășesc consistent” Moscova,
supărată de amintita deschidere politică spre Vest a
României. Acel nefericit moment a dat o lovitură dură
de tot activității din acei ani de la Paris a ambasadoru-
lui Flitan, care a trebuit să facă uz de toate calitățile
sale umane, profesionale și diplomatice spre a readuce
relațiile româno-franceze pe un făgaș normal. 

În fine, deloc în trecere, notez că, în ianuarie
1972, ambasadorul statului Chile în Franța, marele
scriitor Pablo Neruda, pe care l-am întâlnit la MAE cu
ocazia unei audiențe, mi-a vorbit în cuvinte memora-
bile despre colegul său român, „diplomatul de

excepție”. Despre el să mai notez că, ani de-a rândul,
a deținut funcții de conducere în Centrala MAE – direc-
tor de direcție, adjunct de ministru. Totodată, a fost
dascăl la Facultatea de Drept, iar în anii ’65-‘66, eu,
student filolog, am asistat la câteva cursuri ale sale.
Nu eram singurul „străin” în acel amfiteatru…

Din „zona arabă”, primul pe care-l evoc este am-
basadorul Aurel Turbăceanu, care a lucrat 38 de ani
doar în această lume. Cu studii la Bagdad (culmea, l-
am găsit în catalogul promoţiei mele – din 1968 – de la
Filologia bucureşteană !), el  își impresiona gazdele
prin extraordinara cunoaştere a acestei lumi aparte, a
obiceiurilor, tradiţiilor şi personalităţilor zonei respec-
tive. Dintr-o atare perspectivă, cred că marele său
atu, pe care l-am spus deja, era faptul că stăpânea
perfect limba arabă, asemeni altor colegi de-ai săi cu
pregătire similară, ceea ce făcea ca el să-şi surclaseze
adesea interlocutorul local, ce avea studii la Paris ori
Londra (mai nou, în SUA). 

Este cel care are acțiuni de pionierat ce se cuvin
puse în fruntea capitolului relațiilor diplomatice ro-
mâno-arabe, el fiind cel care a deschis Ambasadele Ro-
mâniei în Arabia Saudită şi în Qatar, două dinte statele
„cheie” din zonă. Apoi, după cum am aflat în timp, a
avut o contribuție aparte și la dezvoltarea raporturilor
politice bilaterale.

După ce a fost pensionat, a  scris o carte
documentară fundamentală despre relațiile româno-
arabe, de neocolit pentru cel ce vrea să cercetaze
evoluția continuu ascendentă a acestora într-o anume
perioadă și de aici să tragă concluziile de rigoare  în ce
privește starea lor jalnică de azi, cu implicații uriașe
economice, politice și diplomatice. 

Vezi, din această perspectivă, opțiunea statelor
arabe din Adunarea Generală a ONU, atunci când s-a
supus la vot candidatura României pentru un loc de
membru nepermanent în Consiliul de Securitate pentu
perioada 2020-2021 !

Când, în 1968, am ajuns redactor la revista
„Lumea”, am găsit printre colaboratorii de marcă pe
Nicolae Ecobescu. Cu o activitate de seamă în Centrala
MAE, la ora aceea era un redutabil specialist în proble-
mele dezarmării (subiect foarte spinos, mereu actual,
azi abandonat de diplomaţii noştri). A fost un ambasa-
dor elogiat şi respectat de casta respectivă din Atena.
Domnia sa scrie azi studii și coordonează volumele de
excepție dedicate marilor momente ale politicii ex-
terne românești postbelice.

Din această evocare nu ar putea lipsi Dumitru Ani-
noiu, fost ambasador la Viena, un diplomat înnăscut,
pe care Ştefan Andrei (oltean-doljean, super-reprezen-
tant al diplomaţilor români) l-a avut deloc întâmplător
printre colaboratorii apropiaţi.

Evident, aici, ca și mai de mult nu-am făcut o
listă exhaustivă, dar trebuie să-i amintesc şi pe Ion
Diaconu (ambasador la Moscova, un post „cheie” în
harta diplomatică a lumii), Ion Floroiu (Brazilia), Ion
Neamţu (Austria) şi pe cel care mi-a fost un bun prie-
ten, scriitorul  hispanist Darie Novăceanu (Spania), cu
toţii străluciţi fii ai Gorjului și mari diplomați ai aces-
tei țări.

De aceea, revenind la momentul politic de la care
am plecat și privind numele de mai sus şi comparându-

le cu cele ale unor diplomaţi de azi nu pot să nu scriu
că cei din urmă reprezintă genul de diplomaţi ce află
azi ce au scris ieri ziarele. Spun asta cu tristețe, dat
fiind că, din păcate, de la acele momente memorabile
nu doar pentru mine, și cu care aș putea umple sute
de pagini de amintiri consistente, au trecut atâția ani,
iar lucrurile s-au schimbat uneori radical.

Reamintesc aici, că, în 2017, în urma scrutinului
de la sediul ONU din  New York, Estonia, și nu Româ-
nia, a fost cea care a devenit membru nepermanent al
Cosiliului de Securitate pentru anii 2020-2021. La cea
de-a 73-a sesiune a Adunării Generale au avut loc două
tururi de scrutin și, deși la primul dintre ele nu a avut
un rezultat bun, Estonia s-a impus în final cu 132 de
voturi, România a fost preferată doar de  58 de țări.
Ambele state concurau pentru locul nepermanent des-
tinat grupului est-european, pentru perioada 2020-
2021.Cum spuneam, țara noasrtră a mai fost membră
nepermanentă a Consiliul de Securitate în patru rân-
duri : 1962; 1976-1977; 1990-1991 şi 2004-2005. 

Referitor la felul în care Bucureștiul a pregătit pe
linie diplomatică alegerile pentru penultimul interval
pot scrie în deplină cunoștință de cauză că această
chestiune s-a aflat constant  pe agenda MAE cu ani
buni înaintea votului din Adunarea Generală ; pe
agenda întâlnirilor primului ministru de la București cu
toți omologii străini, indiferent de țările din care
aceștia proveneau, și, deopotrivă, pe agenda vizitelor
externe ale șefului statului român sau ale întâlnirilor
sale de la București  cu alți șefi de stat. A fost o
acțiune amplă, concertată, bine gândită și articulată,
care nu putea să nu dea roade. 

Ca atare, nu pot rămâne decât șocat că
președintele Klaus Iohannis a dat vina exclusiv pe gu-
vern pentru ratarea prezenței pentru a 5-a oară a Ro-
mâniei în forumul decizional suprem al ONU - Consiliul
de Securitate. El uită  sau ignoră faptul că, potrivit
Constituției, răspunderea în domeniul politicii externe
îi revine  în totalitate ! Și tot el uită sau ignoră faptul
că în prezențele sale la sesiunile Adunării Generale
care au precedat  votul privind locurile din Consiliul de
Securitate a avut întâlniri cu omologi ori șefi de
delegații străine absolut neimportante, iar vizitele
sale externe în care ar fi putut discuta un atare su-
biect au fost reduse și nesemnificative.

Desigur, nu pot neglija faptul că guvernul de la
București a avut nefericita idee, pe care am criticat-o
printre primii, de a vorbi despre mutarea ambasadei
române din Israel, idee care a pus în cumpănă toată
tradiția de seamă a diplomației românești și care a
fost în contradicție cu poziția oficială a UE. Cum, de
asemenea, nu pot uita acuza  dispreționară, de sor-
ginte sinistră, a lui Iohannis cum că nu știu ce politi-
cian român „ar fi făcut afaceri cu niște evrei !”

Adaug și acel gest unic în analele politicii mon-
diale prin care mâna sa dreaptă din „guvernul meu” de
azi acuza „de înaltă trădare” pe primul ministru al
țării pentru vizita oficială în Israel ! Acuze în pur stil
al-qaidist, daeshist și jihadist ! Îmi pare rău, dar tre-
buie spus că vorbele astea stupide nu vor fi uitate și
nici iertate !

Dar nu asta este totul, ci faptul că, la nivel
prezidențial, un autentic habarnist în domeniul extern,
tema prezenței României în Consiliul de Securitate ca
membru nepermanent nu a fost deloc o prioritate, iar
președintele nu a știut și nu a fost capabil niciodată să
coordoneze o atare miză. În fine, la nivelul lor, mulți
diplomați de azi nu au „organ” pentru așa ceva. 

De la profesie până la profesionalism este o cale
lungă !

Cărți noi de autori mureșeni:
Pr.dr. Gheorghe Nicolae
Șincan, „Dumnezeu să vă
trăiască”

MĂREȚIA CUVÂNTULUI 
Pr. dr. Gheorghe Nicolae Șincan își consolidează cu

fiecare carte statutul de artizan al unui gen literar nu
foarte frecventat, pentru că tentațiile narațiunilor
ample, paradoxal, sunt mai mari. 

Pentru Gheorghe Nicolae Șincan, reconfigurarea
unor „Istorii cu tâlc de fericită nădejde, pline de ade-
văruri consfințite de timp, culese și aranjate pe înțelesul
și folosul tuturor” e o preocupare constantă, care are

ca primă țintă (re)modelarea unor principii, atitudini,
nu prin încrâncenare pedagogică, ci prin efectul moralei
indirecte. Recontextualizarea încarcă cu un plus de
semnificații povestea, care nu e străină de învățătura
creștină, ba chiar o potențează.

Preotul nu părăsește amvonul, doar îi schimbă
locul, aducându-l mai aproape de cel care încearcă se
se cunoască mai bine pe el și lumea căreia îi aparține,
prin istorie, credință, tradiții.

Gheorghe Nicolae Șincan nu are ambiții
scriitoricești deasupra celor preoțești. El caută ceea ce
poate fi cu folos cititorului, satisfăcându-i deopotrivă și
nevoile spirituale și cele de lectură. 

Arta lui Gheorghe Nicolae Șincan vine din efortul de
a culege dintr-un Babilon al narațiunilor, pe cele ale
căror tâlc se apropie cât mai aproape de prezentul unor
situații, dar a căror garanție o dă durata lor în timp, ve-
rificarea lor, „vechimea” experienței inspiratoare pentru
problemele noi ale confruntării cu viața.

E un mod subtil de cahetizare, acceptat de bună
voie, tocmai pentru că alegerea lecturii e la latitudinea
„cititorului”, e o opțiune fără presiuni de vreun fel.

E adevărat, cel care se lasă cuprins de magia cu-
vântului care zidește nu e un novice, el știe care e calea
de urmat și caută să-și confirme și să-și substanțializeze

învățătura, pentru a ști ce să facă „Dacă soarta îți în-
chide toate ușile”.(p.9)

Particularitatea acestei cărți e că ea nu se adre-
sează unui segment social strict, ci vizează toate cate-
goriile de vârstă, profesionale, într-un orizont de situații
de mare diversitate.

E un fel de manual universal de îndreptare, o sursă
de inspirație pentru cei care știu cât de eficient e să
scoți liturghia din monotonia canonică, dându-i relief,
la înălțimea așteptărilor generațiilor care vin cu o altă
filozofie de viață și cu provocări, încercări noi.

E, dacă vreți, și un mod de adaptare a rolului și ros-
tului misiunii preoțești la o lume într-o agitată și alertă
schimbare.

Părintele Gheorghe Nicolae Șincan e un model pen-
tru nevoia înnoirii în/prin credință. Cărțile sale de până
acum sunt argumente peremptorii în acest sens.

Ca de fiecare dată, rămânem surprinși de ingenio-
zitatea titlurilor cărților lui Gheorghe Nicolae Șincan, ca
și în cazul cărții de față. Dincolo de frumusețea titlului,
rămâne însă semnificația sa.

Nicolae Băciuţ

De la marile virtuți ale diplomației
române la servituțile celei actuale
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• George V. Grigore

Cu toții am urmărit cu sufletul la gură intrigile și
ritmul alert din spațiul secret al haremului sultanului Su-
leyman Magnificul pe parcursul a celor 155 de episoade.
Postul de televiziune Kanal D ne-a făcut martori ai unor
evenimente istorice reconstituite ce ne-au atras prin
exotism și acțiune. Acum tot ce ține de perioada istorică
respectivă pare mai apropiată de noi, mai nu știu cum.
Dacă faceți acum un drum la Istanbul, fosta capitală a
Imperiului Otoman, veți retrăi scene de film vizitând Pa-
latul Topkapi, moscheile și muzeele acestui oraș unic.
Este singurul oraș situat pe două continente (Europa și
Asia) și duce cu sine moștenirea a două imperii celebre:
Imperiul Roman și Imperiului Otoman. Aici calci pe isto-
rie și respiri istorie. 

Dar, urmărind firul roșu al serialului, putem spune
că și în România avem ce vizita, dacă este să urmăm pe-
rioada de domnie a sultanului Suleyman Magnificul. Ast-
fel, la Mangalia, se află Moscheea „Esmahan Sultan”,
cel mai vechi lăcaș de cult musulman din România, ridi-
cat în anul 1575 (sau în anul 931, după calendarul mu-
sulman Hadjira), în memoria unuia dintre cei mai
importanţi conducători ai Imperiului Otoman din acea
perioadă, Selim al II-lea (1566-1574), cel numit Bețivul
sau Cel Blond de către fiica sa, Esma. Esma a fost fata
sultanului Selim al II-lea şi a unei nobile venețience Ce-
cilia Venier Baffo, devenită ulterior sultana Nurbanu.
Nepoată a lui Suleyman Magnificul și a celebrei Hurrem,
prințesa Ismahan (Esma, Esmahan, Esma-Han) s-a născut
în 1544, iar la 16 ani a fost căsătorită cu Marele Vizir So-
kollu-Mehmed Paşa (1565-1579), care era cu aproape pa-
truzeci de ani mai în vârstă. În timp ce soțul ei era mai
tot timpul plecat, Ismahan a ales să își petreacă mare
parte din timp, nu la Istanbul, ci în Dobrogea noastră
dragă, la Mangalia. Aici a ordonat în anul 1575 construi-
rea frumoasei moschei, la un an de la moartea tatălui
ei. În cinstea acestuia, s-a ridicat astfel un monument
istoric şi de artă musulmană, în stil maur. Povestea
prințesei Ismahan, mai puțin cunoscută totuși, merge
mai departe, și aceasta, rămasă văduvă în anul 1579, se
căsătorește cu Ali Pașa Kalaylikoz, guvernator de Buda.
Moare în anul 1585, la numai 41 de ani. Povestea mos-
cheii ce îi poartă numele merge mai departe... Datorită
ctitoriei sale a fost un lăcaș de cult important al impe-
riului. Acest lucru este demonstrat și de personalitățile
ce au fost înmormântate chiar în curtea acestei mos-
chei. Pe lângă negustori importanți și înalți oficiali ai
orașului, la Esmahan Sultan au fost înmormântați chiar
și generali ai Imperiului. Dovadă stau pietrele funerare
„cu turban”, care era făcute doar în cinstea marilor
demnitari. Identitatea personalităților otomane înmor-
mântate aici, la Mangalia, în ultimele trei secole rămâne
încă o enigmă. Despre prințesa Ismahan se spune că a
fost înmormântată la Istanbul, în Marea Moscheie Hagi
Sofia, dar cine știe... Poate ultima ei dorință a fost să
nu se despartă de moscheea sa, din micul oraș aflat în
însorita Dobroge.    

Cea mai veche reprezentare grafică a acestei mos-
chei este o pictură în acuarelă, ce datează din anul 1828

şi care a fost realizată de către călătorul francez Hector
de Bearn. Construcţia monumentului este făcută din pia-
tră de către meşterii pietrari turci şi pereții acesteia au
o grosime de 85 de centimetri. Zidăria a fost făcută fără
a se folosi vreun liant, ci doar cu scoabe din oţel ce țin
unite blocurile de piatră. Aceeaşi tehnologie a fost fo-
losită şi la ridicarea minaretului. Trebuie amintit şi fap-
tul că, la construcţia geamiei, s-a folosit piatră din
zidurile cetăţii antice Callatis, în timp ce fântâna rituală
aflată în curtea geamiei, a fost construită cu piatră pro-
venită dintr-un vechi mormânt roman. Geamia este în-
conjurată de un cimitir musulman, la fel de valoros prin
vechimea sa, atât din punct de vedere cultural, cât şi
spiritual, cu morminte vechi de peste 300 de ani. Mos-
cheea şi cimitirul acesteia sunt înregistrate în lista Mo-
numentelor Istorice din România, fiind considerate, ca
importanţă, de clasă „A“. De istoria acestei moschei
este legată şi o poveste interesantă a celebrului turc
Evlia Celebi, care, în anul 1452, când Dobrogea intrase
sub stăpânire otomană, îi îndemna pe toţi să meargă la
Mangalia: „…du-te la Mangalia, care este Kaaba-Mecca
pribegilor şi a sărmanilor”.

După anul 1989, această moschee căzută în para-
gină, a fost reamenajată cu ajutorul Primăriei Munici-
piului Mangalia. În perioada comunistă, datorită politicii
de partid, instituția de cult fusese părăsită, fiind sufo-
cată de buruieni, iar cimitirului i se demontase gardul.
La câțiva ani după Revoluție, vechile morminte turcești,
precum și moscheea propriu-zisă, au fost
recondiționate, iar incinta curții a fost împrejmuită cu
un gard înalt. În anul 2008 au avut loc lucrări de restau-
rare și refacere din temelii a moscheii, iar acoperișul a
fost înlocuit cu unul nou. În interior s-a refăcut tencuiala
pereților, iar minaretul, care era foarte înclinat, a fost
adus la starea inițială. A fost refăcută și fântâna din
curte, fântână ce fusese astupată în anul 1959, când
deținuții care au fost folosiți la lucrările de construcție
și demolare din oraș, au astupat-o cu moloz. Acum apa
de aici va fi folosită din nou pentru ritualul spălării
morților, ca și acum 50 de ani, cum ne-a declarat
președintele Uniunii Democrate Turco-Tătare din Man-

galia, Nuredin Tair. În ceea ce privește mormintele care
aparțin unor oameni de vază ai Imperiului Otoman (mor-
mintele „cu turban”), unele dintre acestea sunt cu mult
mai vechi decât moscheea, având aproape 900 de ani,
iar inscripțiile de pe ele, scrise în piatră, în araba veche,
vor fi descifrate de specialiștii turci implicați în acest
proiect. Prețul lucrărilor de restaurare a fost de peste
un milion de euro, iar suma a fost suportată în întregime
de onorabilul cetățean turc Capa Tunc, fost bancher și
proprietar al unui mall din București. Din declarațiile
președintelui Tair, această sumă a fost acordată de ono-
rabilul Capa Tunc ca și „zakah”, reprezentând vechiul
obicei musulman al daniei, care se plătește o dată pe
an săracilor sau pentru slăvirea lui Allah.

Și pentru că mi s-a părut curios acest act de danie
(așa cum românul Iosif Constatin Drăgan a subvenționat
singur statuia lui Decebal din Golful Mraconia de la
Porțile de Fier, ca amintire a faptelor sale de vitejie –
acum fiind declarată Cea mai mare statuie în piatră din
întreaga Europă), am încercat să aflu cum este și pe la
turci cu dania. Dania rituală este chiar unul dintre stâl-
pii islamului (al credinței), fiind privită ca o formă de
purificare a averii (câți ar trebui să își „purifice” averile
și pe la noi, prin România). Cuvântul „danie” care co-
respunde cuvântului arab „zakat” sau „sadaqa” se re-
feră la „un impozit perceput pe anumite tipuri de
bunuri și distribuit unor persoane care au nevoie de aju-
tor sau care trebuie să fie recompensate pentru servicii
legate de colectarea și distribuirea acestor ajutoare.”
Procentul perceput, care poate fi a zecea parte sau a
douăzecea parte, este reglementat în cărțile de drept
canonic, în funcție de natura bunurilor impozitate: pro-
duse agricole, turme, bani. Instituția „zakat” - ului își
are originea în perioada lui Muhammad și se dezvoltă
mult în timpul primului calif, Abu Bakr, devenind sursa

esențială de venituri care au făcut posibilă expansiunea
imperiului islamic. În principiu, era percepută în na-
tură, în fiecare an, din averea fiecărui musulman. Po-
trivit Coranului, nu trebuie cheltuită decât în scopuri
umanitare bine definite în acest text: răscumpărarea
înrobiților, ajutorarea membrilor comunității,
drumeților, celor înglodați în datorii, voluntarilor din
războiul sfânt și indivizilor care, potrivit intențiilor ex-
primate în Coran, trebuie să fie câștigați de partea isla-
mului.”  

„Milosteniile sunt pentru cei săraci și nevoiași,
pentru cei care trudesc pentru ele, pentru cei ale căror
inimi sunt zdrobite, pentru răscumpărarea înrobiților,
pentru cei înglodați în datorii, pentru calea lui Dumne-
zeu și pentru drumeți. Aceasta este o îndatorire de la
Dumnezeu. Dumnezeu este știutor, Înțelept.” (Coran) În
Occident a face danii este în general considerat, nu atât
ca un act de credință, cât asemenea unui lucru pe care
este bine să-l facem, iar accentul se pune adesea mai
mult pe obiectul acestui gest – cei fără adăpost, săracii
– decât pe actul în sine al dăruirii. În islam a face milos-
tenie este considerat mai degrabă un act de credință.
Se consideră că o astfel de donație purifică ceea ce ră-
mâne. Regulile după care se calculează cât anume tre-
buie să facă milostenie un musulman sunt la fel de
precise ca și acelea după care se calculează impozitul
pe venit.

Să reținem: „zakat” - lui a fost „...sursa esențială
de venituri care au făcut posibilă expansiunea imperiu-
lui islamic”. Acum să ne întrebăm câți români ar ac-
cepta să plătească acest impozit pe avere, spre a ajuta
să se ridice și România? Turcia a înțeles că numai având
cetățeni bogați poate fi o țară bogată, dar a creat și me-
canisme de salvare a celor aflați la nevoie sau de con-
servare a patrimoniului cultural și spiritual. Turcia este
în acest moment a 17-a țară din lume, după PIB.  

Poate ne vom inspira și noi din aceste mecanisme
blânde de aducere la egalitate a oamenilor, de întraju-
torare și promovare.  Poate de aici s-au inspirat și fran-
cezii sau americanii când au propus și ei așa ceva pentru
țara lor.

În perioada restaurărilor o delegație turcă, condusă
de ambasadorul Turciei în România, Ahmet Rifat Okcun,
a vizitat moscheea din Mangalia. Scopul vizitei a fost
acela de a observa „la fața locului” stadiul lucrărilor de
reparații ale celei mai vechi moschei din România, Es-
mahan Sultan. Ambasadorul Ahmet Rifat Okcun s-a do-
vedit un vizitator constant al municipiului de la malul
mării, el fiind implicat și într-o serie de manifestări cul-
tural-artistice ce au loc periodic aici, în sânul
comunității turco-tătare. 

Clădirea, situată pe str. Oituz nr. 1, este înscrisă
în Lista monumentelor istorice din județul
Constanța (cod LMI CT-II-m-A-02901), sub numele
de Geamia „Esmahan Sultan”. Aceasta folosește
comunității turco-tătare din Mangalia, ce numără în pre-
zent mai bine de 3.000 de credincioși musulmani. Este
adevărat că dintre aceștia vârstnicii sunt cei care vin în
fiecare zi la rugăciunile rituale, dar la cele două sărbă-
tori anuale ale islamului, Idul Fitr și Idul Adha, mos-
cheea Esmahan Sultan devine neîncăpătoare. 

În prezent moscheea ce poate primi în spațiul său
peste 200 de credincioși, poate fi vizitată de turiști sau
locuitori ai orașului, iar hogea Halil Ismet de la Esmahan
Sultan le va prezenta acestora istoria acestui lăcaș de
cult. De asemenea, vizitatorii au acces inclusiv în cimitir
şi pot urca şi în minaret, de unde pot admira panorama
întregului oraş. 

Surse: wikipedia.org; mangalia.ro; agoda.com; zia-
ristii.com; ziarulnatiunea.ro, vacanta.ro; ghidulmuzee-
lor.cimec.ro; amfostacolo.ro; descopera.ro

Bibligrafie:
1) Anghelescu, Nadia. 1993. Introducere în Islam -

București,  Editura Enciclopedică, pag. 42;
2)Sedgwick, Marc. 2010.  Islamul și musulmanii.

București, Editura Niculescu, pag. 103;
3)***  Coranul (traducere:  George Grigore).

București, Editura  Herald, 2010.

România turistică
Pe firul unui serial de succes:
Moscheea „Esmahan
Sultan” din Mangalia este
construită de nepoata sultanei
Hurrem
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Arta trimite, când are pe cine, la
sumedenie de  subînţelesuri.

*****
Fundamentalismul este tumoarea

canceroasă  de pe trupul viguros al
islamismului.

*****
Fii mai tandru cu arta! Nu uita că şi

ea este de  genul feminin.
*****

Sunt la modă intelectualii improvi-
zaţi. Spoiţi cu  puţină artă şi filosofie.

*****

-Ultima lege adoptată: cea a junglei.
-Te iubim, că ca tine nu găsim.
-Ţară – chestia din jurul nostru.
-Ce vremuri... Dracul s-a băgat în
faţă ca să prindă agheasmă. Ce vre-
muri...
-Vrei să loveşti în buzunarul meu?
Afară din politică. Huooo!

țOPELI
POLITICE

de Pompiliu Comșa

AFORISME DE 
VASILE GHICA

Imparţial ca tot românul
Cum pe rând le-a încercat
„Dreapta, stânga” sunt la fel,
Iar lor le-a rămas fidel
Mulţumit de ce-a furat.

Semnalizare utilă
Nedrept sau drept, şi tu te-ndrepţi
Acum, spre lumea celor drepţi,
Dar să nu uiţi: „La Cotroceni să placi,
Semnalizezi la stânga, dreapta faci”.

De la viruşi la speranţe
Viruşi noi, şomaj, infernul
Le avem! Nu şi speranţe!
Când vrea să ne dea Guvernul
Ce vrea el, prin ordonanţe.

DE TOATE CULORILE
de Nicolae Dragoș

Scara belşugului
După ce în vârf de munte
A ajuns fără efort,
Şi-a croit şi-o largă punte
Spre-mbuibare şi confort!

Definiţia pandemiei
Prin cât de uşor se-ntinde,
Pandemia e o boală,
E un iad când te cuprinde,
Da-i un rai pentru ciordeală!

Epigrame de
GHEORGHE GH. POPESCU

Sinteza zilei, ediție 
dermatologică • Fețele lor au

explodat acneea • Ca drept
doctor • Decât cu apă micelară

• După care ulterior după să
revin din nou • Însă totuși

aproape în pragul atacului 
cerebral • În ceea ce privesc

agresivitatea-n atac și 
pastilele și medicamentele a

căror prospect • Emisiunea de
către Teo • Ne focusăm • Sunt

trecute compușii • Avea însoțit
• Ca și client • Cad capcană •

Moment foarte optim • 
Tăriceanu a ascultat-o pe 

primarul Gabriela Firea

• Andrei Păunescu
A fost o adevărată mină
de aur emisiunea Sinteza
zilei din 26 mai 2020 de la
Antena 3, dedicată
fetelor care s-au
îmbolnăvit de piele după
ce au folosit niște creme
prescrise de Ioana Mari-
nescu. Rar se pot
îngrămădi atâtea greșeli de exprimare ale
participanților, într-un singur loc și într-un
timp atât de scurt. Iată distribuția primei
părți a episodului nostru: Mihai Gâdea (re-
alizator), Naomi Tudorache și Alexandra
Cristina Dobre (victime), Nicoleta Dragne
(influencer - persoană influentă pe inter-
net, susținătoare a victimelor) și Lorette
Luca (avocata Ioanei Marinescu). Iată și
perlele unei întâlniri aprinse, din care am
putea trage concluzia că respectivele
creme nu au afectat doar epiderma, ci și
gramatica utilizatoarelor și a celor din jurul
lor:
• „Fețele lor după tratamentele astea, mă
rog, nu știu cum să le numesc, au explo-
dat acneea.” (Mihai Gâdea, Sinteza zilei,
Antena 3, 26 mai 2020)
Anacolut standard: fraza începe într-un fel
și continuă altfel, dezacordat complet, in-
clusiv în număr (fețele lor au explodat ac-
neea).
• „Ea a ieșit pe piață ca drept doamna
doctor.” (Nicoleta Dragne, Sinteza zilei,
Antena 3, 26 mai 2020)
Pleonasm: „ca” și „drept” au aici același
rol.
• „Trebuia să ne demachiem decât cu apă
micelară.” (Naomi Tudorache, Sinteza
zilei, Antena 3, 26 mai 2020)
Într-o frază cu verbul la forma afirmativă,
decât e incorect. Trebuie folosite numai
sau doar.
• „Continuați cu aceste monodoze, după
care o să ne vedem ulterior după trei săp-
tămâni... Doamna doctor mi-a spus să
revin din nou peste trei săptămâni.”
(Naomi Tudorache, Sinteza zilei, Antena 3,
26 mai 2020)
Salata de pleonasme continuă, revenind
încă o dată iarăși: după care, ulterior și

după înseamnă, reprezintă și semnifică fix
exact identic același lucru. 
• „Plec de la prezumția de nevinovăție,
însă faptele sunt totuși fapte... Se poate
întâmpla să ajungi aproape în pragul ata-
cului cerebral.” (Mihai Gâdea, Sinteza
zilei, Antena 3, 26 mai 2020)
Dar însă totuși cu toate acestea, salata de
pleonasme avea nevoie și de aceste condi-
mente suplimentare în plus (însă totuși),
bune și gustoase ca sarea, NaCl, Clorura de
Sodiu și Clorura de Natriu împreună ală-
turi, ca să fie aproape în pragul pe punctul
desăvârșirii finalizării atacului cerebral in-
vocat, cauzat și produs de erorile din
greșeală.
• „Eu spun că trebuie să avem o rezervă
în ceea ce privesc niște afirmații concen-
trate a unor tinere care de o perioadă
lungă de timp au această agresivitate-n
atac... Nu știu dacă moderatorul acestei
emisiuni vă îngăduie să aveți atacuri la
propria-mi persoană.” (Lorette Luca, Sin-
teza zilei, Antena 3, 26 mai 2020)
Avocata Ioanei Marinescu a intrat glorios în
scenă cu patru lovituri fulgerătoare: un de-
zacord (corect era în ceea ce privește), un
articol posesiv genitival greșit ales (corect
era ale) și două formule redundante.
• „Există acea emisiune de către Teo.”
(Sinteza zilei, Antena 3, 26 mai 2020)
Grija excesivă față de limbaj, combinată cu
lacunele, duce la formule prețioase, în care
nu știi dacă e ceva aiurea (te gândești la
emisiunea lui Teo) sau lipsește ceva (refe-
ritor la emisiunea realizată de către Teo).
• „Nu mai bine ne focusăm noi pe ce este
important?” (Nicoleta Dragne, Sinteza
zilei, Antena 3, 26 mai 2020)
Ba da! Mai bine ne-am concentra pe
importanța vorbirii corecte! Indiferent cât
de mult e folosit, verbul a focusa rămâne
un barbarism, nu numai pentru că nu e încă
inclus în DEX, ci și pentru că sună a grefă
ratată în limba română. Era mai bine ca
vorbitoarea să se concentreze și să lase fo-
cusarea pentru mai târziu.
• „A demonstra legătura de cauzalitate nu
este suficientă o simplă afirmație. A de-
monstra că, într-adevăr, folosite conform
rețetei, mă rog, conform instrucțiunilor
de pe prospect a unui produs, nu este su-
ficientă o simplă afirmație. Împrejurarea
că avem niște imagini cu niște fețe ac-
neice nu putem considera fără o exper-
tiză medico-legală – cel puțin așa am
învățat eu: în domeniul penal proba
vorbește... Chiar și pe etichetă uneori
sunt trecute compușii... Acel produs avea
însoțit, sau era însoțit, de un prospect.”
(Lorette Luca, Sinteza zilei, Antena 3, 26
mai 2020)
Am vrea să știm ce notă ar fi luat avocata
la un curs eliminatoriu de frazare lo-
gică și acordată. Mostra aceasta de
incoerență și dezlânare în formă
continuată ar trebui prelevată și
pusă în vitrină, cu articolul posesiv
genitival „a” (în loc de ale) în lu-
mina reflectoarelor.
• „Eu, ca și client, dacă-mi cumpăr
ceva de la dumneavoastră...” (Ni-
coleta Dragne, Sinteza zilei, Antena
3, 26 mai 2020)
Nu avea ce căuta aici acel „și”, nici
măcar cu scuza că influenserița a
evitat o cacofonie. 
• „Rolul influencerilor – unora,
pentru că nu toți ținem cont de
acest lucru – este să ne facem
auziți.” (Nicoleta Dragne, Sinteza
zilei, Antena 3, 26 mai 2020)
Purtătoarea de cuvânt a victimelor
pierde logica discursului și ajunge să
confunde scopul cu metoda: rolul ei
nu e să se facă auzită, ci să sprijine
cauza, făcându-se auzită.
• „Eu i-am trimis poze în privat în
care-i spuneam cum arată fața
mea.” (Alexandra Cristina Dobre,
Sinteza zilei, Antena 3, 26 mai 2020)
Ce frumos, ce poetic, ce eficient, ce
paranormal: și aici o poză spune mai
mult decât 1000 de cuvinte, pentru
că poate arăta clar toate erupțiile,

inclusiv pe cele de incultură adânc subcu-
tanată.
• „Doamna Ioana Marinescu mi-a spus că
are o rată de vindecare de 90% și că 1%,
un pacient, nu poate avea efecte favora-
bile.” (Alexandra Cristina Dobre, Sinteza
zilei, Antena 3, 26 mai 2020)
Înțelegem din aceste cifre că vindecătoarea
incriminată ar fi avut fix 100 de pacienți,
din moment ce procentul de 1% corespunde
acelui unic pacient ghinionist, nevindecat.
Unde sunt celelalte 9 procente? Și ce ne
facem când vedem în studio două paciente-
victime? Poate că ele intră în categoria spe-
cială, a îmbolnăviților (lângă cei vindecați
și cei nevindecați).
• „În ceea ce privesc pastilele, haideți să
ne liniștim un pic nervii... Orice farmacist
are dreptul de a prescrie medicamente a
căror prospecte nu impun recomandarea
unui medic... S-a trezit cu această pos-
tare pe adresele de socializare, în ceea
ce privesc notificări, amenințări la adresa
dânsei.” (Lorette Luca, Sinteza zilei, An-
tena 3, 26 mai 2020)
Rolul avocaților este să vorbească mult. Din
păcate, unii o fac și prost, dându-ne exem-
ple de masive dezacorduri în număr și ale-
gere greșită a articolului posesiv genitival
(corect era: în ceea ce privește medica-
mentele ale căror prospecte...)
• „E atât de important de învățat pentru
aceia care văd o reclamă și cad capcană
acelei reclame.” (Mihai Gâdea, Sinteza
zilei, Antena 3, 26 mai 2020)
Încheiem analiza acestei emisiuni-școală cu
o concluzie, trasă de realizator printr-o
nouă confuzie între cauză și efect: când a
vrut să spună că putem fi victime ale recla-
melor, a căzut în propria capcană. În acest
fel, zicerea ne-a căzut în cap, prin inter-
mediul urechilor.

*
• „Nu pare un moment foarte optim.”
(Horațiu Moldovan, Antena 3, 22 iunie 2020)
Reputatul chirurg, secretar de stat în Min-
isterul Sănătății, a scăpat această formulă
pleonastică (optim nu are grade de
comparație), exact când vorbea despre
ideea nefericită de a se reduce numărul
capacităților de tratament al bolnavilor
de COVID-19, dat fiind numărul mai mic
de infectări decât cel așteptat în acel mo-
ment.
• „Am ascultat-o mai devreme pe pri-
marul Gabriela Firea.” (Călin Popescu
Tăriceanu, Antena 3, 22 iunie 2020)
Chiar dacă primarul Capitalei se numește
Gabriela Firea, substantivul primar trebuie
să rămână cu orice preț la masculin. La pro-
priu și la figurat! Trebuie să recunoaștem,
însă, că limba română ne dă aici un test
aspru, din care ieșim prost, orice-am face.
Ar fi sunat rău, dezacordat în gen din punct
de vedere logic, și dacă s-ar fi spus corect
gramatical: L-am ascultat pe primarul
Gabriela…

EMISIUNILE TRECE, pERLELE RăMâNE

Din puţul fără fund, 
dar cu 

telecomandă (422)



pamflet de criză
Furtişaguri 
electorale!

Motto: „Abilitatea politică constă din a putea
să prevezi ce are să se întâmple mâine, săptămâna
viitoare, luna viitoare și anul viitor, iar apoi să
poți explica de ce nimic din toate astea nu s-au în-
tâmplat.” 

Winston Churchill

• Ion Predoșanu

Cele mai mari escrocherii electorale, pe care hai să
le numim așa, deși ele depășesc cu mult denumirea din
titlu, aceea de „furtișaguri electorale”!, s-au petrecut
la alegerile locale pentu Primăria Sectorului 1 al
Bucureștilor și la Primăria generală a Capitalei.

Încălcări grosolane am văzut la Sectorul 1, acolo
unde candidata USR-PLUS, continuatoarea de drept a
Uniunii Sabotați România a avut candidat pe Madam Clo-
tilde Armand, ce s-a comportat ca o țață de la piață. S-
a autoproclamat Primar al Sectorului 1, deși fraudele

erau evidente. În secția de votare intrase infractorul
(politic) Dan Barna, președintele USR-PLUS, deși nu avea
voie. Bașca faptul că în seara de luni spre marți au intrat
alți patru gealați de la USR-PLUS filmați de camerele de
supraveghere. Și totuși, Biroul Electoral al Sectorului 1,
urmat de Biroul Electoral al Municipiului București, deși
existau fraude electorale dovedite și prin imagini video,
la vreo patru sectoare ale Capitalei, s-au clasat
contestațiile. Mă rog, cel furat, primarul în funcție Da-
niel Tudorache(PSD) a făcut plângere penală. Slabe
șanse, din moment ce Preș. Klaus Werner Iohannis s-a
antepronunțat și vrea distrugerea Partidului Social De-
mocrat(PSD).

Mă rog, probe are și Daniel Tudorache. Totuși, mult
mai explicită și mai convingătoare este Gabriela Firea,
Primarul general al Bucureștilor, încă în funcție. Domnia
sa susține, tot cu probe, că 10% din buletinele de vot fo-
losite în București sunt nule. Iar dacă se va dori o an-
chetă cu adevărat se va face.

Liderul PSD a atras atenția încă odată asupra nere-
gulilor de la scrutinul din 27 septembrie și a specificat
ce va conține plângerea penală ce o depune!

Întotdeauna este loc de mai bine, susține Gabriela
Firea, dar nu uitați că avem în București 65.000 de vo-
turi nule. Să înțeleg că 65.000 de bucureșteni nu au știut
să voteze, nu? Pentru că acele voturi, acele buletine de
vot, de fapt, au fost introduse în urnă și pe urmă de
către Comisie au fost declarate nule, în sensul viciate –
mâzgălite, puse mai multe ștampile, pătate, îndoite. Re-
petăm, 10% din buletinele ce s-au folosit în București

sunt nule – o cifră foarte mare. Dacă este să facem o
analiză matematică, zicea Gabriela Firea, în ceea ce mă
privește, am primit - și mulțumesc tuturor – 250.000 de
voturi, la o distanță de 30.000 de candidatul Dreptei, în
condițiile în care avem aproape 2 milioane de alegători
în liste. Deci, 1.800.000 de alegători pentru cele 1.270
de secții de votare, doar 25 de voturi la fiecare secție
dacă erau aranjate, și iată că iese cifra cu care mă
distanțez de celălalt contracandidat, dar vom mai
vedea. Plus multe alte procese verbale modificate cu
carioca, plus multe care nu dădeau cheia, altele în care
una scrie pe procesul verbal de la secție, alta scrie pe
site-ul AEP. Foarte multe vicii. Vom vedea dacă cineva
va fi sensibil la toate aceste erori sau, știți cum e, câinii
latră, caravana trece.

Punem la dispoziția organelor de anchetă toate do-
vezile din secțiile de vot, toate procesele verbale vi-
ciate, corectate, îngroșate cu pix, cu cariocă, toate
cifrele care nu ies – practic, nu au cum să iasă, au fost
umflate pentru contracandidatul meu. Să se verifice și
voturile nule, de ce au fost trecute nule?, după ce au
fost introduse în urnă, deci dacă se va dori o anchetă,
cu adevărat, se va face. Dacă nu, ne vedem pe 6 decem-
brie la parlamentare, unde sperăm să se fure mai puțin,
crede Gabriela Firea!

Atâta vreme cât ne conduce cuplul Iohannis-
Orban, iar STS numără voturile nu vor fi șanse ca ale-
gerile din 6 decembrie, parlamentarele, să fie
corecte. Se va fura/frauda iarăși!
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„Catrenul poate fi o primitoare
gazdă pentru epigramă,

iar epigrama excepţională poate
deveni regina catrenului”

Nicolae Dragoş (n.3 noiembrie 1938, Cleşneşti – Gl-
ogova, judeţul Gorj) este unul din poeţii importanţi ai
literaturii noastre contemporane, apropiat de comilitonii
săi aparţinând generaţiei ‘60, ce i-au conferit acesteia
aura binecunoscută. Scrierile sale însumează peste 50
de volume de o mare diversitate tematică: poezie, ver-
suri pentru copii, fabule, epigrame, proză, publicistică,
scenarii, reportaje, traduceri – domeniu în care
înregistrează o premieră: integrala fabulelor lui Esop, în
versuri (2015).

În publicistică s-a remarcat atât în calitate de gaze-
tar, cât şi în aceea de conducător de reviste şi ziare
(Viaţa studenţească, Scânteia tineretului, Scânteia,
Luceafărul, Adevărul, Universul satelor, Albina
românească, Ordinea, Renaşterea civilizaţiei rurale
româneşti).

Asemenea unui vulcan erupând spectaculos cu
fiecare volum, Nicolae Dragoş cultivă o poezie în care
eul auctorial şi cel liric îşi transferă mesajele unui eti-
cism drapat metaforic şi în care din lanul interogaţiilor
răsar macii răspunsurilor permiţând ideilor să devină pal-
pabile în alternanţa etern/efemer. Cu o artă întrunind

atributele clasicităţii, poetul cântă ţara ce se defineşte
prin natura-i fascinantă, străvechimea şi unicitatea
locurilor, dar şi a celor ce i-au făurit istoria, cântecele,
legendele, aşa cum se poate constata şi din selecţia
recentă „O sută şi una de poezii” publicată în Editura
Academiei Române (2019).

Revelaţie a anilor din urmă, încolonarea sa între
umorişti se legitimează prin volumele de epigrame
tipărite, prin cuprinderea în culegeri şi antologii, prin
deţinerea unei rubrici permanente de catrene spirituale
în „Flacăra lui Adrian Păunescu”, colaborarea la revis-
tele de umor etc. Amintesc volumele sale de epigrame:
„Cu ochii-n 4” (2014), „De toate culorile”(2015),
„Scrimă-n rime şi catrene în zig-zag” (2016), „Cu viziera
ridicată” (2018) şi „De la lume pentru lume” (2020).

Prin adeziunea sa la genul scurt, reprezentat în
ocurenţă de epigramă, autorul acestor volume se adaugă
unor nume prestigioase de scriitori ce au cultivat, fie şi
ocazional, genul, începând cu marele său dascăl într-ale
poeziei Tudor Arghezi.

În aceste condiţii, nu poate mira faptul că, din anul
2013, Nicolae Dragoş este membru al Uniunii
Epigramiştilor din România.

Interviul pe care mi l-a acordat aparţine unui literat
multilateral, unei personalităţi de o rară distincţie
sufletească – un exemplu în acest sens îl constituie
emoţionanta scrisoare adresată „dragului şi vechiului
prieten şi coleg” G. Zarafu, aflat într-un cămin pentru
vârstnici.

Prin prisma celor narate cu o uimitoare voluptate a
confesiu nii, de-a lungul paginilor ce urmează, rezultă că
legăturile sale cu epigrama, chiar dacă la început „pla-
tonice”, sunt vechi, astfel că practicarea acesteia în

mod sistematic nu mai poate surprinde – acest segment
al creaţiei sale fiind pe punctul de a se constitui într-o
artă poetică sui generis. 

(G.C., 13 septembrie 2020)

AMINTIRIAMINTIRI
(APROAPE)DIN(APROAPE)DIN
COPILĂRIECOPILĂRIE

George Corbu: Încep, stimate confrate, prin a vă
întreba dacă aţi fost tentat să scrieţi epigramă? În caz
afirmativ, vă rog să precizaţi împrejurările şi să trans-
crieţi unele dintre respectivele producţii poetice.

Nicolae Dragoş: Întrebarea îndeamnă să mă întorc,
prin amintiri, cu peste o jumătate de secol în urmă. Era
vremea când nu mi-era prea limpede cuvântul epigramă,
însă prin impulsul unei împrejurări din anii copilăriei am
apelat la o asemenea modalitate de exprimare, să spu-
nem „la ajutorul epigramei”. Un model l-am avut la în-
demână, totuşi, atunci, pe la 13-14 ani. Să mă explic.
Aveam în sat un bărbat care, fără prea mulţi ani de
şcoală, era un înţelept autodidact. Avea un scris caligra-
fic, care-i îngăduise să ajungă grefier (sau ajutor de gre-
fier) la judecătoria din orăşelul Baia de Aramă, din
judeţul Mehedinţi. Obişnuia să-i iscodească pe şcolarii
din satul meu, Cleşneşti, din comuna Glogova, cu tot

felul de întrebări, mai ales cu întrebarea „Ce poezie
ştiţi?”, „Ce poezie aţi învăţat la şcoală?”. Dacă răspun-
deai afirmativ, îţi cerea să faci dovada, recitând-o. Ei
bine, acel consătean, apreciindu-mi, se vede, memoria
şi interesul pentru poezie, dovedindu-i că nu ştiam
numai una, mi-a încredinţat un secret, mai întrebându-
mă: „Ştii că este şi în satul nostru un poet?”. Nu ştiam şi
am aflat de la el că poetul era plecat de mai multă
vreme la Bucureşti. Peste alţi ani, aveam să-l şi cunosc.
Venea vara, pentru scurt timp, în concediu să-şi vadă pă-
rinţii. Eu îi ştiam deja câteva scurte poezii, pe care mi
le spusese consăteanul autodidact, în mai multe rânduri
şi având, pe atunci, o me morie bună le reţinusem fără
prea mari dificultăţi. Nu ştiam însă că acele patru versuri
se numeau, în limbajul literar, epigrame, cum probabil
nu ştia nici consăteanul meu, care le inclusese în mai
cuprinzătorul cuvânt poezii. Făcând o paranteză, nu pot
să nu constat că, până şi în ziua de azi, dilema a rămas
în discuţie, unii susţinând că şi epigrama are dreptul să
se considere a fi măcar o rudă, fie şi mai îndepărtată, a
poeziei; alţii neacceptându-i acest statut nici să-i pici
cu ceară. Iată şi prima „poezie” a poetului din satul
meu, al cărei titlu nu-l ştiam pe atunci, dar reţinusem
cele patru versuri, pe care aveam să le regăsesc în pa-
ginile xeroxate, pe care, cu generozitate, mi le-aţi ofe-
rit, reproducând astfel volumaşul din 1940, cu titlul
simplu „Epigrame”, purtând semnătura consăteanului
meu, devenit bucureştean: „O fi floare fata ta,/ Am ghi-
cit şi eu îndată:/ Mulţi susţin că e lalea,/ Dar eu cred
ca e muşcată”.

„Pricepi ce-a vrut să spună autorul?”, mă întreba
cel de la care aflasem acele versuri şi numele autorului

lor. A mai trebuit să treacă ceva vreme până să înţeleg
ce se sugera în versul al patrulea, că pentru mine şi la-
leaua şi muşcata erau flori. Mă gândisem, la început, că
fetei i se va fi pus numele Muşcata, fiind muşcată de
vreun câine, ori, Doamne păzeşte şi apără!, de vreun
şarpe. Când într-o seară am văzut un bărbat sărutând
cam cu fereală şi grăbit, lângă bunarul din marginea dru-
mului, o fată, mi-am zis că „din prea mare grabă s-ar fi
putut să o şi muşte”. În fine, cu vremea aveam să pricep
de ce-l amuza pe hâtrul meu consătean acea scurtă poe-
zie, în care substantivul muşcată devenea verb, punând
astfel pe mama fetei într-o situaţie întru câtva delicată.
Ajung astfel prin „ocolul prin amintiri” şi la numele au-
torului: N. Grasu din buletin, devenit N. Grassu pe co-
perta unicei sale cărţi de epigrame, acesta ne mai
tipărind o a doua carte, deşi, cunoscându-l mai bine
peste ani, în Bucureşti, aveam să aflu că nu se vindecase
de patima epigramei. Am şi încercat, la un moment dat,
să-l sprijin pentru o colaborare la revista „Albina”, ne-
izbutind prea mare lucru.

Mulţi dintre bucureşteni sau dintre oaspeţii litora-
lului aveau să-l cunoască, pe când ajunsese la senectute
şi se ilustra ca un pitoresc portretist, întâlnit în Cişmigiu
şi vara în vreo staţiune de pe litoral, unde l-am revăzut,
pare-mi-se pentru ultima dată, la Mamaia. Poate cândva
voi evoca şi acea amuzantă întâlnire de lângă valurile
mării, de când păstrez şi un portret ce-mi aminteşte prin
liniile desenului, nu numai de vârsta mea de atunci, dar
şi de înfăţişarea bonomă şi privirile graficianului concen-
trate asupra modelului, preocupat să-i fure din câteva
linii trăsăturile definitorii, încredinţându-le cu har car-
toanelor pe care se bucură să le vadă împuţinându-se.

Aş încheia evocarea consăteanului meu portretist,
dar şi epigramist, surâzând, amintindu-mi umorul cu
care de câte ori ne-am întâlnit, evoca răspunsul primit
de el, N. Grassu, care-şi semna apăsat numele cu „s” du-
blat, de la o revistă de umor, de dinainte de apariţia vo-
lumaşului său de catrene vesele, revistă pe care o
bombarda cu scrierile sale în versuri. „Grassu N. a ne
slăbi!” fusese răspunsul pe care, îmi spunea, nu m-am
grăbit să le dau de înţeles că l-aş fi înţeles.

G.C.: Vă mai amintiţi prima epigramă rezultată din
impulsul venind dinspre cel evocat cu căldură, despre
care s-a aflat că, înainte de a fi bucureştean, este ol-
tean din Gorj, fiind pe drept inclus în antologia epigra-
miştilor olteni, pe care o datorăm unui ilustru confrate,
Petre Gigea-Gorun?

N.D.: Eram elev în clasa a VII-a la şcoala din comuna
natală, Glogova. O colegă îmi părea că avea o atitudine
distantă, de superioritate faţă de ceilalţi, că se arăta
prea încrezută. Am încondeiat-o, cum s-ar zice, printr-
un catren: „Are nasul mititel/ Şi nu ştim care-i pricina/
Că nu poţi s-ajungi la el/ Nici cu prăjina”. De ce n-am
putut uita aceste versuri? Pentru că mi-am dat seama că
atitudinea incriminată de mine era reflexul unei timidi-
tăţi astfel disimulate şi n-ar fi meritat să devină ţinta
„intransigenţei mele”, declarată public la „gazeta de
perete” a şcolii. Am înţeles la timp şi pentru toată viaţa
că e uşor să răneşti şi mult mai greu să vindeci. Mărturi-
sesc că am încercat de-a lungul anilor, să nu uit acest
adevăr. În bună măsură cred că am şi reuşit.

(va urma)

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

GALAȚI – ÎNTRE ISTORIE ȘI
REALITATE

• Geo Ciolcan
Până se trecem Dunărea în Do-

brogea poposim la Galați, locul în-
tâlnirii Siretului cu marele fluviu,
orașul port la Dunăre, reprezentat,
în mod simbolic, printr-o enormă
elice de vapor amplasată într-un
parc printre blocuri de locuit, ală-
turi de o placă instalată cu prilejul
împlinirii a 80 de ani de
funcționare a Șantierului Naval.

Ajunși în punctul în care Dunărea își schimbă brusc
traseul îndreptându-se spre est, pregătind îmbrățișarea
cu Marea, te lași captivat de șuvoiul de sentimente ce
ne-au însoțit permanent de-a lungul fluviului paralel cu
Dunărea, cunoscând că de acum încolo intrăm într-o
zonă în care fluviul are alte caracteristici, cu altfel de
tentații și surprize. Astfel ”cartea poștală” pe care o
vom trimite de aici, de la Galați, va purta – lângă
ștampila fostei părți din raiaua Brăila până în 1829,
ștampila marelui municipiu Galați pe care este impri-
mată imaginea contemporană a Șantierului Naval, ca
piesă de rezistență a dezvoltării actuale a urbei de pe
Dunăre.

Prezentarea tip Dicționar, deși nu satisface nevoia
de cunoaștere a unui reporter, creează premisele unei
documentări complexe, în raport cu proiectul jurnalistic
urmărit. Oricum,chiar și fără ajutorul Dicționarului,
când scrii numele orașului Galați, în mod automat lângă
acest nume îți vine să scrii : Combinat Siderurgic,
Șantier Naval, Portul fluvial (deși – nu se poate fără
conjuncția ”deși”!), fiecare dintre aceste obiective eco-
nomice de pe harta Galațiului au pierdut mult din forța
de muncă și, implicit, din producție, în anii transformă-
rilor prin care au trecut după 1989.

Cu toate aceste pierderi economice, apărute în tim-
pul unei tranziții rigide (și interesante) de la socialism
la capitalism, beneficiind de poziția sa de pe Dunărea
navigabilă, la 80 de kilometri de Marea Neagră, de posi-
bilitatea folosirii culoarului navigabil Rin-Main-Dunăre,
precum și vecinătatea cu două state – Ucraina și Mol-
dova, orașul Galați trăiește și respiră, în principal, prin
plămânii de oțel ai Combinatului Siderurgic și ai
Șantierului Naval. Poate de aceea prima însemnare va
purta marca Șantierului Naval – locul de făurire a
mastodonților care se leagănă pe Mările și Oceanele Pla-
netei purtând cu ei emblema muncii dintr-un minuscul
punct de pe Dunărea de Jos, numit Galați – denumire cu
rădăcini ajungând până în antichitate (tribul celtic al ga-
lilor), triplată de variante precum regiunea Galiția sau
limba cumana-galat preluat din arabescul kalhat
(fortăreață). Astăzi contează mai mult unde
se duce în lume numele Galați, decât rădă-
cina lui lingvistică ...

Spargem ghiața de la Galați
Supus presiunii crudei metamorfoze

postdecembriste, incorect promovate de
Guvernele României succedate la Palatul
Victoria în ultimii 30 d ani, Șantierul Naval a
supraviețuit, ajungând să treacă pragul celor
8 decenii de viață și de activitate. Neavând
locul și rostul unei istorii dezvoltate a aces-
tui obiectiv economic de importanță
națională, consemnăm două momente care
pot oricând forma cartea de vizită a acestui
șantier de la mal de Dunăre. Ca o informație
cu titlu de generic economic scriem că, din
anul 2000 și până în prezent (în condițiile
amintite mai sus) din acest șantier naval au
fost lansate la apă peste 400 de nave de di-
ferite stiluri, tonaje și mărimi, toate acestea
completând flota mondială ce poartă eti-
cheta de mândrie ”Made în România”.

Pentru că la Galați nu doar cantitatea
numerică este urmărită în planul relizării
producției de nave diverse, ci și moderniza-
rea fabricației acestora, manoperă în care
sunt încorporate cele mai noi realizări și in-
ovări în materie de construcții navale, în
aceste noi condiții au ieșit de pe linia de
montaj nave care pot circula cu propulsie
100% electrică. Aici se încadrează două feri-
boturi livrate unei companii canadiene, țara
în care acest fel de navă își are un loc sem-
nificativ în transportul pe apă. Proiectate
pentru a transporta 47 de vehicule și până
la 450 de pasageri, acestea au ajuns în sudul
Canadei după un drum lung pe apă, trans-
portate cu o navă cargou specială, de mă-
rimi uriașe, pentru a fi puse la probele de

testatre în apele canadiene, primind apoi certificatul de
navigație, urmând să fie folosite pe rutele insulare de
pe coasta de sud-vest a țării nord-americane.

În prezent, feriboturile electrice – o apariție relativ
nouă în transportul pe apă – sunt căutate tot mai insis-
tent de companiile de transport, tehnologia nepoluantă
câștigând teren în fața clasicelor mijloace de transport
pe apă. Cu atât mai mult au fost apreciate cele două fe-
riboturi, botezate ”Island Discovery” și ”Island Aurora”,
cu cât –așa cum aprecia reprezentantul constructorului,
cele două feriboturi au la baza construcției lor o tehno-
logie unicat. Ca dovadă a înaltei realizări a celor două
nave, firma cumpărătoare a mai comandat încă 4 nave
de acest gen cu termen de predare 2023.

Pentru că televiziunile noastre – indiferent că sunt
comerciale sau nu - se bat în a prezenta programe cu
teme (cred ele) care au priză la public ( în realitate fiind
un fel de deșeuri umane, prin intermediul cărora se pro-
movează promiscuitatea, crima, violul, nesupunerea ci-
vică și familială, traiul ușor, bazat pe sinecură sau pe
”protecție” etc., etc. ), nu aveam să aflăm despre un
adevărat record realizat în cadrul Șantierelor Navale de
la Galați dacă nu se întâmpla un eveniment cu iz de can-
can, la care (de data aceasta) televiziunile au ”pus
botul”, arătându-ne imaginile de la fața locului.

Despre ce  ”schimbare la față” este vorba ?
Luni, 3 august a.c., pe unul din cele 3 brațe ale văr-

sării Dunării în Mare, Sulina, printr-o manevră greșită,
spărgătorul de ghiață ”Nuyia” a intrat în unul din malu-
rile Brațului , punându-se aproape de-a curmezișul pe
cursul de apă. Întâmplarea, relatată cu lux de amă-
nunte, deși nava nu a suferit nici o distrugere, canalul
navigabil fiind eliberat după o oră de la eveniment, a
consemnat un lucru care – în absența accidentului – ar fi
rămas neprezentat de vreo televiziune : spărgătorul de
ghiață care se înfipsese în mal, era construit la Galați
! Poftim? Să se facă la Galați, adică la Șantierele Navale,
asemenea nave ? Iată că se fac, chiar dacă printr-un ghi-
nion generat de neatenția unui marinar, românii au aflat
despre acest lucru...

Cunoscându-se performanțele tehnice ale
șantierelor din Galați, în construcția de nave speciale,
tocmai din Australia a venit comanda pentru o navă
anume – un spărgător de ghiață – dar nu unul oarecare,
ci unul costând 1,2 miliarde dolari, care a devenit ve-
detă, fiind cel mai scump spărgăror de ghiață din lume.
Vasul special a fost construit în 3 ani, și,după echiparea
lui completă făcută după ajungerea în țară de la de la
antipozi, va fi folosit ca navă de cercetare în cadrul Di-

viziei Antarctica. Cu o lungime de peste 160 de metri și
cu o lățime de aproape 26 de metri, ”Nuyia” va fi capa-
bil de performanțe superioare unor astfel de nave, faci-
litând înaintarea în ”ținutul de ghiață” și studierea
faunei speciale din aceste ținuturi, pentru ca omul să
vină în sprijinul salvării unor specii pe cale de dispariție,
îmbunătățind, totodată, traiul acestora.

Și uite așa, ca urmare a unor manevre greșite  ale

unor remorchere care-l tractau spre Sulina, motiv pentru
care vasul s-a poziționat la 45 de grade față de axul ca-
nalului, România a aflat că, de la Galați se sparge ghiața
în Antarctica ! 

”Barca pe valuri plutește ușor”
”Barca pe valuri plutește ușor”/Dar cine îngână un

cântec de dor,/ Nu e vântul, nici Dunărea nu-i,/ E lopă-
tarul cu cântecul lui” ... Câți dintre noi nu am fredonat
acest cântec de pe Dunăre sau măcar l-am ascultat în
legănata interpretare a Corinei Chiriac, și, de ce nu –
câți dintre noi nu ne-am lăsat atinși de vraja acestui vals
sublim, intrând cu partenera în ritmul unduitor al melo-
diei, țâșnită parcă din valurile Dunării ! Am folosit sin-
tagma ”valurile Dunării” dorind să fac legătura directă
cu valsul care poartă același titlu, cunoscut de toți ro-
mânii, și nu numai.

Confundat uneori cu ”Dunărea Albastră” a compo-
zitorului austriac Johan Strauss-fiul, ”Valurile Dunării”
este opera nemuritorului muzician român Iosif Ivanovici.

Cine a fost Iosif Ivanovici și de ce îl amintim în con-
junctura în care scriem despre Galați, aflați în rândurile
următoare.

Născut în Banat în 1844 și rămânând orfan de
părinți de la o vârstă fragedă, la 14 ani trece Carpații în
România, unde se angajează la o fanfară militară, prilej
cu care învață să cânte la instrumentele de suflat din
lemn. Având un caracter libertin și dornic de cunoaștere,
tânărul Ivanovici peregrinează prin garnizoane precum
Tulcea, Focșani, Iași, pentru a se opri un timp la Galați,
oraș în care va cunoaște consacrarea. Pe acest drum al
muzicii militare a parcurs gradele militare de la soldat
până la maior, ajungând după 1885, când părăsește
Galațiul, inspector al muzicilor militare.

La Galați, însă, devenise un zeu local. Muzica
sfârșitului de secol XVII, pe care tânărul muzician îm-
brăcat în haină militară o promova cu talent, îl suise pe
un piedestal greu de imaginat nu cu mulți ani în urmă.
Gălățenii erau înnebuniți după valsurile , polcile, ma-
zurcile, gavotele, cadrilurile, serenadele și, bineînțeles,
marșurile și galopurile cu care Ivanovici captase inimile
poporului, indiferent de statutul social al omului îndră-
gostit de muzica sa. 

Faima națională căpătată la Galați l-a propulsat pe
scena muzicii europene, Iosif Ivanovici luând parte la
turnee în diferite țări, precum Rusia, Franța, Austria,
Turcia.

La Expoziția Universală de la Paris, în 1889, pre-
zentând Marșul de defilare ”Alexandru”, obține premiul
I din 116 concurenți. Cu acest prilej Țarul Rusiei îl feli-
cită și-i lansează invitația de a concerta la Petersburg și
la Moscova.

Dacă pe plan european muzicianul militar Iosif Iva-
novici câștigă premii internaționale, devenind o adevă-
rată vedetă în planul muzicilor militare, nici pe plan
național lucrurile nu stau rău. La București și la Sinaia,
Ivanovici devenise un răsfățat al Casei Regale mai ales
după prezentarea marșului ”Carol I” și a cadrilului ”Car-
men Sylva”, piesă penntru care a primit medalia Bene-
Merenti. În Capitala Țării, dirijorul de orchestre și
inspectorul Muzicii Militare, Iosif Ivanovici, a fost la
înălțimea renumelui său. Neuitate vor rămâne celebrele
concerte de promenadă organizate sub bagheta acestui
muzician la Marele Stabilisment Edison, unde

bucureștenii se delectau cu muzica monștrilor
sacri ai muzicii  momentului : Mozart, Beetho-
ven, Verdi, Rossini, Strauss, Weber, Pucini,
Suppe, Gounod, Saint-Saens etc. Spectatorii nu
aveau loc toți la asemenea concerte, și dacă
Doamne ferește !, ar fi fost o pandemie ca as-
tăzi, la noi, din două concerte mai mult de ju-
mătate din bucureșteni ar fi avut COVID-19 !

1895, la inaugurarea podului de la Cerna-
vodă, inginerul Anghel Saligny i-a comandat
piesa Galopul sirenelor, fiind vorba de sirenele
locomotivelor aduse pentru încercarea
rezistenței podului.

”Valurile Dunării” rămâne , însă, piesa lui
de rezistență.  Scrisă în 1880, piesa a avut o ca-
rieră fulminantă, imediat 50 de edituri din Eu-
ropa și America grăbindu-se să tipărească
”Valurile Dunării”. Din acel timp ne mândrim cu
”bătălia” secretă care se duce, în lumea muzi-
cii, între ”Valurile Dunării”, valsul românului
Ivanovici, și ”Dunărea Albastră” celebrul vals al
lui Johan Strauss-fiul, desigur, fără nici un
cîștigător. Câștigători suntem noi, cei care, în
clipe de liniște, ne lăsăm în voia dulcei legănări
a valurilor Dunării. 

Pentru că am amintit despre așa-zisa
concurență dintre cele două minunate valsuri,
să dezvăluim o întâmplare de pe meleaguri
americane, când fratele lui Johan Strauss, vio-
lonistul și dirijorul Eduard Strauss, a fost rugat
să cânte valsul ”Valurile Dunării” de Johan
Strauss-junior. Iată răspunsul : ”Acest vals nu
aparține fratelui meu, ci  românului Iosif Iva-
novici”. La finalul concertului său, după ”Dună-
rea Albastră”, acel membru al familiei valsului
vienez, și-a înmuiat arcușul în dragostea pentru
muzică și a dat glas și ”Valurilor Dunării”...

(va urma)

Reportaj
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• Ilie Rad
– Dintr-un interviu acordat domnului Dan Lupescu,

am aflat că Nicolae Ceauşescu a decis să nu răspundeţi
Dvs. personal, pentru că “aceasta ar acutiza conflictul,
dându-i un caracter oficial, şi că polemica e bine să
rămână la nivelul criticii literare.”1 Vă rugăm să ne
oferiţi mai multe detalii despre această polemică! De
ce a fost ales tocmai Pompiliu Marcea să răspundă arti-
colului din Literaturnaia gazeta?

     – Cum am mai spus, a doua zi după publicarea
afrontului Moscovei (mă asemuia cu Goebbels), când
toate agențiile de presă comunicau evenimentul ca o ac-
centuare a  încordării româno-sovietice, am intrat la
Nicolae Ceaușescu, pentru a-i cere permisiunea să
răspund.

     El avea deja pe masă cele 3 volume, și tocmai
le răsfoia. Vorbea cu mine și în același timp citea din
carte.

– «Ce i-a supărat, domnule, pe ăștia? Văd că descrii
foarte frumos Leningradul. Că aerul era sticlos? Păi așa
e iarna!» Și în timpul acesta mă privea pe sub sprâncene,
cu o ironie complice. «Și ce, că istoricii noștri s-au
răsculat împotriva istoriei comandate de ei? Păi nu avem
dreptul să ne scriem singuri istoria? Și… vrei să le
răspunzi tu?» 

A urmat argumentarea refuzului, pe care am mai re-
latat-o cu prilejul altor interviuri. A stabilit să răspundă
un profesor universitar de specialitate. Urma să
stabilească un nume cei de la minister sau de la secția
de resort a C.C.

Așa s-a ajuns la nominalizarea lui Pompiliu Marcea,
cu care nu mai avusesem de-a face. M-a vizitat, pentru
a-mi arăta lucrarea, înainte de a o preda României lit-
erare, și mi-a făcut o impresie bună.

– După doi ani (27 martie 1985), profesorul Pom-
piliu Marcea este găsit mort la stăvilarul dintre lacurile
Herăstrău şi Floreasca. Ce credeţi că a fost, sinucidere,
asasinat sau un accident?

– N-am găsit o explicație plauzibilă la ce s-a întâm-
plat cu el mai târziu. După un timp, mi s-a comunicat că
e bolnav și s-a internat la Elias. M-am deplasat la fața
locului și am stat de vorbă cu el o mulțime. Parcurgea o
gravă depresie și se declara hărțuit de voci și persoane
necunoscute. Primea, spunea el, telefoane dușmănoase,
amenințătoare. Pe stradă se simțea urmărit, și când îl
descoperea pe urmăritor, acesta se făcea nevăzut. Cel
mai  rău era că nu mai putea dormi, doar după bombar-
darea cu barbiturice mai prindea câte un somn scurt.
Soția sa m-a ținut la curent cu evoluția stării sănătății
lui Marcea, comunicându-mi știri îmbucurătoare. După o
perioadă, întremat, a ieșit din spital și și-a văzut de
treabă. Pentru ca, din senin, să cadă vestea găsirii ca-
davrului său în Herăstrău. Am dat telefoane pe la ser-
viciile secrete, dar nimeni nu a putut să-mi furnizeze o
informație certă.

– Încă un mister neelucidat al literaturii române, la
fel ca în cazul morţii lui Nicolae Labiş sau Marin Preda!

Tot în acelaşi interviu, aţi afirmat că sovieticii
“realizaseră că, în persoana dictatorului-prim-secretar
judeţean, Manole Suru, gândea şi acţiona fantoma
literară a secretarului general al PCR”2. Credeţi că so-
vieticii au decriptat ceea ce nu au reuşit criticii literari
ai momentului, care v-au comentat romanul? 

– În ce privește atitudinea sovieticilor față de mine,
ea a cunoscut, de asemenea, o evoluție uimitoare.
Primul care mi-a vorbit despre atacul presei rusești a fost
generalul Ion Ioniță, fostul ministru al Apărării, trecut
atunci pe o linie secundară. M-a abordat la o serbare
publică, în tribună, și a deplâns incidentul, numindu-l o
impardonabilă eroare. „Înseamnă, a explicat el, că so-
vieticii au fost atât de miopi, încât n-au înțeles nimic
din acest teribil personaj, care este Manole Suru. Și
probabil că nu s-a găsit nimeni să le  atragă atenția. Este
și vina noastră.” Și fiindcă venea cineva, conversația
s-a suspendat. 

     Nu prea am dat atenție spuselor generalu-
lui, pe care îl cam suspectam de fanfaronadă. Dar
după aceea au survenit momente care mi-au dat de
gândit. Secretarul cu propaganda al P.C.U.S., în
vizită în România, a ținut să se întâlnească cu mine.
L-am primit la Academie3, unde s-a arătat foarte pri-
etenos. Nu mult după aceea a venit în vizită (una
restantă, neonorată la timp) omologul meu din
U.R.S.S. Care, pe aceleași poziții cordiale, m-a in-
vitat la ei. Vizita mea a decurs într-un climat de
bună prietenie. Apoi, întâlnindu-ne la o consfătuire
a rectorilor în Mongolia, omologul sovietic m-a con-
vins ca, la întoarcere, să trec, într-un tempo cât mai
lent, prin Siberia, unde mă aștepta șeful școlii de
acolo, fiul fostului secretar general, Constantin Cer-
nenko.

– În acelaşi interviu cu Dan Lupescu, aţi
pomenit despre un  simpozion care a avut loc la
Moscova şi unde cineva a întrebat care a fost ur-
marea polemicii începute de Literaturnaia gazeta,
iar un academician a explicat că “întrucât partea
română a asigurat că autorul trilogiei n-a
intenţionat să jignească marea ţară a comunismu-
lui, n-a mai fost nimic de spus”4.

Vă rugăm mai multe informaţii despre acest episod
petrecut la Moscova (ce se înţelege prin “partea
română”, cine era academicianul, ce simpozion avea loc
etc.).

– Abia târziu, într-o convorbire accidentală cu
cineva din secția externă a C.C., mi s-a spus că, la o în-
tâlnire propagandistică a academicienilor sovietici cu
publicul, din sală s-a pus întrebarea legată de atacul din
Literaturnaia gazeta. Restul îl cunoașteți.

– La Conferinţa Naţională a  Uniunii Scriitorilor, din
1-3 iulie 1981 (ultima conferinţă a acestei Uniuni în pe-
rioada comunistă), care avea loc într-o sală a Palatului
Republicii, aţi criticat “jegul ideologic” din cultura
locală şi aţi comparat Uniunea Scriitorilor cu grajdurile
lui Augias, sugerând nevoia salubrizării acesteia. Aţi
spus aceste lucruri în calitate de rector sau ca simplu
scriitor?

– Datele dvs. sunt eronate. Nu la Conferința
Națională a Uniunii Scriitorilor am luat cuvântul, ci la o
întâlnire cu câțiva din conducerea Uniunii. Și nu am
„criticat «jegul ideologic» din cultura locală”, cum
spuneți, ci am propus scriitorilor să curețe grajdurile lui
Augias din Uniunea lor. Țoiu, dacă nu mă înșel, m-a rugat
să înlocuiesc respectiva sintagmă cu ceva mai convenabil
și am făcut-o pe loc. Dar fondul rămânea același. Existau
în Uniune relații incalificabile. Bogza mi-a declarat la o
discuție cu membrii comitetului că e gata să-l mănânce
pe Eugen Barbu cu oase cu tot, nedându-se înapoi să fie
considerat antropofag.

– Confirmaţi ideea ca Uniunea Scriitorlor a fost, în
anii’80, “cea mai incomodă organizaţie recunoscută de
statul comunist”? De bine, de rău, organele de conduc-
ere ale USR erau alese prin vot secret, iar Uniunea şi-a
păstrat o anumită independenţă faţă de partidul unic şi
statul comunist!

– Era incomodă prin aceea că se împărțea în două
tabere, și fiecare cerea sprijinul autorităților nu doar
pentru sine, ci și împotriva celeilalte.

– E adevărat că în romanul Dragostea şi revoluţia,
de Dinu Săraru, personajul Anghel Docsobie îl are ca pro-
totip pe Dumitru Popescu?

– La lectura cărții nu am
putut remarca ceva de genul acesta.

– Ar fi intereant să ne spuneţi cum a fost receptată
opera Dvs. în ansamblu, după 1989?

– N-am de unde să știu. N-a scris nimeni o sinteză
bibliografică despre mine, nici înainte, nici după ’89.

– Vă promit că voi propune eu o teză de doctorat,
despre activitatea Dvs. literară şi publicistică, aşa că se
va face acea sinteză bibliografică, de care vorbiţi. 

Dar haideţi să ne referim măcar la cale apărute
după 1989 (am în vedere cărţile noi, dar şi unele
reeditări, cum ar fi romanul Pumnul şi palma). Vă în-
treb pentru că, iată, literatura Dvs. memorialistică a
stârnit entuziasmul unui critic literar foarte exigent, ca
Dan C. Mihăilescu, care scria în Ziarul financiar (din 14
aprilie 2006): “La lectură am fost captivat de ironia

casantă a autorului, de sarcasmele şi cinismul lui abso-
lut, de amoralismul seniorial obosit de exercitarea put-
erii crude asupra unui teritoriu fatalmente troglodit...
Dincolo de stufoşenie şi grandilocvenţă, felul în care Du-
mitru Popescu prindea în insectar (cam ca Petru Du-
mitriu în dejism) fizionomii, situaţii, destine şi
caractere tipice deriziunii ceauşiste de partid, fascinat
de patologia puterii, de contorsionismul lamentabil,
prin care otrava doctrinei malforma ireversibil, pâna la
aneantizare, un organism instituţional de mult uscat,
chircit de istorie, mi l-a făcut incitant pe autor. [...]
Merită citate, cu deliciu, portretele picante, fie doar la
modul aluziv, parşiv, fie mai ales în aqua forte, unde
autorul – nemântuit mizantrip – de-a dreptul
excelează”. Au mai fost astfel de reacţii pozitive? Au
fost şi ecouri negative (dată fiind poziţia Dvs. politică,
înainte de 1989)?

– Cărţile scrise de mine după 1990 rămân cvasine-
cunoscute. Dinspre public n-am mai avut ecouri. Le-a
citit, probabil un cerc foarte restrâns. Comentatorii în
mass-media? Îi pot număra pe degetele de la o singură
mână (în cel mai bun caz, de la una şi jumătate). Înainte
de 1990 aveam foarte mulţi cititori şi mi se comunicau
impresiile atât direct, prin corespondenţă, cât şi în
presă, prin cronici şi recenzii ale criticilor de meserie.

La primele cărţi, cele de eseu social – Biletul la
control, Ieşirea din labirint –, am primit maldăre de scri-
sori. Şi mai multe mi-au parvenit după publicarea roma-
nului Pumnul şi palma. Scrisorile conţineau adevărate
confesiuni – nu numai despre textul meu –, ci, pornind
de la el, erau expresia unor frământări şi dileme proprii.
Îmi scriau intelectuali, dar şi exponenţi ai acelei
aristocraţii muncitoreşti, alcătuită din tehnicieni şi
maiştri, tineri inteligenţi, care, după absolvirea liceului,
alegeau să presteze o profesie manuală. Îmi mărturiseau
gândurile lor intime despre viaţă şi societate, cu deose-
bire despre ce nu le plăcea în lumea înconjurătoare. Nu-
mi cereau să le răspund, dar, dacă aş fi făcut-o, mi-ar fi
trebuit un întreg secretariat.

Când eram în închisoare, la Parchet s-a primit scri-
soarea unui bărbat din Dobrogea – mă mir că mi-au
arătat-o procurorii –, ce mărturisea că argumentele pen-
tru acţiunea lui împotriva regimului comunist (?) le
găsise – ţineţi-vă bine! – în Pumnul şi palma!

De ce, după 1990, n-a mai simţit nimeni nevoia să-
mi scrie despre o carte sau alta? De ce am ieşit aproape
total din raza de interes a cititorilor? Pentru că mi s-a
atribuit statutul de proscris? Dar pe oameni cred că-i
interesează şi producţiile literare ale acestei categorii.
Criticii, hai să zicem, sunt timoraţi, le e frică să nu se
compromită politic, însă persoanele „civile”? Cele ce nu
se sfiau să-mi destăinuie altădată dramaticele lor dileme
sociale, inclusiv dezagrementele provocate de defectele
regimului?

Evident, îşi spun cuvântul şi tirajele insignifiante
(300, 500, şi când poţi spune că ţi-a pus Dumnezeu mâna
în cap, 1.000 de exemplare – la un roman). Ca şi lipsa de
publicitate pentru carte. Şi, mai presus de toate,
dispariţia, aproape absolută, a unei importante – vitale,
aş spune – ramuri a culturii scrise, şi anume critica de
întâmpinare. Cea care stimula şi orienta publicul, fe-
rindu-l de riscul eşuării în nonvaloarea literară. Fără
acest ghid de încredere, fără sugestia lui competentă,
foarte mulţi foşti cititori se abţin să mai învestească în
cărţi.

În condiţiile date, o librărie comandă 5-6 exemplare
dintr-o carte, pe care le înghesuie într-un raft obscur. Se
mai expun şi în vitrine, dar de regulă doar cărţile unui
grup de 4-5 autori (mă întreb: librarilor li se dă o listă
cu „scriitorii de vitrină”?).

E greu. Te chinui la o carte un an, doi, şi asta n-ar
fi nimic (e vorba de un chin plăcut), dar când termini şi
o predai societăţii, e ca şi când ai arunca-o într-o
fântână fără fund!

Cadavrele cărţilor, putrezind în mormântul
indiferenţei publice!

– La un moment dat, v-aţi plâns de “soarta tragică
a tuturor cărţilor mele. Că cei de sus nu le citeau, nu
mă afecta prea mult, uneori chiar îmi convenea, dar nici

oamenii de specialitate nu comentau la obiect, scriau
despre ele formal, ba le şi înecau semnificaţiile,
aplatizau protuberanţele, estompau, estompau…”.
De ce aveau criticii literari această atitudine? 

– Criticii se fereau să provoace scandaluri
politice.

– Aţi colaborat la volumele omagiale, dedicate
lui Nicolae Ceauşescu?

 – Nu, n-am avut de-a face cu așa ceva. Lucrările
de genul pomenit se organizau de către secțiile de
propagandă și organizatoric a C.C., în colaborare cu
uniunile de resort.

(va urma)

1 Dan Lupescu, Proeminenţe ale timpului istoric
individual (III). Holograme cu Dumitru Popescu, în
Flacăra lui Adrian Păunescu, anul XIX, nr. 43 (921), 8-
14 nov. 2019, p. 14. 

2 Ibidem, p. 14. 
3 E vorba de Academia de Studii Social-Politice

(fostă “Ştefan Gheorghiu), unde domnul Dumitru
Popescu era, în perioada aceea, Rector. 

4 Ibidem, p. 14. 

Convorbiri cu Dumitru popescu (VI)

“Bogza mi-a 
declarat la o
discuţie cu
membrii 
comitetului că e
gata să-l
mănânce pe
Eugen Barbu, cu
oase cu tot”

Volumul I al celor două ediţii  (1980; 2015)
ale romanului Pumnul şi palma
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Jazz
Muzica de jazz
are gust de mentă
şi de pepeni verzi.
De pe malul lacului
aud saxofonul, contrabasul
şi vocea răguşită
de prea mult zel
a unui greier rătăcit
în mileniul III…

Anne-Marie Szaniszlo

Nostalgie

Mă plimb seara prin grădină
Aşteptând mândra să vină,
Alergând cu eleganţă
Să-mi aducă o speranţă...

Un sărut, înc-un sărut,
De la ea mai mult am vrut;
Ce păcat, mare păcat!
Înc-odată am visat... 

O ascund din nou în gând
Să se-ntoarcă în curând.

Ioan Costea

MI-E DOR Să-MI FIE IARăȘI DOR DE DOR
Mi-e dor de-un răsărit la mare
De-o garofiță albă prinsă-n păr 
Să simt iar roua ierbii sub picioare 
Mi-e dor să-mi fie iarăși dor de dor ...

Mi-e dor de ciripit de păsărele
De susur lin al apei de izvor
Mi-e dor să împlinesc visele mele
Mi-e dor să-mi fie iarăși dor de dor ....

Mi-e dor de zâmbetul ce îți rasare-n buze
De-mbrățișarile ce-s prinse în răzor
De întâlnirile ce îmi erau sfioase muze
Mi-e dor să-mi fie iarăși dor de dor ....

Mi-e dor de chipul tău, lumină
Ce spulberă-n neanturi orice nor
Mi-e dor să-mi fie inima, de tine, plină
Mi-e dor să-mi fie iarăși dor de dor ...

Mioara Baciu

Lorelei,
Lorelei, Lorelei,
Îmi aud numele prin ploaia din retina zilei,
Ce cade rece, spectral cu câte un cuvânt,
Cu vocea timpului ținut la gură înfrânt.

Și totuși iubirea mă aștepta,
Urca o treaptă, dar nălucirea iar o prăvălea,
Era “durerea cea veche, cea nouă” ?
Sau plânsul se prelingea iar împărțit în două?

Și totuși iubirea venea cu rai, cu renume,
Cu imaginea ta strigându-mă pe nume:
Lorelei, Lorelei, bietul meu ecou!
Fată bălaie cu diafane mângâieri, mii!
“Mai cântă-mi o dată dorul” de mult călău!
S-a făcut zi, inima suspină de când te aștept să vii!

Tu nu știai că eram de mult pe brațul tău știut,
Ascultând vântul ce-ți lovește sufletul mut,
Cu un vers trimis repetat și cu un sărut pe buze,
“Când privighetoarea cântă în aerul îmbătat de roze”!

Pustie și albă tăcerea domnea,
Prin aer, prin petale, castelul de vise nu se vedea,
Nu se putea ridica de atâta dușmanie nedreaptă,
Și iubirea cădea iar cu câte o treaptă.

Parcă din magie pe drumul alb pocit,
Scurse erau clipele ninse în topazul dorului trântit,
Și te căutam în cetatea nălucă, mistică,
Călare pe-un vănt alb încremenită de frică.

Și mă strigai, și mă strigai, Lorelei!
Rămas singur în restriștea vieții din noi!
Așteaptă după stavila cugetarii din ultimul crez!
Sunt în cetatea ninsă, m-a răpit visul amorez!

“Vis mai lung decât un secol în cuprinsul unui an”!
Nemaivăzut să acopere iubirea cu-n noian de elan!
Neputincios în toată tulburarea din voluptatea ei!
Îmi sopteai, rămâi, măcar un vis mai stai, Lorelei!

Și venii vremea iubirii când invidia era moartă,
Nămeți de flacără vie crescu deodată la poartă,
“Rai de aripi, de vise” și rai de mâini întinse,
Pe-al noastru chip urzit de reverii prelinse.

Lorelei, Lorelei, încet mă strigai!
Ține infinitul, pe intinderi de cerneluri să stai!
Să te iubesc din zorii dimineții prin extaz de lumină!
Plâpânda mea ființă, dulcea mea fără vină!
Iubirea noastră a îngenucheat lumea păgână!

Mirela Necula

Când am venit

singur
atât de singur încât cuvintele
se regăseau în rețete
de tratat melancolia,
am descălecat umil timpul,
de atunci multe s-au întâmplat
ploaia a umplut cupele
palmelor,
amintirile au croit biblioteci,

gândurile însă strigă după
tăcere
mă las pătruns de cer,
voi lua cu mine câte ceva
cum ar fi iubirea, uitarea, dur-
erea
le voi avea până la următoarea
reeditare a ființei. 

Cristian 
Ovidiu Dincă

poeziile se întorc spre Flacără
Măslin sângeriu
Măslin sângeriu cu sâmburi de sticlă,
Pictează-mi fiorul din smalțul virgin,
Dă-mi carne din tine și nu-mi purta pică,
Dă-mi sângele tău albastru-rubin.

Din trupu-ți zemos, din boaba ta crudă,
Din crucea ce-o porți răstignită pe ram,
Dă-mi miezul ce fierbe în lacrima-ți nudă,
Dă-mi tot ce nu poți din tot ce nu am.

Pământul sub tine îți simte dezmățul
Amorul din seva iubirii de foc,
Și tremură-n mine cu teamă răsfățul,
M-aprind ca o torță în magicul joc.

Adamul din tine renaște în Eva
Din boabele tale, din fruct de măslin,
Din pulpa ce trage pământului seva,
Din dulcele-amarului gust de pelin.

Și gustă din mine și gustă din tine,
Aleargă prin sâmburi, prin coajă, prin
miez,
O simt cum năvalnic prin sânge revine,
Iar ruga fierbinte îmi e astăzi crez.

Hoinară, sufocă țărâna de vlagă
Și stoarce esența, uleiul divin,
Vulcan ni-i trăirea și inima, plagă,
E timpul să scoatem amarul din chin.

Sibiana Mirela Antoche

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

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

FLAP este şi Flacăra
dumneavoastră!

Luminița Zaharia
POEZII
furculition
iubirea n-are corespondent în altă limbă
orice încercare ar fi un proiect ratat
o denaturare/ o schimonosire/ o minciună
iubirea e iubire doar pe limba ta
ăsta da secret bine păstrat!
iubirea n-are corespondent
de război
depinde doar de noi
cum o tălmăcim de la om la om

iubirea e un atom
cu nucleul compact
şi noi ne învîrtim în jurul ei
ca un căţel naiv după coadă

iubirea e un dat adjudecat
un je ne sais quoi, o bravadă
iubirea nu are corespondent
nu are ascendent
nu are pretendent

iubirea e un apatrid
un biet nebun afon
care ştie un singur cuvînt:
furculition

terapia cu pitici
nu mă pricep să conduc poezia spre final
lecţii de dans de mult n-am mai luat
şi, să fim serioşi, nomenclatura
cuvintelor cu sens s-a demodat

soluţia ar fi să nici nu încep poezia
s-o las să zacă în mine cît consideră ea
ferită de intemperii, de cruzime
în timp ce eu, histrionică, aş mima

mereu gestantă, niciodată mamă
visez necontrolat că îmi aparţine

şi uneori, cînd culeg cîte-o scamă
mi se face cumplit de ruşine

ştiţi ce mă consolează în clipele calme?
că ne reunim, grupuri-grupuri, scandînd
ooo, poezia e, poezia înseamnă…
dar nimeni nu termină imposibilul gînd

vine El, poetul a toate şi tot
ne aliniază la zid: sunteţi mici!
ne recomandă în scris pe o foaie albastră
terapia lui cu pitici

un pitic te pupă siropos pe botic
alt pitic te dă huţa
unul se strîmbă amuzat înspre tine:
hai la poze cu maimuţa!
Mutulică vorbeşte prin semne 
(nu mai avem speranţă, aşadar?...)
cel mai cu moţ îţi fură candid
ciornele din buzunar…

cînd legenda ţi-o ia înainte
cînd legenda ţi-o ia înainte
nu-ţi rămîne decît să nu te dai de gol
hainele noi ale împăratului
e o poveste genială
din care se poate învăţa
cum să stăpîneşti fanii în delir
cum să pui ierburi în clondir 
desigur, pentru visat...

cînd legenda ţi-o ia înainte
nu-ţi rămîne decît să stai ascuns 
sub o frunză de palmier
bine camuflat
cu ochelari antireflex şi 
deodorant fără feromoni
nimeni să nu te ghicească
nici telepaţii
nici cotrobăitorii
nici copiii

şi aşa, în disjuncţie totală
să trăiţi pînă la adînci bătrîneţi

legenda în bătaia reflectoarelor
tu – sub frunza de palmier
într-un pact just al umbrei cu lumina
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Aceşti copaci
ne vor aduce

ploaia

• Dumitru Avram

În sfârşit, a reapărut în public
voinicul ministru al sănătăţii. Sigur că
n-a venit să ne dea veşti bune – a cres-
cut rata de îmbolnăviri, situaţia e mai
gravă chiar decât la începutul pan-
demiei, astfel încât se impun noi
măsuri restrictive. Fac ce fac aceşti
guvernanţi şi dau vina pe terase şi
restaurante, pe mici petreceri de fam-
ilie, acolo văzând ei izvorul răului. Votul pentru alegerile
locale, începerea şcolilor într-o atmosferă care
nemulţumeşte pe toată lumea, lipsurile din spitale par
a le scăpa, deşi este inadmisibil ca într-o ţară ca Româ-
nia să nu existe măcar 1.000 de paturi la terapie
intensivă. Suferă oamenii cu alte boli, nu mai au unde
merge, pentru că totul este îndreptat spre COVID. Mai
rău e faptul că nu avem niciun capăt al drumului, nimeni
nu ştie cât va dura şi ce alte surprize ne mai aşteaptă.
Un lucru e clar: ne confruntăm cu una dintre cele mai
mari provocări din istoria omenirii în ceea ce priveşte
sănătatea. Tradiţiile şi eforturile făcute în acest dome-
niu până în decembrie 1989 ar fi trebuit să-şi arate road-
ele. Din păcate, noi am distrus aproape totul, iar
ideologii dezastrului au neruşinarea să iasă în faţă şi să
ne certe tot pe noi. Doctrina lor a fost şi este să de-
moleze. Îşi dau ifose de logicieni politici, dar nu sunt în
stare să aşeze nimic în locul celor dispărute. N-am nimic
cu acest domn Tătaru, dar mi se pare greu de înţeles să
aduci un om de pe meleagurile unde s-a născut Mihail
Ralea, care se lăuda la Paris, împreună cu D.I. Suchianu,
cumnatul său, cu vinul de pe propria moşie, unde trăgea

adesea şi Carol al II-lea. În fruntea Ministerului Sănătăţii
au fost puşi întotdeauna oameni cu o mare experienţă
profesională, ştiinţifică şi obştească, şi cine nu crede nu
are decât să meargă pe urmele trecutului. Ceea ce are
în plus domnul Tătaru faţă de ei este paza de la SPP
care-l însoţeşte docil prin spitalele pe care le găseşte
uneori cu uşile închise. Această economie de piaţă, în
numele căreia au acţionat emanaţii de acum trei
decenii, s-a dovedit a fi una imorală şi inumană. Puter-
nica armată birocratică a statului - funcţionarii acestuia,
mereu rezistenţi la nou - n-a putut şi nici nu poate încă
să fie dominată decât prin forţa unor personalităţi
dotate cu voinţă şi inteligenţă creatoare. Arhiva apoc-
alipsei din perioada tranziţiei ne stă oricând la dispoziţie
şi probabil că mai devreme sau mai târziu vom afla şi
adevărul. Până atunci, asistăm la veritabile scene de ne-
gustorie politică, de iarmaroc oriental. Înclin să cred că
noi, bătrânii din presă, care am trăit o viaţă cu frica lui
Dumnezeu, ne cam răcim gura degeaba, noi le batem
obrazul, iar ei pun capul între umeri şi merg sfidători
mai departe.

Ioan Avram, Dumnezeu să-l odihnească în pace, s-a
ocupat mai bine de 20 de ani de industria constructoare
de maşini. Până să ajungă la rangul de ministru, el a lu-
crat, între altele, în citadela industrială de la Reşiţa. L-
am simpatizat cu toţii, era apropiat de gazetari, iar mie,
pentru că purtam acelaşi nume, îmi recomanda să spun
că îi sunt nepot dacă se întâmpla cumva să trec printr-
o dificultate. Evident că glumea, iar Ilie Verdeţ, prim-
ministru, îmi recomanda să mă îndrept spre personaje
mai importante. Se amuzau amândoi, pentru că erau şi
prieteni. Ioan Avram avea o statură aparte şi, dincolo de
bonomia sa, apărea imediat demnitarul sigur pe el, aşa
cum mi s-a întâmplat să-i văd şi pe alţi foşti conducători
ai României, dăruiţi cu un simţ al datoriei dus uneori
până la extrem. Ioan Avram a primit cu demnitate reîn-
toarcerea la munca de jos la Şantierul Naval de la
Olteniţa şi la Uzinele Faur, n-a avut resentimente faţă
de nimeni, iar puţinele lui apariţii publice au rămas
memorabile. O viaţă fabuloasă de muncă, pe care
tihniţii de astăzi nu au cum s-o înţeleagă. Un profesor
de la Politehnică, sindicalist cu aere de mare vedetă,
autoproclamat om de ştiinţă (ca şi alţii, de altfel),
punea lipsa de bani pentru pensii pe seama ANAF, care
nu-i strânge de unde ar trebui. Numai că banii ţării nu
stau în taxe şi amenzi înrobitoare, îndestularea fiind im-
posibil de înfăptuit în absenţa construcţiei. Ioan Avram

făcuse studiile universitare la Kiev, locul în care i-am
spus că am văzut cele mai frumoase femei de pe această
lume, aşa cum Nicolae Ceauşescu fusese atras de graţia
celor din Djibouti, mărturisindu-i aceasta simpaticului
nostru coleg de dulce suferinţă, diplomatul de excepţie,
cald şi poliglot, George Petricu. Ioan Avram lasă în urma
lui un mesaj tulburător: „Când ai avut 22.000 MW ca-
pacitate instalată şi tu gâfâi la 8.000 MW, este o mare
problemă. Am încredere în generaţia tânără. Să faceţi
mai mult decât noi, să aveţi ştiinţă de carte şi dragoste
de neam”. Cred că Ioan Avram a pătimit pentru unul din-
tre cele mai mari eşecuri ale perioadei respective – ter-
mocentrala pe şisturi de la Anina, o catastrofă căreia i
s-a pus capăt cu multe pierderi materiale şi suferinţe
umane. Ceauşescu fusese convins să o facă de către ile-
galistul Mihail Florescu, ani de zile ministru al chimiei şi
al ştiinţei. În plus, Ioan Avram era urmărit şi de am-
intirea acelui Kiev al tinereţilor sale… Privind la
experienţa fabuloasă a acestui om, mă gândesc că dom-
nului Tătaru nu i-ar fi stricat să se fi obişnuit mai întâi
cu un spital de felul aceluia din comuna în care m-am
născut eu, apropiindu-se, treptat-treptat, de acest
Bucureşti fermecător, dar atât de derutant.

Întâlnindu-l la încheierea războiului pe bătrânul
conservator Petre Carp, un prieten şi partizan politic de-
al acestuia l-a întrebat: Ei, ce zici, coane Petrache, de
întorsătura pe care au luat-o evenimentele? Ce să zic,
dragul meu, ţara asta are aşa de mare noroc, încât nici
nu are nevoie de oameni politici. Împărţirea prăzii între
conservatori şi liberali. Un instantaneu, consemnat de
Al. Marghiloman, prin 1912: Prefect Poliţie – Moruzzi sau
J.Th. Florescu. Primar, cel puţin pe primele 12 luni,
Păltineanu. Controverse asupra acestor nume.
Păltineanu, condiţie sine qua non. Concepţie - ai voştri
din capitală au mâncat doi ani, să mănânce şi ai mei.
Chestia tramvaielor, îngropată. Eu, Tache, dau curentul.
Voi revoca poate şi legea ta (era vorba de Titu
Maiorescu). Să dea avocaţilor lui (ai lui Tache) locul şi în
alte ministere! 

Cât priveşte acei copaci care vor aduce ploaia, aici
e o altă poveste din lumea africană de astăzi, cu un
sătuleţ socotit capitala mondială a atletismului (25 de
campioni mondiali şi 4 olimpici) – aşezat la vreo 2.000
de metri altitudine şi unde localnicii sunt convinşi că vi-
itorul le aparţine celor care aleargă. 

ROMâNIA COMUNISTă
(pro și contra)
N.Ceașescu-erou,
ori călău?(1)

• Vasile Ghica
Dorel Vidraşcu

-Era vorba că discutăm despre postcomunism.
-E bine să vedem de unde am plecat.
-Îl judecăm pe Ceaușescu?
-Nu judecăm pe nimeni. Ne exprimăm câteva opinii în
calitate de martori. Nici epoca Ceaușescu, nici cea pos-
tcomunistă nu pot fi judecate acum, decât cu riscuri ma-
jore. Suntem prea aproape. Nu avem distanțarea socială
necesară. Se spune că marele Den-xiaoping a fost rugat
să dea un verdict în cazul Revoluției franceze din 1789.
Și a răspuns la fel. Este prea devreme.
-Cum a ajuns comunismul la noi ?
-A fost adus cu tancurile sovietice în 1944. Erau cca 1000
membri de partid, majoritatea evrei. Un lucru firesc:
jupuiați de vii de nemți, au sărit în barca comuniștilor.
-Cum s-au manifestat ?
-A fost o barbarie cumplită ! Ceva de neimaginat. Me-
morialul durerii al d-ei Hossu Longin nu se învață, din
nefericire, la școală, dar ar trebui. Ne-au distrus, ajutați
de cozile noastre de topor, intelighenția. Același lucru
s-a întâmplat și în Franța la evenimentul amintit mai sus.
Ei spun că nu și-au revenit nici acum.
-Au fost pedepsiți torționarii, adică vinovații ?
-Nu li s-a clintit niciun fir de păr. Au ronțăit, la
bătrânețe, (unii o fac și acum) niște pensii nesimțite.
-În schimb au fost demascați, după 1989, informatorii,
deși mulți dintre ei au fost schingiuiți ca să accepte
această postură. 
-Ne-am propus să avem un scurt dialog despre
Ceaușescu. El a fost torționar ?
-Da, când a înăbușit revolta țăranilor din Suraia (Vran-
cea). Însă, după ce a ajuns în fruntea statului i-a reabi-
litat pe Șt.Foriș și pe Lucrețiu Pătrășcanu, victime ale
guvernării dejiste.
-Când au apărut primele semne de relaxare și de antiso-
vietism ? 
-În 1958, când Bodnăraș și Dej l-au convins (se spune că

l-au îmbătat la o vânătoare) pe Serghei Nikita Hrușciov
să scoată trupele lor din România. A fost un pas impor-
tant. A urmat celebra Declarație din aprilie 1964, care a
însemnat ruperea de Moscova. Eram student. Când l-am
auzit pe Ioan Gheorghe Maurer vorbind cu mânie despre
ruși,așteptam să se deschidă brusc ușile și să ne aresteze
pe toți. Am simțit o imensă bucurie, similară, cred, cu
cea pe care au avut-o unioniștii la 24 ianuarie 1859.
-Ceaușescu a continuat relaxarea în 1968, când România
a condamnat lagărul socialist, pentru că a înăbușit Pri-
măvara de la Praga.
-Aceste chestiuni sunt bine cunoscute de toată lumea.
Cum a fost posibil acest gest ?
-Ceaușescu simțea românește și s-a străduit să reabili-
teze demnitatea poporului
român. Și mai  știa că are în spate sprijinul Occidentu-
lui.
-Apoi și-a pus conaționalii la treabă. A pus în valoare ca-
litatea noastră de constructori. S-au ridicat locuințe, spi-
tale, școli, combinate industriale și zootehnice, Canalul
Dunăre Marea Neagră, Palatul Parlamentului, Metroul,
Transfăgărășanul, trei milioane de ha irigate etc.
—Politica Externă ?
-Formidabilă. Eram cei mai tari.Omul nostru din
Scornicești era la braț cu președinții USA, se plimba în
caleșca Reginei Angliei, încheia relații comerciale cu
RFG. Subalternii lui mediau relațiile dintre China și
URSS, dintre Israel și țările arabe,Corneliu Mănescu a
fost de două ori șeful conclavului diplomaților lumii.
-Cum au fost posibile asemenea performanțe ?
-Nu stătea rău nici el cu cerebelul, dar a știut să-și se-
lecteze și să-și formeze oamenii.
-Când s-a rupt ața?
-A intrat în conflict cu Banca Mondială, s-a supărat ca
văcarul pe sat și s-a hotărât să plătească repede dato-
riile (11-12 miliarde dolari). Intenționa să facă și să co-
ordoneze o bancă împreună cu musulmanii.
-A fost iad ! Aproape totul mergea la export. Și aveam
de unde, pentru că exportul era mereu pe plus, țara
plină de uriașe combinate zootehnice etc. Populația a
fost adusă în pragul disperării. Cozi imense pentru un
pachet de unt, un baton de salam cu soia, un litru de
lapte. Bieții țărani nu aveau voie să cumpere pâine din
oraș.
-Ce se putea face ?
-Polonezii aveau 50 de miliarde datorie, nu au plătit și li
s-a prescris întreaga sumă. Atunci și-a pierdut  cârmaciul
întreaga admirație de care se bucurase din partea țării.
-A mai pus umărul și savanta.
-Cu siguranță. O ființă incultă și rea.
-Iar el s-a dovedit a fi un om slab. S-a lăsat dominat
total. Când vedea cozi la alimente ea exclama: viermii,

toată ziua umblă după mâncare. Și soția lui Tito a încer-
cat să-și încalece soțul, dar a ajuns la zdup.
-Cultul personalității grețos este încă o dovadă că era un
tip mediocru. Și populația era vinovată. Carol II spunea
că nu are un fund atât de mare, să ajungă tuturor celor
care vor să-l lingă.
-I-a vândut pe sași și pe evrei.
-Aici nu a greșit. Le-a dat voie să plece, după ce și-au
plătit datoriile: școlarizare, sănătate etc. Acum luăm de
la gura copiilor și a bătrânilor, școlarizăm medici,
arhitecți, informaticieni și după ce termină studiile își
pun mâna în partea moale a spatelui și pleacă. Unii mai
aruncă în urmă și un scuipat.
-Merita această familie un proces corect ?
-Cu siguranță, dar una e să judeci acasă pe cuptor, ori în
fotoliu și alta e când îți țiuie gloanțele pe lângă urechi.
Circula zvonul că erau 60.000 de morți. Dacă îl recupe-
rau securiștii și îl repuneau în fruntea bucatelor, ieșea
măcel ? Oricum, la proces și în fața plutonului  s-au com-
portat cu demnitate. Dumnezeu să-i ierte!
Dacă după 1989, aveam un climat politic normal,
Ceaușescu trecea în uitare. Imbecilitatea noastră pos-
tcomunistă l-a transformat în erou.
-În final, încercăm să descrețim frunțile?
-Da. Se zice că savanta  i se plângea soțului că o negli-
jează, în privința chestiunilor intime.
-Nevastă, replică el hotărât, întâi poporul!

GâNDURILE CARE-MI FURă SOMNUL.
de nicolae nicoară

● Este tot mai evident că pentru tot mai mulţi din-
tre aleşii noştri cei şapte ani de-acasă care le lipsesc
bat bine către cincisprezece!
●  Să fie oare adevărat că atunci când va izbucni
criza mierii – ne mor albinele, oameni buni! -  auto-
rităţile din ţările creştine vor reduce luna de miere
la o semilună, iar căsătoriile se vor celebra în mos-
chei!?
● Da, sunt nostalgic! Când eram pionier Marea Ne-
agră era albastră, e bine!?
● Dacă bădiţa Ion Creangă din Humuleşti nu ar fi
fost un nostalgic incurabil, astăzi, noi  românii, am
fi fost  un popor fără „Amintiri!”
● Ne-au tras clapa, nenorociţii, ne-au manipulat!

Ne-au promis că fac oameni din noi şi uite în ce hal
de subdezvoltare multilaterală ne-au adus? 

(va urma)



• Cristiana Crăciun

Atunci când ne-am gândit la o rubrică destinată ro-
mânilor din lume, am fost convinși că, spre deosebire
de cei de acasă, cei aflați în cele patru zări ale Pămân-
tului fac din ce au și așa cum pot o mică Românie. Și, în
mare parte, lucrurile stau așa cum le-am crezut. Sunt
diferențe însă când vine vorba de „răsfățații” soartei,
de cei aflați destul de aproape de țară, de cei care pot
călători des în România, pentru că aceștia au tendința
de a fi mai puțin uniți și în mai mică măsură păstrători
ai tradițiilor, ai limbii și culturii românești pe care o pot
găsi oricând, la distanță de un zbor de două-trei ore... 

Cel puțin așa stăteau lucrurile până la izbucnirea
acestei pandemii cu virusul COVID care a zădărnicit pla-
nurile multora, care face destul de dificilă călătoria
către locurile natale. M-am convins de asta aflând care
este situația comunității românești dintr-una din provin-
ciile germane, landul Baden-Württemberg, mai exact
cei care trăiesc în regiunea Karlsruhe. De aici, la Con-
gresul Spiritualității Românești de la Alba Iulia venea an
de an inginerul ȘTEFAN BREILLER, cel care încercase,
fără prea mult succes să coaguleze suflarea românească,
iar din aceeași zonă, de la Heidelberg, îl însoțea
președintele Asociației „Al.I. Cuza”, profesorul IOSIF
HERLO... Alte timpuri, acum, când ne vedem în imposi-
bilitatea de a ne întruni la Alba Iulia și la Zlatna, acolo
unde românii de pretutindeni veneau cu problemele și
preocupările lor și plecau cu inimile ușoare, îmbărbătate
de românismul oamenilor pe care îi întâlneau, cu idei
de rezolvare a situațiilor din comunitățile lor. Ștefan ne-
a devenit în decursul celor 23 de ediții un prieten drag
și apropiat, așa că l-am contactat să ne lămurim care
este de fapt situația românilor din land și care este
abordarea față de afirmațiile destul de recente făcute
de premierul landului Renania de Nord – Vestfalia, dom-
nul Armin Laschet, potrivit căruia românii ar fi vinovați
de situația actuală a infectărilor din Germania, stare
medicală destul de problematică, cu un număr mare de
raportări  zilnice, dar, din fericire, cu un procent al
mortalității foarte mic (și mă gândesc că nu ar strica și
responsabililor din România cu gestionarea pandemiei să
afle care sunt schemele de tratament folosite acolo, de
vreme ce are succes). Ștefan s-a arătat intrigat de felul
în care românii se lasă tratați în Germania, dar și de fap-
tul că destui dintre cei care au ajuns acolo nu fac efor-
turi de integrare.

Poate că tocmai de aceea una dintre cele trei fiice
ale sale, LAURA BREILLER-POPESCU s-a gândit că e ne-
voie să pună bazele unui ONG,  Asociația Româno –
Germană din Baden – Württemberg, al cărei
președinte este. E mândră că s-a implicat mai mult
decât o făcuse tatăl ei, preocupat strict de contractele
de muncă ale românilor: „am reuşit să obţinem sprijin

de la instituţiile de stat germane astfel încât să facem
şi imposibilul posibil – consultanță  şi asistență gra-
tuită pentru români. Laura și pertenerii ei se ocupă
de o sumedenie de situații concrete cu care se con-
fruntă conaționalii noștri: Înființarea Asociației Ro-
mâno-Germană în Baden-Württemberg a apărut ca o
necesitate care se explică prin modul în care
organizația contribuie la integrarea imigranților ro-
mâni. E a apărut pentru că și problemele și numărul
românilor a devenit tot mai mare, astăzi, după ce ani
buni minoritatea turcă a deținut supremația, românii
reprezentând minoritatea cu cea mai mare pondere din
regiune.”

Asociația Româno – Germană din Baden – Wür-
ttemberg desfășoară activități de consiliere socială,
administrativă, pentru o mai bună inserție în viața de
aici – Sloganul nostru este de la oameni, pentru oameni.
Integrare prin participare și s-a dovedit a fi unul realist:
azi nu mai sunt români care să ajungă în Karlsruhe și să
nu aibă unde întreba de un loc de muncă, de actele ne-
cesare pentru o ședere legală, de școli pentru copii sau
locuințe...”

Laura a trăit o vreme și în țară, dar, după ce s-a că-
sătorit cu Cristian Popescu, al cărui nume l-a atașat cu
mândrie numelui ei de domnișoară, s-a reîntors în Ger-
mania, lângă părinți. A fost o vreme traducător oficial,
dar, de când cu asociația, cu venirea pe lume a celor
două fiice, și, mai nou, cu activitatea de Consilier Re-
gional, nu își mai vede capul de treburi. Călătorește tot
mai puțin, cel ce revine mai des în România fiind Cri-
stian, care acum urmează și cursurile unei a doua
facultăți – teologia.

Ca mamă Laura Breiller-Popescu a realizat că nu
doar adulții au probleme, ci și cei mici, așa că a organi-
zat,      când s-a putut fizic, când nu online, cursuri
școlare pentru copiii români la Școala Românească
„Ilinca” – în cadrul căreia „cei mici învăță o limbă ro-
mână corectă, ore de geografia și istoria României; pen-
tru copiii mai mari oferim informații în limbile română
și germană  privind rețeaua școlară, orientare școlară
și profesională.

Ne axăm mai mult pe tradiții, pe păstrarea și pro-
movarea lor în rândul copiilor, dar și a comunității de
adulți.Am încercat să menținem vii aceste tradiții și
obiceiuri românești, de la mărțișoare și ouă încondeiate
la cusutul iilor și colinde de iarnă, vrem să le transmi-
tem și celor care nu au foarte mare legătură cu țara.
Să nu uităm că aici sunt și copii care s-au născut în Ger-
mania, în familii de români, pentru care, credem noi,
nici un efort nu e prea mare ca să îi facem să aibă
cunoștințe bune de limbă și civilizații, să cunoască și să
ducă mai departe obiceiurile.”

Laura pune afirmațiile oficialului german, așa cum
ne așteptam, pe seama politicianismului, e boală grea
și în Germania!, pe seama intereselor electorale, dar nu
se sfiește să nu critice și reacția slabă a României în a-
și apăra cetățenii.

„Suntem consternaţi şi profund dezamăgiți de fap-
tul că românii sunt aduşi în centrul atenţiei negative.
Întotdeauna există un ţap ispăşitor, există cineva care

este de vină. Nu înţele-
gem însă, şi acest lucru
ne revoltă nu doar pe
noi, membrii reţelei,
ci pe întreaga comuni-
tate civilă şi asociativă
românească din Ger-
mania, de ce şi de
această dată românii
sunt de vină. Afirmaţii
nefondate precum cea
din 2014, după deschi-
derea graniţelor cu Ro-
mânia, când a existat o
frică şi o repulsie co-
lectivă la adresa româ-
nilor care vin în

Germania «doar ca să ceară ajutor social», şi recenta
afirmaţie (a premierului landului Renania de Nord-Vest-
falia, Armin Laschet, n.r.) conform căreia românii au
adus coronavirusul din România la Gütersloh, nu fac
decât să ştirbească imaginea destul de fragilă a comu-
nităţii româneşti. Reţeaua de sud (o uniune de ONG-
uri românești, n.r.) şi-a propus să ia atitudine şi să
semnaleze nu doar acest caz, ci şi cele care vor mai fi,
şi totodată să combată permanent prejudecățile, ste-
reotipizările și denigrările aduse românilor. Este timpul
să arătăm Germaniei aportul real pe care îl avem noi,
cei care trăim, muncim și ne creștem copiii aici. Trebuie
să sensibilizăm întreaga comunitate, să mergem înainte
cu exemple pozitive și să învățăm să arătăm spre me-
dici, ingineri, muncitori harnici români care contribuie
la bunăstarea Germaniei.

Atitudinea autorităților române de a își apăra
conaționalii în mod public este deseori absentă sau târ-
zie și acest lucru îi face pe mulți dintre români să se
simtă singuri, fără apărare într-o țară străină. Aici tre-
buie lucrat, în primul rând, și acesta este unul din punc-
tele de acțiune ale Rețelei de Sud. Lobby pentru
români, sensibilizarea autorităților germane pentru
problemele lor, întărirea autorităților române în
poziționarea fermă și corectă față de cetățenii romani.
Există demersuri ale Ambasadei în acest sens, dar din
punctul nostru de vedere prea stinghere, prea încete și
deocamdată fără efect. Prezentarea corectă a
comunității românești prin comunicate de presă, eve-
nimente, luări de poziții, implicare activă și continuă
în fiecare oraș vor ajuta la îmbunătățirea modului de
percepție al românilor în Germania. Și, sperăm noi, va
îndrepta spatele românilor, atât de gârbovit de grijile
de acasă, dar și de cele de aici.”

Aceasta este, formulată în cuvinte calde și
meșteșugite, și opinia preotului paroh IOAN CĂLIN
IUȘAN, cel care adună la slujbă credincioșii în  Parohia
Ortodoxă Română „Sfânta Treime” din Heidelberg. Aici,
adesea sprijinit și de Preasfințitul Părinte DR. SOFIAN
BRAȘOVEANUL, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe
Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, părin-
tele le vorbește oamenilor despre demnitatea cu care
trebuie să își ducă viața. (Poate că nu o să vă vină să
credeți, dar,  pentru a-şi putea susţine familia, din punct
de vedere financiar, în timpul săptămânii părintele chiar
lucrează ca şofer de autobuz!) Dar rămâne mereu, în tot
locul un slujitor al Bisericii, al cuvântului lui Dumnezeu
și e mereu între românii din Heidelberg: „Nu oamenii
sunt în slujba preoţilor, ci preoţii sunt în slujba oame-
nilor.”. Nu doar spune din gură asta, ci demonstrează
cu fapta, nerefuzând niciodată pe nimeni dintre cei care
i se adresează pentru un ajutor spiritual ori dacă are ne-
voie de un sprijin material, pentru că Părintele Iușan nu
se dă îndărăt de la nimic, așa că este când  tâmplar,când
electrician, şofer, agricultor, când bucătar, ospătar, când
profesor. „Mai ales departe de țară oamenii au nevoi și
încercări. Cum ai fi un slujitor al lui Dumnezeu dacă nu
le-ai sări în ajutor?!?”.

Probabil că această empatie, spiritul de comuniune
creștină și civică ne lipsesc atât de mult nouă, români-
lor, încât această lacună – adesea  anulată de distanțele
mari, în cazul comunităților din zone îndepărtate –, se
face acut resimțită în comunitățile destul de nume-
roase, dar apropiate de țară. Cred asta, de vreme ce și
Laura, și Părintele, și Ștefan Breiller, și Iosif Herlo, și
doamnele doctor Mihaela Petrea sau Marica Millstein și

sculptorul și pictorul Moldovan... și  mulți alții
dintre românii trăitori în Germania, pe care îi
știu personal, indică acest motiv ca fiind cel
dintâi atunci când constatăm că, deși consis-
tentă numeric, comunitatea românească din
mijlocul Europei este așa de slabă și măcinată
de o mulțime de probleme, între care cea
foarte gravă a acceptării de munci sub nivelul
de calificare, prost plătite sau desfășurate în
condiții deloc prielnice, care generează inclu-
siv infectarea cu acest virus care ne-a întors
viețile pe dos. Ce e de făcut?!? Greu de spus:
câtă vreme modelul de acasă e unul al dezbi-
nării, al dihoniei și violenței în toate dome-
niile, nu cred că ne putem aștepta ca o
comunitate românească să se comporte exact
pe dos, nici măcar în state în care altele sunt
normele și rigorile legii.

SUNTEM pESTE TOT ACASă


